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Mit desen nieuwen Jare ... 
« De Schalmei » is geboren uit een dringende 

behoeft e aan ·meer georganiseerde werking on 
der de organist en. Na den ietwat luidruchtig en 
examendag gaan onz e wegen uiteen, en voor de 
m eesten ond er ons is all e r egelmatig e contact
name definiti ef verbroken . Zij die een muzikal e 
positie verw erve n, leven hët gewoon leven van 
elk en dag ; hun gezichtskring blijft beperkt tot 
h et vro eger gestudeerde en hun zelfstudie al
leen t ot h et noodzak elijk vereischt e voor hun 
ambt . Gansch hun muzikaal lev en is één her 
haling. Er is weinig of geen belangst elling voor 
hun kunst : 't b lijft werk om den broode. Dat 
de m eest e organist en van één of een paar gen e
ra ti es t erug, geen b egrip toonen en geen sym
pathie vo elen voor sommig e nieuw ere ric h tin 
gen in de org elbew eging, is een normaal ver 
schijns el en een logisch gevolg daarvan . 

H oeve le organist en verli ezen all en ijver tot 
ve rder e uitdi eping b .v. van b egeleiding , org el
werken, impro visati e, omdat hun eiken impu ls 
t ot \rerni eu wing, tot delicat e verzorging ont
br eekt . 

cc D e Sch alm ei » wil die impuls zijn. cc De 
Schalm ei » wil een band zijn tuss ch en a lle or
ganisten en sympathisant en: wij will en sam en 
spr ek en over onz e h eerlijk e kunst ; wij wil len 
same n b espr ek en, vro egere en ni euw ere ri chtin 
gen, oud e en ni euw e werk en; wij will en ons 
sam en int er esseeren voor de kunst en h et werk 
va n ied er van ons. 

D och , er is m eer ! 
De orgelkun st is er een ve rwa asloosd e, zoo 

voo r den mu zikaa l-gesc h oold en al s voo r den 
d oor snee-int ellectu eel, t e mee r voo r « th e ma n 
in t h e str eet » . 

Velen k enn en de orgelwer ken va n den groot
st en all er t ijd en: J oh an Sebasti an Bach , m aa r 

dan is h et vee la l alleen in een verkeerd begri j 
p en van de Toccata in re. H oeve len kenn en 
werk en van om het even welke klassieke, ro
mantische of mod ern e schoo l, van om het ev en 
welk · land ? - Er za l in ons land wel geen 
in te llect u eel gevond en word en, die niet bij be
nad ering weet wie een Van Maerlant is, een 
Ruusbro ec, een R ubens, een Rembrandt, een 
Jacob van Artev elde, een D e Ruyter - wij 
no emen zoo maar in het wilde weg - en dan 
vrag en wij ons met verbazing af, waarom h et 
slechts gelukkige uitzond eringen zijn, die wel 
iets wet en b.v. over onz e Oud-N ederla ndsch e 
m eest ers, wier best aan of wier literatuur een 
ni et mind er be langrijk dee l vormt van ons 
cu ltur eel patrimonium . 

No chtans is er wellicht geen instrum ent dat 
in zijn a lgeme ene functi e over een zoo versch ei
den en massaa l publi ek b eschikt, als h et org el ; 
nochtans kan de org ellit eratuur schitt erend de 
v erg elijking doorstaan met dez e van a lle andere 
instrum ent en ! 

H et is hi er ni et de p laats om een onderzo ek 
in t e st ellen naar de oorzak en van die verwaar
loozing, di e voora l in ons land ni et te verant
woord en is. 

cc D e Scha lm ei » wil den organist, die soms 
lange, h ard e jar en studi e veil had vo or zijn 
kuns t, m eer in de b elangst ellin g br eng en. Ons 
volk , int ellectu eel of niet , mo et m eer wet en 
ov er ons instrum ent en zijn lit eratuur. H et za l 
me t tr ots hoor en h oe de N ederl and en door deze 
mispr ezen kunt,t in ve le verr e land en ro em ve r
wierve n en no g verwerve n. 

Wij willen ons vo lk sch oon er en ri jker ma
k en, door h et n ooit vermo ede sch oonh eid en 
ri jkd om in den scho ot t e leggen. 
Zoo sch a lle « die Sca lm eye »..... D e R eda ct ie. 
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Kunst en 
Óver den invloed van de muziek op den 

mensch werd al veel geschreven; ook de plaats 
die de muziek inneemt onder de andere kun
sten werd _herhaaldelijk belicht. Wat echter 
minder beklemtoond werd, is de roeping welke 
de toonkunstenaar door zijn muziek tè vervul
fan heeft. 

Waarom schrijven of studeeren wij muziek? 
Niet iedereen heeft aanleg voor muziek. Er zijn 
er velen die gaarne naar muziek luisteren, die 
erin opgaan, maar wien het toch aan techni
sche vaardigheid ontbreekt om zelf te musi
ceeren. Als wij muzikaal begaafd zijn is dat een 
gave die wij van God ontvangen hebben, maar 
daar heeft Hij dan ook een speciale bedoeling 
mee. 

God schiep den mensch tot zijn verheerlij
king. Juist de mensch als redelijk wezen is in 
staat God een zoo groot mogelijke glorie te 
geven. De natuur geeft aan God onbewust glo
rie. Zij is de stomme getuige van Gods groot
heid. Als ons gevoel nog niet geheel is afge
stompt, komen wij bij het zien van de zee, of 
het beklimmen van een berg als vanzelf onder 
den indruk van Gods grootheid die immers de 
Schepper is van al die ruige schoonheid. 

Maar de mensch is juist door zijn verstand 
in staat aan de natuur een stem te geven. Daar
om gebiedt de psalmist aan de zee, de bergen, 
enz. God te loven. Daaruit volgt dat God er 
groote prijs op stelt dat de mensch zijn gaven 
en zijn persoon bewust in Gods dienst stelt. 
Zoo ook moeten wij de muzikale begaafdheid 
die wij van God ontvingen, bewust aanwenden 
om God daarmede te verheerlijken. 

Wij spelen of componeeren niet om onszelven 
te laten bewierooken, maar om de menBchen 
een geestelijk genot te verschaffen ; daardoor 
moeten zij gebracht worden tot edele gevoe
lens, tot God, de bron van alle schoonheid. 

Dat is ook de grootste daad van naastenlief
de die wij kunn en stellen : onzen evenmensch 
mee omhoog trekken tot God, zijn laatste doel, 
in Wien ook zijn uiteindelijk geluk besloten 
ligt. 

Niemand kan echter iets geven wat hij zelf 
ni et bezit. Om andere menschen mee omhoog 
te tr ekken wordt ver eischt dat wij zelf gods
di enstig e m·enschen zijn, d.w.z., dat wij aan 
God de plaats in ons leven gev en die Hem toe
komt. Indi en dat niet het geval is, kunnen 'wij 
t echnisch nog zoo bekwaam zijn, virtuozen 
zijn, onz e kunst zal toch all en diepgang missen. 
W a-nt -claa rin ligt juist onze ro eping: aan onze 
innigst e gevoel ens, onze verh evenste gedachten 
uiting t e geven door middel van klanken. 

l 

Religie 
· Muziek is immers bij uitmuntendheid de taal 

der ziel, want waarom zou er van de engelen 
gezegd worden dat zij onophoudelijk zingen, 
zoo de muziek niet een taal was onstoffelijker 
nog dan het woord ? 

Want het menschelijk woord schiet te kort, 
zoodra het leven in 't spel is, het leven, grond
slag der kunst. Alle diepe aandoening, alle on
stuimigheid of hartstocht van begeerte, zelfs al 
het hooger en als in 't oneindig vluchtend den
ken, gaat de grenzen van het woord voorbij, 
borrelt . over, breekt de banden. 

Het woord, dat vleesch van onze gedachte, 
volstaat nooit om het innigste der ziel, den 
ganschen omvang der inwonende geesteskracht 
te dragen. 

Dat in woorden onuitdrukkelijke iets, kan de 
· muziek beter verklanken, vermits de muziek al 
de roerselen van 't menschelijk hart, al de be
trachtingen van den menschelijken geest op 
algemeene, onbepaalde wijze, dus dieper en 
breeder weergeeft. 

Zonder God zijn wij echter niet in staat tot 
verheven gedachten en gevoelens, zullen wij 
het nooit verder brengen dan een verheerlijken 
van aardsche liefde, zooals maar bij al te veel 
componisten het geval is, om niet te spreken 
van hen die de menschen in plaats van om
hoog, naar omlaag trekken door het erotische 
van hun muziek. 

Wat ons zoo opvalt in de muziek van J. S. 
Bach is juist haar godsdienstig karakter, de 
wijding die daar van uit gaat. 

De muziek van Bach is h~t voortbrengsel van 
zijn vroomheid en één voorzeker begreep haar: 
God. Het S. D. G. ( Soli Deo gloria) en het J.J. 
( Jesu, juva - Jezvs help!:l ! ) , waarmede hij 
zijn partituren versiert, zijn voor hem geen 
zinledige uitdrukkingen, maar de belijdenis, 
welke uit gansch zijn werk spreekt. 

Muziek is voor hem godsdienst, kunst was 
voor hem religie. De -sterke man die door zijn 
gezin en zijn werk midden -in het werkelijke 
leven stond, op wiens lippen iets als een blij
moedige vreugde in het leven lag, was in het 
diepst zijner ziel afgestorv en voor de wereld. 

Al zijn gedachten waren vervuld met een 
wond erlijk blij verlangen naar den dood. Tel
k ens, als de t ekst er zich ook maar ietwat toe 
leent, vindt men dit verlangen in zijn muziek 
terug, en nooit is de taal zijner muziek zoo 
ontro erend als juist in de ·cantaten, als hij pre
dikt van de verlossing des vleesches door den 
dood. 

Wi e b_.v. de eenvoudige melodie « Komm, 
süss er Tod» hoort, gevoelt, dat hier geen toon -



kunst enaar aan het woord is, die zich heeft in
gewerkt in de grondgedachte van den tekst om 
hem te verklanke!!, maar een, die de woorden 
heeft aangegrepen om ze iets te doen weerge
ven van wat hij in zich omdroeg en moest 
openbaren. 

Niet elke musicus heeft echt ~r het diepe 
godsdienstige karakter van een J. S. Bach, 
wiens leven als het ware zonder groote crisis of 
strijd verloopen is. De strijd tusschen goed en 
kwaad die zich afspeelt in elke menschenziel 
vinden wij b.v. weerspiegeld in de werken van 

- Beethoven. 
_ Als er één misicus geweest is die zijn ziele
leven in zijn kunst -geopenbaard heeft, dan is 
het wel Beethoven. In het diepste van zijn 
gemoed worden alle strijden gestreden, wordt 
het hoogste leven geleefd, wordt bemind zooals 
alleen een groot hart wil beminnen - voor 
eeu_wig. 

Om een godsdienstig mensch te zijn wordt 
dus niet vereischt dat wij geen strijd te voeren 
hebben, maar dat wij ons best doen, dat wij 
ons nooit verzoenen met het kwaad, maar al
tijd weer trachten beter mensch te worden : 
zoolang wij menschen van goeden wil zijn, is 
0. L. Heer over ons t evreden, want er staat 
geschreven dat e !l meer vreugde in den hemel is 

. over één zondaar die zich bekeert, dan over 
negen en negentig rechtvaardigen die geen be
keering noodig hebben. 

Als dus voor iedere kunstenaar vereischt 
wordt dat hij een godsdienstig mensch weze, 
dan geldt dat zeker voor hem die door zijn 
muziek de godsdienstoefeningen moet opluiste-
ren. . 

Ik ontleen hier enkele zinnen aan het pros
pectus dat 'J. Lemmens opstelde voor de 
school die hij ging stichten : 

« Om in de kerk het orgel te besp elen moet 
in één man vere enigd zijn de vurige christen 
en de verheven artist ». 

Door wonderen van melodieen vl eugelen ge
ven aan het geb ed, de zielen · me evo eren, . . en 
zond er ze te verstrooi en, te vo eden door een 
genial e gedacht e, ze te werpen in den afgrond, 
ze op t e vo eren in de ruimt e, ze t e drag en, 
hijg end en blak end, hoog er dan de neg en en
gelenkor en tot voor den troon van den Aller
ho ogst e, dat is een verh even zending, dat is 
een pri est ert aa k. De kunst allé én, wat kan ze 
vo or de kerk v oortbr eng en, zoo ze geen inspi
rati e ontvangt uit .liefdevof geloof? 

De kunst allé én, in plaats van in de gods
dienstpl echtighed en een steun te zijn voor de 
zielen , wordt de ongelukki gst e ver st rooiin g. De 
gro otst e toondi chter va n de wereld, de ma ch
tigste im 2!_oy isator, m oet zich bij di t prin cipe 

··-

fieerl eggen. Bezat hij zelfs, naast de vrucht ~ 
baarheid van een Mozart en de teergevoelig
heid van een Weber, de ·macht .van een Bach en 
het wijde genie van een Beethoven, zoo Chris
tus niet ademt en leeft in hem en zoo hij niet 
ademt en leeft in Christus, dan is hij niets an
ders in de vérgadering der geloovigen dan een 
klinkend metaar en een schelle cymbaal. 

Wanneer de organist echter een goc:Îsdienstig 
mensch is zal hij juist in de rijke verschei'äen
heid der kerkelijke feesten een frissche bron 
vinden voor zijn muzikale inspiraties. Voor
waarde is echter dat de toonkunstenaar ook 
doordrongen is en leeft van de kerkel ijke litur
gie. Wat vinden wij geen prachtige muzikale 
themas in de gregoriaansche gezangen, neem 
b.v. het beginmotief van het « Puer natus est 
nobis » van de derde Mis van Kerstmis ; welk 
een heerlijk motief om een grootsch preludium 
te improviseeren. Zoo zou ik verschillende voor
beelden kunnen aanhalen: het is een gelukkig 
verschijnsel dat onze katholieke toonkunste
naars meer en meer hierin hun stof gaan put
ten voor muzikale composities. 

Natuurlijk moet men in klanken kunnen om
zetten wat men gewaar wordt , dus wordt er 
vereischt dat men de compositiele 'er ook geheel 
onder de knie heeft en dat men een scheppend 
talent bezit, wat niet bij iederen musicus het 
geval is; velen zullen zich moeten beperken bij 
het interpreteeren van de stukken der schep
pende kunstenaars, niet aan iedereen werd de
zelfde bekwaamheid geschonk en. 

Vooral de improvisatiekunst zou door onze 
organisten moeten beoefend word en, daarin 
kunnen ze zich geheel ontplooien. Vele organis
ten begaan de groote fout met dat over het 
hoofd te zi(?n . Na het beeindigen van hun stu
dies komen zij met veel ijver op een parochie 
en meenen dan eens te kunnen uitpakk en. Zij 
kunnen stukken van Bach, enz. spelen, maar 
zij vergeten dat de rol van den kerkorganist 
een aanvullende en di enende rol is. Voor het 
spelen van groote stukk en he eft men enkel 
geleg enheid voor of na de godd elijk e diensten , 
dus t erwijl de menschen binn enkom en of uit 
gaan en dit is ni et erg bevord erlijk voor ónz e 
ijd elheid dat de m ensch en de kerk uitloopen, 
terwijl wij juist aan het uitpakk en zijn ! 

H et zijn juist de ruimten tussch en de ver
schill ende gezang en waar wij de gelegenh eid 
krijg en onz e kra cht en t e ontplooi en. E en in
leiding op het Introïtus, een postludium na het 
offertorium, na het It e missa est: de gregori
aansche zç1ng bi edt juist de gelegenh eid om t e 
im orovis eeren , en dan zal de mis ook muzikaal 
beschouwd een homog een gehe el word en . 

R eeds J . S. Bach in zijn tijd had de r ol van 
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kerkcirganist begrepen ; zijn choralen, wat zijn 
zij anders dan een inleiding op den zang die 
aanstonds door de gemeente moest aangeheven 
worden . De kerkelijke gezangen inleiden en om
lijsten en zoo een schoone eenheid t9t stand 
brengen, ziedaar de groote taak van den kerk
organist. 

Dit zijn enkele losse ·gedachten over de taak 
die wij als musicus van God ontvingen, taak 
waarover wij dikwijls moeten nadenken, en 
onze daden er naar richten. Door de schoon
heid anderen brengen tot de bron van alle 
schoonheid, tot God. Als wij daar eenmaal van 
doordrongen zijn, zullen wij vanzelf trachten 
in een innige verhouding met God te komen, 
omdat God zelf in laatste instantie de men
schen tot Zich moet trekken, wij zijn enkel 
maar instrumenten, wegwijzers. Als wij zoo 

- onze taak opvatten, zullen wij niet belust zijn 
op de toejuichingen van de massa, maar zullen 
wij eerlijk streven de van God ontvangen ta-

lenten in dienst te stellen van ons ,olk, dat 
helaas maar al te veel belust is op het laag-bij
de-grondsche : door middel van de muziek zul
len wij trachten het tot edel 'èr gevoelens te 
breng en, er beter e mensch en van te" maken, en 
ze ook zoo dicht er bij God te brengen. Dan 
zullen wij Christus gediend hebben in den 
naaste: « Ik was hongerig en gij hebt mij ge
spijsd». Het volk, de besten althans onder 
hen, heeft honger naar wat schoonheid, dat hen 
de grauwe alledaagschheid van het leven doet 
vergeten, dat hen nieuwe krachten geeft. En 
wat is de geschapen schoonheid anders dan een 
zwakke afbeelding van God, de bron van all e 
schoonheid. 

Titus Timmerman, 
Organist - Abdij Tongerloo. 

Imprimatur: 
Mechliniae, die 8 Februarii 1945. 

Et . Jos. Carton de Wiart, 
vic. gen . 

Oud-orgel St . Baafskathedraal. 
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Ik zie ze zoo geren, de p ijp en in rei 

Maar was er geen Jvleester die ' t sjJel er in lei 

Dan was er geen ziel di e m e wee mo ed ont steeU 

en was er geen taal di e me vreu gd e bedeelt! 

Alice Va n Meir venn e . 
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Onze Vlaamsche Orgelmeester: FLOR ·PEETERS 
Dit tijdschrift wil niet start en en van wal 

steken zond er van meetaf een glo(;ldvolle huld e 
t13 br eng en aan hem, die niet alleen een gansche 
gen erati e heeft · gevormd en bezield, maar ook 
in · ons land een « orgelmystiek » heeft weten 
te toov eren . llij is een zegen voor ons volk en 
een meester in den vollen zin _van het woord. 
Zij die het geluk gehad hebben hem te kennen, 
hebb en kunnen ervaren hoe onder zijn leiding 
alles zoo eenvoudig, zoo gegrond en zoo ratio
neel wordt. D e grondige en veelzijdige vorming 
die hij aan zijn leerling en weet mee te geven, 
is de beste waarborg voor hun toekomst, want 
zij bepaalt zich op verre na niet tot het af
richt en op een einddiploma. Het is den meester 
nooi t te doen geweest gemakkelijke en ijdele 
suks essen te oogsten, hij heeft nooit gebouwd 
op ééndag s-waarden, maar st eeds grijpt hij . 
naar den grond en de kern der zaken, streeft 
hij naar blijvende, objektieve en onverganke
lijk e schoonheid, weet hij in de harten de vlam 
van h et zuiv erst e id ea lism e _te ontsteken. Hij 
leert eerbi ed voor • den geest en struktuur van 
de kunstwerken, uit welke periode of school 
oo_k, hij . h eeft zelf niet geaarzeld de rijkst e 
schatten uit onze orgelliteratuur op te delven 
en aldus onvermoede horizonten vàn schoon
h eid geopend, die uitmonden in adel van geest 
en di epte van gevoel. Aan zijn leer lingen he eft 
hij voor alles de liefde ing epr ent voor het ern
stig e en gestadig volgehouden werk, want ook 
de uitst ek endst e kracht en schitterendste som
niteit loopt ui f op een mislukking, wanneer die 
ni et gedrage n wordt door een ede lmo edige lief 
de en allesgevende dienstbaarheid. En dat is 
een groote en ook meesterlijke les, die hij nooit 
door vlammende rekwisitoria he eft onderlijnd 
maar door zijn inn eme nd en hooge voorbeeld 
h eeft aangetoond. · 

Men vergeve ons deze ietwa t lange inleiding, 
maar wij h ebben de innig e overtuiging dat wij 
zijn vele dankbar e leer ling en naar het hart 
sprek en, met hi er uiting te geven aan de diep e 
gevo elens die spontaan uit ons hart opwellen. 

In het b estek van deze bescheid en bijdrag e, 
is h et onmoge lijk de vel e aspekten uit het werk 
van den m eester, ook maar even aan te raken. 
Wij moeten ons derhalve tevr eden stellen met 
zijn beteekenis t e onder lijn en a ls orge lm eester. 
A ls interp:r eteerend kun~tenaar heeft hij een 
internationale vermaardheid verworven, zooals 

• 

nooit een Belgisch organist voor hem, heeft hij 
een benijdenswaardige loopbaan achter zich die 
ons toelaat zijn naam te plaatsen naast en 
bov en buitenlandsche virtuozen, met gevestig
den naam. Hij koncerteerde niet alleen in vele 
steden van Belgie, maar ook Frankrijk, 
Duitschland, Denemarken, Holland en Italie 
hadden gelegenheid om zijn spel te bewonde
ren. Zijn spel is merkwaardig niet enkel om de 
werkelijk verbluffende, knappe techniek, maar 
ook om de stijlvolle vertolking, muzikaal en 
historisch gefundeerd inzicht, waarover ook de 
meest kritische luisteraar zijn onvermengde be
wondering moet getuigen. Toen Flor ·Peeters 
voor de eerste maal het groote orgel van het 
Augusta-theater te Rome bespeelde, schreef een 
Romeinsch blad dat geen enkel kunstenaar op 
zulke meesterlijke wijze dit orgel had bespeeld. 
Bij een Bach-recital te Utrecht, roemde men 
hem als een uitzonderlijk begaafd Bach-speler, 
die een vertolking voordroeg, zooals de meest 
verwende liefhebbers van orgelwerken, zelden 
of nooit te hooren krijgen. 

. Als concertspeler is Flor Peeters een ware 
ambassadeur van ons land, hij heeft aandacht 
gewekt voor ons eigen artistiek patrimonium; 
door zijn ideale interpretaties is hij oorzaak 
geweest dat verschillende komponisten nieuwe 
orgelwerken hebben geschreven om ze door den 
Vlaamschen orgelmeester te laten voordragen. 
De orgelprogramma's van Flor Peeters getuigen 
steeds van ruimen blik, alle enggeestigheid 
wordt gemeden en alle scholen van alle landen 
krijg en een plaats toebedeeld. 

H et is te hopen dat, nu het rumoerige wapen
gekletter is verstomd, Flor Peeters opnieuw 
zijn kunstpelgrimage's naar het buitenland mo
ge h er nemen. 

H et kornpositorisch werk van Flor Peeters 
getuigt van een begaafdheid en een werkkracht, 
die slechts bij de hoogbegaafden wordt aan
getroffen, van een scheppingsvermogen, dat 
slechts aan de allergrootsten is toegemeten. Wij 
kunnen hi er enkel een « show » geven van zijn 
orgelmuziek. Men mag zegge n dat de orgelwer
ken van Flor Peeters nog niet het minst e van 
hun eerste frischheid hebb en ingebo et en het 
is alsof de inkt van de pen, waarmee zij wer
den geschreven, nog niet is opgedroogd. 

Vier Improvisaties (op. 6) b evatte n stijlvolle 
kom.posities, gebouwd op gregoriaansche · mo
tieven, geschreven in 1923. W elk een wijdings-
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volle adoratie in cc Ave verum »·, welk een teere 
en maagdelijk-zuivere verrukking in « Invio-
lata ». ' 

Tien pedaalstudies (op. 11), Hoewel didac
tisch van ·opzet en een ideaal en doelmatig 
studiemateriaal, zijn deze variaties op cc Het 
looze visschertje » rijk aan intrinsieke waarde 
en worden uitgebouwd tot een glanzend geheel 
van expressieve poezie. · 

Symphonische Fantasie (op. 13). Zet in met 
een sterk rhythmisch-en opgezweept thema. Na , 
een recitatief brengt de ontwikkeling ons naar 
het tweede thema, gebouwd op het Alleluia 
van Paaschzaterdag, dat driemaal, steeds stij
gend en telkens nadrukkelijker, herhaald wordt. 
Nu wordt het een . vinnige strijd tusschen eer
ste en tweede thema, tot het eerste thema 

. triomfeerend losbreekt. Het werk wordt afge
sloten met een stoere bladzijde van glanzende 
en spetterende Paaschvreugde. 

Abdijvrede (op. 16a). Een zeer innig stuk 
dat de vredige atmosfeer uitbeeldt van een 
onzer oude, trouwe abdijen (Averbode). Een 
onvergetelijke en ongemeen expressieve melo~ 
die, geschraagd door een zacht voortglijdende 
begeleiding, roept een atmosfeer op van lyri
sche openheid en meditatieve diepte. 

Mystieke avond (op. 16b). Verwant met 
voorgaande compositie, wat atmosfeer betreft, 
maar met andere technische middelen, die op 
het eerste zicht problematisch aandoen, maar 
tot hooge en gave kunst worden verwerkt. 

Intieme stonden (op. 17 & 25). Twee albums 
die reeds hun 5e en 4e oplage beleefden ( De 
Ring, Antwerpen). Het is goed en edel dat 
onze groote orgelmeester ook aan onze jongere 
en min begaafde organisten heeft gedacht; ook 
andere groote kunstenaars zooals Franck, Tour
nemire en Fleury hebben dat gedaan. Deze 
orgelalbums zijn een waardevolle verzameling 
van gedegen orgelmuziek en Flor Peeters hèeft 
hiermee bewezen dat hij ook in het kleine gen
re groote kunst kan leveren. Onze jonge orga
nisten zullen hier niet alleen een eerste studie
materiaal vinden, maar ook hun smaak en 
esthetisch inzicht zullen in de gezonde en juiste 
richting worden gestuurd. 

Variaties en Finale op een oud Vlaamsch lied 
(op. 20). Opgedragen aan Marcel Dupré en ge
bouwd op een oud kerstliedje. Wellicht het 
populairste orgelwerk van den meester, dat 
spontaan en direkt alle harten veroverde. Een
zelfde thema, wordt omspeeld door wondere, 
kleurrijke variaties, juweelen van vindingrijk
heid en . ui t beelding. De meester speelde dit 

werk bij de inhuldiging van het groote orgel 
van het Radioinstituut te Brussel. 

Toccata, Fuga en Hymne op « Ave Maris 
Stella» (op. 28). Een kapitaal werk, dat ook 
door den meest onbarmhartigen tijd niet zal 
worden aangewreten; van een klassieke, olym
pische grootheid. Dit gewrocht rust op staal
steke pijlers, imponeert door logischen uit
bouw, dynamische ontplooiing, ideale verhou
dingen, waarvan elke noot een onmisbaar be
standdeel uitmaakt. Men heeft deze muziek aan 
Widor's muziek vergeleken; de vergelijking is 
o.i. onvolledig, want hier is meer dan uiterlijke 
schittering, hier is ook edele inhoud, substantie. 
De fuga van dit werk werd in den trein ( tus
schen Hamb _urg en Keulen) gekomponeerd. 

Vlaamsche Rhapsodie (op. 37). Een instru
mentale fan,tasie, gebouwd op een volksmelodie 
en die gekenmerkt wordt door de groote ver
.scheidenheid van dynamiek en agogiek. Het is 
echter geen · holle en leege praal, een uiterlijk 
virtuozenwe_rk, maar is solied gebouwd. Het 
aanvangsthema, dat fortissimo wordt ingezet, 
modulleert geleidelijk naar de dominanttona
liteit. Het geweld luwt stilaan en het lieve oude 
lied « Ik zag Cecilial komen», wordt aangezet, 
waarna variaties volgen, die o.m. bekoren door 
hun pastorale, landelijk-deinende frischheid. 
Hierop duikt het eerste motief met volle ge
weld op, verstilt om de reëxpositie voor te be
reiden. Een steigerende golf, stoer, ruw, bonkig 
en grootsch, sluit dit werk af. Deze compositie 
is cc een mijlpaal in de orgelliteratuur van ons 
land» ( J. Vijverman). 

Elegie (op. 38). Geschreven den nacht na het 
overlijden van zijn vereerde en onvergetelijke 
moeder, is dit werk een hoogtepunt in het or
gekeuvre van Prof. Peeters. Op een herhaalde 
pedaalnoot, die aan het rhythme der omfloerde 
rouwtrom doet denken, ontwikkelt zich een 
schrijnend motief, dat geleidelijk opengloeit om 
daarna af te nemen, en zich oplost in de dee
moedige en kalme berusting van het etherisch 
«In Paradisum». «Hier leeft sterke orgelmuziek 
zonder 't uiterlijk vertoon van virtuositeit, hier 
spreekt poetische kracht, die geen bespiegelen
de paraphrase noodig heeft » ( H. Andries ) . 
Het is een der beste en edelste ingevingen van 
den meester, en heeft overal op de toehoorders 
een onuitwischbaren indruk gelaten. 

Tien orgelkoralen (op. 39). Een nieuwe phy
sionomie: de vorm is klassiek, maar zeer ge
durfde harmoniek en kontrapuntiek scheppen 
een verbazend klankbeeld. Het idioom van den 
meester heeft zich uitgeleefd in nog meer ver
fijnde en anl:!,lytische middelen. Merkwaardig 
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zijn de registratievoorschrift en, die m en theo
retisch onmogelijk en ongehoord zou wanen, 
maar die in werkelijkheid zoo mooi klinken ; 

_ hier spreekt weerom de echt vlaamsche voor- · 
liefde voor rijke en kwistige kl eurschakeerin
gen. Men lette b.v. op de registratie van de 
eerste koraal en van de polytonale variatie op 
cc Heer Jezus heeft een nofken » ·( melodie met 
Trompet 8 ; tegenstem met Fluit 8, Fluit 4, 
Sesquialter 2). Wij durven hopen dat de mees
ter zelf een verklarende studie schrijve over dit 
werk. 

Modale Suite (op. 43), Wordt ingezet door 
een plechtig Koraal, waarvan elke periode in 
echo h erhaald wordt door het . tutti van het 
Positief-orgel. Volgt · dan een geestig Scherzo 

. met . wondere en sprekende modulaties van im
pressionnistischen inslag. Adagio (nr. 3) is een 
lyrische canti.leen met solospel voor krom
hoorn. De Suite besluit met een effektvolle 
Toccata van soliede, klassieke struktuur « alla 
Vierne », de middenperiode bevat een mooie 
canonische episode. Dit laatste deel biedt ook 
uitstekend studiemateriaal. De titel van h et 
werk verrechtvaardigt zich doordat het werk 
aanl eunt bij de gregoriaansche modi. 

Passacaglia e Fuga (op. 42). Een rijp, sober 
en bezonken kompositie. De stuwende onstui
migheid, die we in vele werken vinden, heeft 
hier plaats gemaakt voor diepe bezonkenheid. 
Het thema dat aan de Passacaglia ten grond- . 
slag ligt is uiteraard gericht op beweeglijkheid 
en uitdeinende groeikracht; veertien variaties 
volgen op de . expositie . van het thema. In .de 
zesde variatie klinkt het thema bitonaal: mi 
klein in p edaal en sol klein in soprano. De fuga 
kenmerkt zich door doorzichtige en lineaire 
schrijfwijze, door vloei end kontrapunt, cc waar
in zelfs het pol y tonal e gedeelte, dat de stretti 
bevat, uit erst natuurlijk aandoet » (H. Schou
ten) . H et tweede str etto herneemt het thema 
cc per augm~ntationem_» en voert _ het werk 
naar een pl echtstatig slot, grootsch ep. gedurfd. 

·Sinfonia per_ organo (op. 48) ( 1). Geschr eve n 
na de dr amat isch e gebeurtenissen van Mei 1940 
- een tijdsdocument dus - zal dit werk met 
enthousi asme in de orgelwerèld onthaald wor
den. Dé symphonie b eva t vier deelen: 

1) H et symphonisch cc Allegro », klassiek 
van bouw m et tw ee · hoofdthema's, h et eerste 
st erk rh ythinisc h · th ema met zijn ·ondervragen
den inz et, leidt ovèr een m eer me lodi sch tus
schenth ema, naar h et tweed e thema, meer be
schouw en d van karakter maar ongemeen rijk . . . 

(1) Uit gave Lemoin e, ~arijs-Brussel, 85 fr . 

• 

aan moderne harmoni e. · E en stoere klanken
zuil. 

2) Het tweede deel is een Canon in de kwint 
in triovorm. Dez e canon is t ev"ens polytonaal 
en komt in de reex positi e in omgekeerden vorm 
t erug. Een st erk stuk moderne polyfonie, maar 
struktureel gewort eld in de klassiek e· tracfüie. 

3) Het derde deel is een -sprankelende Fan
tasia met een impulsief en losbarstend eerste 
th ema dat zeer kontrasteert met het tweede, 
meer kontemplatief thema. Een stoere en sterk
gespierde pedaalsolo · onderbreekt, in het mid
denpaneel de twee thema's en · leidt opnieuw 
naar het eerste thema, het tw eede thema klinkt 
daarop in een aanverwante tonaliteit; ten slot
te treedt opni euw het eérste thema nàar voor. 
Primair gewéld en pulseerend rhythme . 

4) Het vierde deel is een tripelfuga. Het 
eerste is van een spontaan en meeslepend ka : 
rakter; men bemerk e b.v. het' oolijk kàrakter 
en humoristische tonale afwijking in de 2e 
maat. Het tw eede th ènia kontrast eer t door zijn 
rustig en br eeder karaktèr; het der de thema 
van st èrk e, plastische uitbeelding kondigt zich 
aan in het p edaal, waarop Ie en 2e thema ko
m en superpos eeren, déze struktuur wordt daar
na · b eurtelings afgewisseld in de verschillende 
stemmen. Na een polytonale en polymodale 
stretto stelt de slot ex;,::iositie zich als een syn
these van heel den muzikalen inhoud van deze 
gedurfde, stoute pol yfonische kompositie, met 
.supërièur e me este rhand opgebouwd. Deze kom
positie is niet alleen een prachtige konstruktie, 
een weelde voor den geest, doch ook een zeer 
expressi eve verklanking van een . machtig en 
int ens leve nd e. ziel. De thematiek is zoo gebald, 
h eeft zooveel reli ef en slaat dadelijk in door 
haar dir ekt e en st erke physionomie en fasci
neerende uitdrukkingskracht. .Week e naturen 
zullen wellicht bij . oogenblikken eens opschrik
ken door de stoutmoedige en gedurfde taal. .Bij 
het instud eeren en b eluisteren van dit werk 
geve m en ·zich m et · he el de overgave · van de 
ziel, dan eerst zal m en al de schatten van- dit 
kl ankmo num ent ontdekken en ervar en . 

Besluit. 
· ·wij zouden om volledig • te "zijn nog moeten 

verwijzen naar de twee deelen van de Oud
N ederlandsche Meesters ( 1) ; een standa.ard
werk, waarvan de national e en international e 
heteekenis niet genoeg kan ond erlijnd wötd en 
en waarmee onze orgelmeester den eeuwig en 
dànk va n · de kom end e geslachten h eeft ver-

(1) H;,et twe ede deeJ verscheen dit jaar _ bij Lemoine , 
Parijs-Brussel. 
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diend; hij heeft de oude muziek in een klaar en 
aan onze moderne instrumenten aangepast 
beeld, tot ons gebracht. Geen -mo eite, studie 
en dokumentatie werd ontzien om voor de we
reld van onzen artistieken rijkdom te getui
gen. Wij kunnen fier zijn, ook wij hebben een 
overheerlijk org_el-verleden. _ 

Wij zouden nog moeten verwijzen naar het 
onuitgegeven Concerto voor orgel en groot or
kest en dat een nieuwe mijlpaal zal blijken te 
zijn in het reeds zoo omvangrijke orgeloouvre 
van den meester, ook naar de orgelbewerking 
van een prachtig versierde koraal van Bach. 

Toch me enen wij na onze uite enz et ting te 
mogen besluiten: de orgelwerken van Flor 
Peeters zijn een der belangrijkste bijdragen aan 
de moderne orgelliteratuur. En wij vreezen de 
uitspraak van de toekomst niet. Innerlijke rijk
dom en substantie, heerlijke plastiek, sterke 
dynami ek en persoonlijke harmonie t eekenen 
deze werken. Deze muziek wortelt in de beste 
gronden van oude modale muziek, van oud
N ederlandsche traditie, van klassieke, roman
tische en moderne stroomingen, maar dit alles 
opnieuw en persoonlijk h erleefd en doordacht, 
gekneed tot een p ersoonlijken stijl. 

Bondig samenvattend kunnen wij nog zeg~ 
gen dat er een symphonis che en polyfonische 

lijn door het wer~ van Flor Peeters loopt. De 
symphonische ontwikkeling loopt langs de 
Symphonische Fantasie, langs de Elegie en 
Vlaamsche Rhapsodie naar het Concerto voor 
orgel en orkest. De polyfonische struktuur 
openbaart zich reeds in de Variaties en Finale, 
wordt sterker in Toccata, Fuga en Hymne om 
volledig open te bloeien in Sinfonia per organo, 
na zich ook nog geuit te hebben in de Tien 
Koraalvoorspelen en in Passacaglia en Fuga. 

Wij hopen en vertrouwen dat onze uiteen
zetting niet den indruk heeft gewekt van een 
lyrische en opgeschroefde dithyrambe, want 
wij zouden ons betoog kunnen documenteeren 
met gezagvolle uitspraken; wij wenschen enkel 
dat vele organisten, hier en elders, diepere en 
bete re kennis •krijgen van deze werken, dat 
vel e m enschen naar deze muziek zouden luiste
ren: zij zullen schooner, beter en rijker worden. 
De groot e moderne denker, Kardinaal Newman 
schre ef: « Hij is waarachtig kunstenaar, die in 
dit oord van smart en duisternis, het licht doet 
opgaan van schoon-menschelijkheid, van st erk
te en hoop». Deze woorden teekenen onz en 
Vlaamsch en orgelm eester voor de m ensch en 
van nu en lat er. 

Dr. G. De Becker, ss. cc. 

Mixturen 
* De FIRMA LONCKE te Eesen (West-VI.) 

hoopt deze maand klaar te zijn met de re
constructie van het org el der Hoofdkerk van 
Zele . In het volgend nummer geven wij daar
over meer bijzonderh eden. G. Verschra egen, 
organist aan de St-Baafskathedraal, zal bij 
de inhuldigingspl echtigheid een recital geve n. 

* Org elbouwers, « De Schalm ~i » interesseert 
zich voor uw werk; stuurt ons inlichtingen 
over de orgels welke U bouwt. 

* Dr. Vente - Zwoll e, schrijver van « Bouw
stoffen tot de geschiedenis van h et Nede r
lands e Qrg el in de l 6e eeuw », maakte vóór 
enk ele weken een studi ereis door Vlaand eren 
ter voor b ere idin g der tweede h erw erkt e uit
gave van zijn bo ek. Voor de zeer int eressant e 
bi izonderheden over een paar orgels in 
Vlaanderen danken wij h em va n hart e. On
ze lezers zullen, zoo hop en wij, lat er nad er 
kennis maken met Dr. Vent e. 

* De orge ls van Balgerhoeke, Sluis, Aarden
burg (prot est . kerk ) , Ede, Watervliet, Lede-
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berg , Ardooie, Turnhout werden door oor
logsomstandigheden volledig of gedeeltelijk 
vernield. 

* Van « Intieme Stonden » I & II en de twee 
bundels lofgezangen door Prof. Flor- Peet ers , 
verscheen een nieuwe uitgave. Bespreking in 
het volgend nummer. 

* In de Uitgave «Syrinx» verscheen « L'Or
gue » door Juffr. Anne -Marie Louis. H et 
werkje is opgedragen aan prof. P. de Malein
grau. 

· * In den loop dezer maand gev en Hr. Paul 
Sluys, Juffr. God . Suys e.a. een orgelconcert 
in den Zend er Brussel-Vlaamsch. 
Concerteerende organisten, wanneer geeft u 
een recital ? « De Schalmei» zal er de aan
dacht op ves tig en. Houdt ons op de h oogte ! 

* De Symphonie voor orgel van Prof. Flor 
Peeters kunt U b eluist ere n in Zender Brus
sel-Vlaamsch QP 10 Februari a.s. t e 11.30 u. 
en op 21 F ebru ari. Ziet h et programma na ! 



Lemmens in de Orgelgeschiedenis 

H et is verrass end opvallend en onbegrijp e
lijk hoe weinig wij over Lemmens in de vele 
werken over orgelgeschied enis vinden. Wij ge
ven graag toe, dat de periode -waarin hij op 
~en voorgro~d trad, een der minst interessante 
IS. 

In Frankrijk en in de Nederlanden zijn Clé
rambault, Marchand, Dandrieu, Daquin, e. a. 
- ook onder hen vind en wij symptomen van 
verval - de meest werkelijke voorloopers van 
een gansche pleiade organist en , die in hun com
positi es en uitvoeringen geen innerlijke diepte 
zoeken, doch, zich veeleer voor het probl eem 
plaatsen: hoe zij al de .mogelijke klankeffecten 

. die een 18- of 19-eeuwséh orgel inhoudt, zouden 
aanwenden. Zij loop en rijtje in het geijkt for
malisme van een opp ervlakkige, doch prettige 
« style orné », die haast niet afwijkt van de 
specifieke clavicimb elstijl. Dit is zoo waar, dat 
de meeste orgelcompositi es van dien tijd, zoo 
zij dat werkelijk zijn , niet als dusdanig aange
duid werden. Zij kunn en even goed voor clavi
cimbaal bedoeld zijn en op beide instrumenten 
uitgevoerd worden. 

Rameau - eerst e h elft der 18e eeuw - klo eg 
reeds over den teloorgang der muziek en den 
wispelturigen smaak. 

Sébastien Merci er schreef in « Tableau de 
Paris » ( 17 81) een zeer treffende critiek waar
van de eerste zin nagenoeg den · geest van de 
orgelkunst der eeuw karakt eris eert: 
<< L'abus presque généra l de n'avoir que des 
passages sous les doi gt s · et cela par défaut de 
génie et d'application, eet abus est devenu si 
criant que les chans ons ont prévalu sur l'orgu e 
de · manièr e qu'il n'a plus ri en de cette maj est é 
conv enable à un t emp le >>. ( 1) 

Dit << abus de n'avoir qu e des passages sous 
les doigts » teek ent de zucht om t e stral en, wat 
m en in een andere periode virtuozendom 
n oemt. De organist voelt va n lieve rled e ni et 
meer de b eho eft ~ om iets n ~er te schrijven dat 
int er essant of doorvo eld is, wanneer hij m et 
een minimum inspannin g een grooter effect b e
reikt; dan improvis eert hij. 

H et improvis eeren wordt een toomlooz e mo
de, een passie, zoodat wij, gedur ende ruim een 
eeuw, organisten leere n k enn en waarvan ons 
geen grooter nala,t enschap rnst, dan hun ver
maardheid als « handi g virtuoos ». Leféb ur e
Wély is de m eest getrouwe incarnatie van die 
mode. 

(1) Rauge l, « Les or g anistes », p . 102. 

H et egocentrism e, st erk aangewakkerd door 
h et improvise eren, plus den mangel aan zelf
critiek en ·het volstr ekt toegeven aan den 
smaak, of beter , aan den - wansmaak van een · 
geexalteerd publiek, zijn alle factoren, die de 
studie van de groote meesters in den weg 
staan . In geen der muzikale tijdschriften uit 
dez e period en vinden wij orgelconcertprogram
ma's waar den naam van een oude of een klas
sieke meester wordt vermeld. Zelfs de orgeldi
ploma's der Conservatoria vereischen slechts 
improvisaties op een gegeven thema. 

. Een paar citaten uit den tijd van Lemmens 
zullen nog meer verduidelijken hoever de dwa
ze, eenzijdige improvisatiefurie ë:len organist ... 
en den kunstcriticus van de gezonde richting 
kon afleiden. 

Lefébury-Wély heeft een Cavaillé-Coll-orgel 
b espeeld te Parijs: 
cc Lefébury-Wély est un peu comme la chauve
souris de La Fontaine: Je suis oiseau, voyez 
mes ailes ! On désir erait qu'il dit parfois: Je 
suis aigle, voyez mes ailes ! Je suis lion, enten
dez mes rugissem ents; car les sons de l'orgue 
s' élèvent jusqu'au ciel et planent sur les imagi
nations au rugissent pour peindre les épouvan
t ements de l'enfer ou de la mort». (l_) 

Mr. Simon, deken der organisten, ex-organist 
der Kao el de la chambre des pairs en organist 
der Basili ek van St-D enis, ga f ook een concert: 
cc F amiliarité av ec le mé canisme des nouvelles 
pédales, habil e à com bin er, à marier les jeux les 
plus disoarat es et les olus piquants, il nous a 
rep rés enté p endant plus de deux heures un 
grand dram e musical comµosé d'idylles , de 
marches guerrières, d'orag es, faisant .interv enir 
au milieu de ce lux e instrumental des soli de 
voix hum aine, de flût e, de hautbois, de trom
pette et Ie bruit joy eux et nouveau de petites 
cymbales de l' effet Ie plus pittoresque obtenu 
par des tuyaux de deux centimètres de lon
gueur tout au plus. II est beau sans dout e d'êtr e 
Ie derni er des Grecs ou des Romains sur l'onrue 
comme M. Bo ely, de n e iur er et de ne procéd er 
que par la fugu e ; m ais il n'est oas mal. tout en 
connaiss ant cette partie essentielle des fonc
tions de !'organist e, d'êtr e de son temps et de 
marc h er a vee Ie or ogrès de l' orchestre. ceux 
des symphonist es et des facteurs ». ( 2) Om Jan 
Ho eb en te do en watertanden ! ! 

(1) Revue et Gazett e musicale. 2 juillet 1854. 
(2) Revue et Gazett e musicale, 30 juillet 1854. 
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En - last, but not least: « · ... La Prière de 
la Muette de Portici, transcrite pour violon 
également accompagnée par l'orgue et arrangée 
ainsi pour être jouée au moment de l'élévation 
du Saint Sacrament. On connait la religiosité 
de cette belle mélodie » ... 

Midden deze periode van pa:r.adeerende han
digheid en critieklooze wansmakelijkheid zet 
Lemmens dë schouders onder het werk. 

. In 1845 behaalt hij den eersten prijs v. orgel 
aan het Conservatorium te Brussel. Fétis stuurt 
hem naar A. Hesse te Breslau. Daardoor wordt 
hij aan een invloed en omgeving onttrokken 
die voor hem en voor de orgelkunst in Frank
rijk en vooral in ons land funest konden zijn. · 
Het Fransche genre wordt volstrekt geweerd in 
Duitschland en veel .critieken van tijdgenooten 
geven getuigenis van . het misprijzen dat zij 
voelen voor dit soort melodramatische orgel
muziek. 

De Duitsche organisten als Rinck, Fischer, 
Koeler, Berner, Hesse volgen .nog op een min 
of meer gelukkige wijze de traditie van Bach. 
Zij schrijven stroefgesponnen contrapuntiek, 
ofwel trachten zij hun .strengen en zwaartillen
den aard, zonder goed gevolg, te plooien naar 
een goed bedoelde elegantie. Kunnen wij hen 
minder smaken, toch zien wij dat hun werken 
bestudeerd, gekneed zijn. Zij loopen steeds in 
de baan van den grootmeester .Bach, . onbe
wust van hun mediocriteit in hun volgzaam
heid, doch, zi,i schrijven stevig en weten wat 
zij schrijven. Zij vertegenwoordigen een teg en
gewicht, een reactie tegen de onbeheerschte, 
dravende Fransclie muziek, waarmede . ook 
Lemmèns grootendeels ;was_ grootgebracht . . 

Lemmens krijgt bij Hesse gelegenheid de 
groot~eesters als Bach, Buxtehude, Pachelbel, 
e.-_a., volgens een beproefde, traditione ele me
thode in te studeeren. Hiervan - gebonden 
soei, geleidé voetzetting, e. z. m. - was er in 
Frankrijk en in Belgie nagenoeg geen sprake. 

Lemmens wordt professor in orgel aan het 
Conservatorium t e Brussel. Later bund elt hij 
h et resultaat van persoonlijke studie en ónder
vinding tot een twe edeelige methode « Ecol e 
d'orgue baséè sur Ie Plain-chant». - Dit, sa-

met de talrijke concerten in de beide landen, 
bekleedt hem niet het noodige gezag om on
danks smaak.misvorming en daardoor onbegrip, 
toch een stevige grondslag te leggen voor een 
nieuwe kunstopvatting: het vereenigen van · 
twee extremen, die op ûchzelf niet voor verde
re ontplooiing . vatbaar zijn, tot een leefbaai: 
geheel. 

Deze opvatting komt duidelijk tot uiting in 
zijn orgelmethode. _ . 

Die stevige grondslag, dat is: 1) zijn orgel
methode, die voor zijn tijd een baanbrekend 
werk is. 

Paedagogisch gezien zijn er wel enkele ga
pingen, vooral het tekort aan oefeningen en de 
toepassingen erop. Ook kon het vertrekpunt, 
zoo voor de · studie van het manuaal als van 
het pedaal, meer geleidelijk naar het moeilijke 
opgaan. Doch, · alles samengenomen is de « Eco
le d'orgue », mits enkele aanvullingen nog zeer 
bruikbaar; 

. dat zijn: 2) de prachtige 
schaar leerlingen, waaronder Widor, Guilmant, 
Callaerts, Mailly, Tilborgs, Alf. De Smet. Zij 
toch hebben het werk van Lemmens gepropa
geerd; zij hebben terug de groote meesters be
studeerd, de oude scholen uit het stof der ver
getelheid gehaald en voor het volk gebracht; 
zij hebben samen met hun Professor en met 
den eenzaat Cesar Franck de furie in de orgel
kunst geremd. Zeker is alles wat zij schreven 
niet volmaakt: Callaerts en Mailly, Guilmant 
en Widor behouden nog veel van het opper
vlakkige, zij ontleenen nog veel aan hun voor
gangers, doch zij zijn een schakel tusschen hen 
en de moderne school, die meer het innerlijke 
tracht te leg!sen in haar composities, die meer 
de zuiver reli~euze stijl benadert en het nobele 
van de orgelkunst geen geweld aandoet. 

Lemmens is geen groot componist; maar, 
ook al zou over jaren geen noot nog van hem 
gespeeld worden, als paedagoog en als bemid
delaar tusschen loute t geest en louter gemoed 
zal hij in de . orgelgeschiedenis, om zijn groote 
verdi enst e, een . goeden . naam behouden. Wij 
allen hebben ve el aan hem te danken. 

Berten De Re yzer. 

« De Schal me i» behoeft geen stemmer 
Zij speelt steeds in den juist en toon. 
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Het Orgel in de St. Baafs Kathed raai te Gent 
~ · 

Betreffende de orgels 1s er over 't algemeen 
weinig bijzonders · te vinden in de ontelbare 
brochures en beschrijvingen, door historici over 
de kunstschatten ónzer kerken en kathedralen 
geschreven. Of zou het orgel, als monument, 
geen beteekenis hebben in de kunstgeschiede
nis ? - Vele orgelfronten nochtans, zonder te 
spreken over het pijpwerk en de verdere tech
niek van het orgel, zijn kun 'stig gebeeldhouwd 
en o.i. van groote kunsthistorische beteekenis. 

Naast de talrijke, waardevolle kunstschatten 
der St~Baafskathedraal, zooals het wereldbe
roemde « Lam · Gods » der Van Eycks, werk 
van Rubens, Duquesnoy, e. a., staat het orgel 

(Archief) 

vooraan m de rij. Bij de uitbreiding en den 
heropbouw ervan in 1935, werd er veel over 
gesproken en geschreven, en zeker ontsnapt 
aan niemands oog de grootschheid en de 
pracht van het instrument. 

Wij meenen dat onze lezers net interessant 
zullen vinden, iets meer t·e vernemen over het 
monumental orgel der St-Baafskathedraal, door 
iemand die het geluk heeft er dagelijks van te 
genieten. 

Laten wij eerst de technische moeilijkheden 
overzien, die de Heer Johannes J9ais, orgel
bouwer (Bonn), te overwinnen had bij de re
constructie. 

(Archief) 
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Het kruisbeukorgel ( 0ud orgel), warvan het 
belangrijkste deel date ert uit de 17e eeuw, 
moest om zijn karakt eristi ek e eigenschappen 
bewaard blijven. Verno eme n wij: den bazuin
bas 32-vo et, waarvan de grootste pijp en 12 
meter hoog opsteken. H et kruisb eukorg el m et 
zijn 48 spelen, omlijst met prachtig houtsnee
werk in barokstijl, vult het schip der kathe
draal ten '<rolle. 

' H et koororgel ( ni euw org el), gebouwd door 
J. Klais, werd bedacht voor de wereldtentoon
st elling _ te Brussel in 1935. Op aansporing van 
enkel e kunstminnend e person en werd het aan
gekocht door het Kapittel der St-Baafskath e
draal en overgebracht naar Gent. 

Gebouwd op h et hoogzaal, langs beid e kan
ten van het koor, was de bijzondere b edoeling, 
h et orgel te gebruiken voo r de beg eleiding en 
ondersteuning der koorzangen. 

Bij de koppeling der beide orgels vi el er ech
ter een groote moeilijkheid t e overwinnen. De 
vraag was: Ho e verkrijgen wij een volmaak
ten samenklank ? 

J. Klais kon hier slechts een benad ere nd e 
oplossing aan het gestelde vraagstuk geven. De 
beschikbare plaats (koortrans) dwong hem tot 
een verspreiding der verschill ende sp elen van 
h et nieuwe orgel. 

Daa rbij belemm ert de koorafsluiting de sn el
le overdracht · der klank en naar de midden
ruimte der kathedraal. De tonen van het kruis
beukorg el daart egenover vloeien, door niets 
weerhouden, r echtstr eeks het , schip binn en. 

Hi eruit volgt dat orgelbouwer Klais geen di
recte n sam enklank der beide · orgels kon berei
k en. Het ligt hi er dan ook aan de vaardiglieid 
van den organist, zijn spel ( int erpretatie en 
registrati e zoo te proportioneeren dat, zelfs in 
een vlug t em po, de samen vloeiing van opeen
volgende klanken vermeden wordt. 

H et sam enbrengen der beide orgels ware on
getwijfeld de id ea le oplossing geweest. Er was 
nam elijk sprake van een groot hoogzaal te 
bouwen acht er in de kathedraal. Van daaruit 
zou h et otgel zonder tegenstand, zijn groot 
klankenvolum e in de hooge middenruimte heb
ben uitgestort. Verder zou een rijke keus com
bin at ies en mengelingen van spelen mogelijk 
gewee st zijn, die men nu moeilijk verwezen
lijken kan. De organist zelf zou meer van zijn 
spel hebb en genoten en de reeele klanksterkte 
hebb en gehoord. Als gevolg µer huidige dispo
sitie komt slechts één derde der volle klank
sterkte van h et oud e orgel tot hem ! 

Ten slotte is de afstand tussch en koorzan
gers en klankbron zoo groot, dat de orgel-be
geleiding den vereischten st eun niet geeft. 

DISPOSITIE 

Kruisbeuk-orgel. 23. Spitsfluit 2' 47. Zink 4' 
I. NEVENWERK, C-c4 24. Korn et 5k 48. Zingend kornet 2' 

1. Principaal 8' 25. Ruischpijp 4k 
2. Holpijp 8' 26 . Vulw erk 4-6k Koor-orgel. 
3. Wilg enpijp 8' 27. Bazuin 16' III. KOORWERK, C-c4 
4. Octaaf 4' 28. Tr ompet 8' 49. Kwintad een 16' 
5. Koppelfluit 4' 29. Kromhoorn-r egaa l 8' 50. Principaal 8' 
6. Nazaar d 2 2/3 ' 30. Klaroen 4' 51. Wilg enpijp 8' 
7. Zwege l 2' 52. Houten fluit 8' 
8. Stemmeken I' VOETWERK, C-g' 53. Octaaf 4' 
9. Tertiaan 2k 31. Bromst em 32' 54. Blokfluit 4' 

10. Cimbelstem 4k 32. Principaal bas 16' 55. Octaafken 2' 
ll . R egaa l 8' 33. Op en Bas 16' 56. Terts 1 3/5' 
12. R egaa lken 4' 34. Brompijp 16' 57. Kl eine kwint 1 1/3' 

35. Za cht e bas 16' 58. Vulw erk 4k 
II. HOOFDWERK, c-c4 36. Kwint bas 10 2/3' 59. Cimbelstem 2-3k 
13. Prestant 16' 37. Octaa f bas 8' 60. Kr omhoorn 8' 
14. Gede kt 16' 38. Gedekt bas 8' 61. Koptromp et 4' 
15. Octa af 8' 39. R oer fluit 8' 
16. Roerfluit 8' 40. Hooge Octaaf 4' IV. ZWELWERK, C-c4 
17. K wintad een 8' 4 1. Kleine fluit 4' 62. Zacht gedekt 16' 
18'. Hooge octaaf 4' 42 . Veldfluit 4' 63. Viool principaal 8' 
19. Fluit 4' 43. Groot vu lwerk 4k 64. Kwintade en 8' 
20. Gemshoorn 4' 44. Bazuin bas 32' 65. Octaaf 4' 
21. Kwint 2 2/3' 45 . Bazuin 16' 66. Dw arsfluit 4' 
22. Octaafken 2' 46. Trompet bas 8' 67. Echokom.et 3-5k 
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68. Cimbelken 3k 76. Woudfluit 2' 84. Gedekt 8' 
69. Dulciaan 16' 77. Seskwial ter 2k 85. Kwint 5 1/3' 
70. Trompet 8' _78. Sch erp 3-4r 86. Octaaf 4' 

79. Hob o 8' 87. Fluit 4' 
V. BOVENWERK, C-c4 80. R egaa l 4' 88. Veldfluit 2' 
71. Zweving 8' 89. Octaaf cimbel 2k 
72 . Spitsgamba 8' VOETWERK, C-g' ,90. Dulciaan 16' 
73 . Nachthoorn ged . 8' 81. Gedekt e fluit 
7 4. Zing end :princip. 4' 82. Echo bas 
7 5. Zwitsersch e pijp 4' 83. Fluit bas 

Zooals uit het hierbov enstaand e sch ema 
·- blijkt, werden de 92 spel en verdeeld over 5 

manual en en p edaal. H et kruisb eukorg el ( oud 
orgel) met bijvo eging van enk ele nieuw e spelen 
op de twee onderste manualen, het koororg el 
( ni euw orgel) op de bovenst e dri e. 

Bezi en wij nu de dispositie van de onder
sch eid en manualen. 

MANUAAL 1 (van onder naar boven ge
zien) - Nevenwerk. Wij bemerk en dat het, 
buiten zijn grondspe len 8 - 4 - 2 - l - voet, nog 3 
mixtur en en 2 tongwerken bevat. De sam en
st elling kan h et b est verg elek en worden met 
deze van h et rückp osit iv uit voorbije eeuw en: 
h eld ere grondsp elen, schitt erend e mixtur en, 
di e, ik ben er van overtuigd, eenig zijn in ons 
land . D e 2 tongwerken m et een origineel tim
bre, getuig en van hun vroeg en oorsprong. 

MANUAAL 11 - Hoofdwerk. H et kan in de 
totale dispositi e beschouwd worden als h et Gr. 
0 . De warmgekleurde grondspelen, aangevuld 
met de volklinkende tongwerken, ondersteu
n en en drag en de sterke, h eld ere mixturen en 
contrast eeren fel m et deze van h et n eve nw erk 
of rü ckpositiv. Vermelden we terloops h et rijk e 
korn et met zijn 5 ran gen, dat als solosp el 
éénig mooi klinkt. 

VOETKLAVIER (tot sol - oud orgel) . H et 
biedt ons een overvloedige k euze va n grond
spelen, tongwerken en mixturen en dra agt in 
het tutti-spel gemakkelijk de manuaalsp elen . 
Verno eme n wij hi er h et zing en d kornet 2-voet 
met zijn pittoresk kar akt er, en den grooten 
bazuin-bas 32-voet, den reus va n h et orgel. 

MANUAAL 111 ~koorw erk). Gezien in de 
totale dispositi e van het orgel kunn en wij h et 
koorw erk b eschouw en als h et positi ef. Nem en 
wij h et als onderdeel van h et zelfstandig koor
orgel, dan fung eer t h et als Groot Org el. 

Org elbouw er Klais h eeft in dit ens emb le den 
geest va n h et vroegere barokorgel b et rac ht, 
om zoodoende een nauwe ve rwa nts chap te be
reiken tusschen oud en ni euw orge l. De samen
ste lling, h et karakter van de grondspelen, de 
tongwerken en de mixt ur en vormen een prach
tig geslaagd gehee l. Vermelden we van dit 
koorwerk nog de schitterende cimbe lstem en de 

16' 91. Pommer 16' -
16' 92. Hoorn 8' 

' 8' 

mixtuur en ten slott e de aardige kromhoorn . 
MANUAAL IV - Zwelwerk. Evenals wij 

h et koorwerk in de volledige sam enstelling van 
h et orgel << positi ef » no eme n, kunn en we h et 
zwelwerk als «re ciet» beschouwen . De grond 
spelen met l).un strijkend karakt er zijn best 
geschikt voor de begeleiding der liturgische ge
zangen. Ze vormen een prachtig geheel met het 
geh eimzinnige echo -kornet, de Dulciaan 16· en 
de Trompet 8. D eze tromp et is van zeer goede 
kwalit eit. H et schitterend cimbelken straalt 
bov en gansch het orgel uit, zooals de piccolo
fluit bov en een ork est. 

MANUAAL V - Bovenwerk. Bij het mo 
dern orgel m et 4 manualen no emt men gewoon 
lijk h et bov enst e manuaal « solo », t. t. z., dat 
aa n dit manuaal h et grootste deel der solo
spelen voorbehouden wordt. Van het orgel der 
St-Baafskathedraal kunn en we dit niet zegge n. 

B ezien wij de samenstelling van het bov en
werk, dan vinden we zachte grondspelen 8-
voet, h eldere 4- en 2-voet , een scherp tong 
werk en mixtuur, wat me er den geest van ·h et 
recie t verraadt en in zijn geheel t er aanvul
ling van h et Zwelwerk kan genom en worden. 

VOETWERK (ni euw orgel). Door zijn uit
br eiding en variatie voldoet dit op alle gebied 
in de samenstelling van het Ko oro rg el. In de 
gansche dispositi e bi edt het, samen met h et 
voetwerk van h et Kruisb eukorg el, een rijk e 
keuze va n spelen en een machtig ens embl e. 

Lat en we nu de t chnische eigenschappen 
der speeltafels van h et orgel nag aa n. 

Zooa ls vroeger gezegd, b evindt zich de groo
t e speeeltafel ( 5 man.) in h et koor. E en kl ein e
re speeltafel van 2 man. en p edaa l werd ge
bouwd op h et ho ogzaa l langs den Evang elie
kant en een derde va n l man. op h et hoogza al 
langs den Epist elkant. 

Men kan zich afvragen: Waar om deze dri e 
speeltafels ? 

Eenvoudig om de vo lgend e reden: De groote 
speeltafel wordt gebruikt bij groote k ooruit voe 
ringen en in bijz ondere omstand igh eden ; de 
kl eine speeltafel (E vangeliekant ) beschikt over 
gansc h de dispos it ie van h et Kruisbeukorgel en 
wordt gebruikt bij uitvoeringen me t een be-

•• 
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perkt aantai zangers. Verder is er nog de pneu
matisch geregeerde noodspeeltafel (Epistel
kant) . 

Keeren wij terug tot de groote speeltafel. 
Het linkervak is bezet met de registers der 

spelen van het Kruisbeukorgel, plus de koppe
lingen van pedaal aan de 5 manualen en de 
manuaalkoppels IV - V, III - IV - V, II - III -
IV - V - I, I - II - III - IV - V. Het vak rechts is 
voorbehÖuden aan de registers van het Koor
orgel, de hooge en lage octaven der manuaal
en pedaalspelen en enkele uitschakelaars der 
8-voetspelen en pedaal. Boven de registers, 
langs linker- en rechterzijde, bevinden zich de 
le.pjes der voorbereidingen of vrije combinaties 
(Duitsche) en onderaan het manuaal van Ne
venwerk I, cfe inschakelaars der vaste combi
naties Piano, Forte, Tutti, vrije combinaties en 
afzetter 0. Links en rechts, boven de registers, 
hebben wij de verdeeling van het automatische 
pedaal en links, neven de vijf manualen, de in
schakelaars ervan. 

De technische hulpmiddelen van het pedaal 
zijn: 
a) Links, al de manuaal - en pedaalkoppels, 

plus tutti-general; 
b) Rechts, de in- en uitschakelaars der tong

werken en mixturen, tutti, de vrije combi
naties en de in- en uitschakelaars der deel
bare combinatie, t.t.z., van tongwerken en 
mixturen der manualen en pedaal afzonder-
lijk. . 

Blijven nog over de twee zwelkasten van 
Bovenwerk en Zwelkast. 

Speeltafel II, minder uitgebreid dan I, bezit 
drie vrije combinaties, een in- en uitschakelaar 
voor de tongwerken , voor de 16- en 32-voeten 
en een hand- en voetknop voor tutti. Ten slotte 
nog een automatisch pedaal en de geleidelijke 
uitschakelaars der tongwerken en der 16- en 
32-voetspelen. 
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De noodspeeltafel (III) is bezet met de spe
len van het Zwelwerk. Een handzwelkast (trek
ker) volgens het pneumatisch systeem werd er 
aan toegevoegd. 

Bij de ontleding en de beschouwing der con
structie van de speeltafels meenen we te mogen 
zeggen, dat J. Klais al de technische mogellJk
hecten heeft uitgebuit . en den meesteischenden 
organist moet tevreden stellen. 

Om te besluiten, nog enkele woorden over de 
meest interessante zijde van het rijkbedeelde 
orgel. 

Zoowel in de afzonderlijke kleurschakeerin
gen, als in het machtig tutti-spel, treft ons den 
zeer strengen klassieken aard van het instru
ment. De samenstelling, zonder tremulanten, 
zwevinge!} of andere èffectjagerijen, brengt 
hierin den geest van het oude barokorgel terug. 
De fluweelige grondspelen, de gedistingeerde 
tongwerken, de helder stralende mixturen ge
ven het tutti een rijken glans in zijn malschen 
en machtigen ondergrond. Zeer sympathiek 
staat de klankenziel van het orgel tegenover 
de muziek van een Johann Seb. Bach, een 
Händel en andere grootmeesters van dien tijd. 
Het St-Baafsorgel is een meesterwerk van al
lergrootste gehalte en we mogen het beschou
wen als het rijkste orgel van het land. Vele van 
onze moderne orgels hebben een groot tekort 
aan wat het St-Baafsorgel in zoo hoge mate 
bezit: persoonlijkheid. 

Hopen wij dat onze orgelbouwers de edele 
taak die ze te vervullen hebben zullen begrij
pen - we weten dat de pogingen van sommi
gen in dien zin gaan -, dan zal terug een gou
den eeuw voor den koning aller instrumenten 
aanbreken! 

G. Verschraegen, 
Organist aan de St-Baafskathedraal. 



Jl. De Orgelmuziek in. onze Dorpskerken 

Sinds verscheidene jaren zijn WIJ lil nauw 
contact met brganü 1ten van verschillende be
kwaamheid: organisten met of zonder hooger 
diploma, organisten zond er werkelijke orgel
studies, organist en met ... of zonder orgel. 

Ied er van hen beschikt over een groot of een 
klein instrum ent. Allen spelen een gelijkaardi
ge rol in het kerk elijk leve n en hebben met een 
zeker publi ek af te rek enen. 
_-Het loont de moeit e rond te gaan in onze 

groote kerken, in onze kloostergemeenten en 
dorpskerken, en er te luisteren naar het orgel. 
Welke de dispositie van het orgel is, welken 
bekwaamh eidsgraad · de organist bezit interes
seert ons hier minder; doch, want ons aan
stonds treft is den geest van elk stukje, hoe 
eenv oudig ook, en de wijze van uitvoer en. 

Wat wordt er in onz e kerken gespe eld? 
Wanne er de hoogër gediplom eerde organist 

over een goed orgel beschikt, speelt hij werken, 
met obligaat-p edaal, van Bach en andere me es
ters. Zijn :repertorium doorloopt de orgelge
schiedenis in gansch haar uitgestrektheid. De 
omstandigheden verplichten hem de uit te voe
ren werken grondig in te studeeren. Laten wij 
nu niet piekeren over de vele factoren di e een 
uitvoering feilloos maken: · in 't algemeen zal 
een hoog er gediplomeerd organist zijn spel ver
zorgen en aanpassen aan de liturgische nood 
wendigh eden. 

De middelmatige organist stude ert en execu
teert in ve rhouding tot zijn bekwaamheid. De 
werken met obligaat-p edaal kom en zeldzamer 
voor in zijn repe rtorium. Spreken wij liever 
niet over het voorbereiden en verzorgen der 
vingerzetting. 

Ten laatste zou het niet noodig zijn te spre
ken over een zekere categorie organist en, die 
hun taak met een soms verregaande slordig
heid en eentonigh eid vervullen. Zij do en zich 
niet de minste moeite om hun rep ertorium aa n 
te vull en en op te friss cheR, zoodat de rijke 
gamma der liturgi sche plechtigheden in hun 
spe l hoegenaamd geen weergave vin dt . Hun 
registratiek unst is herleid tot een eeuwig aan
wen den va n voix-céleste plus salicional, met of 
zon der tremulant, ook in de begeleiding van 

den gregoriaanschen zang. 
Het is zeer jammer dat men voor zulke ge

vallen uitgaven deed voor een orgel van 15 tot 
20 spelen ! Het pedaal vertàont verbazend uit
gesproken teekens van slijtage op de drie tot 
vier benedennoten ! 

Het zou ten _laatste - wij herhalen - niet 
noodig zijn over deze categorie organisten te 
spreken, ware het niet dat zij in ons land legio 
zijn, ware het niet dat zijn in ons land de groo
te meerderheid uitmaken. 

In zekere mate kunnen ze ter verontschuldi
ging aanbrengen, dat het orgelspel niet de 
hoofdzaak is in hun stoffelijke belangenwereld. 
Daarenboven worden vele orgels zoo slecht on
d~rhouden dat slechts weinig spelen bruikbaar 
ZIJn. 

Daaruit vloeit echter voort dat de vroeger 
aangekochte orgelwerken niet meer aangevuld 
worden. Alles blijft bij het oude ! Het drie
kwart van onze dorpsoksalen beschikt alleen 
over werken van Hesse, Diebold, Rinck, Piel 
en zelfs van Battmann. De organisten hebben 
goed begrepen dat die werken over 't algemeen 
met hun drogen harmonischen en contrapun
tisch en vorm, zonder werkelijken inhoud, niet 
aangepast zijn aan de kerkelijke feesten, noch 
aan de liturgische handeling en der mis. Daarom 
hebben zij gezocht, jar en terug, naar de meest 
melodische brokjes en spelen die immer en al
tijd. Er is geen mensch die ze niet kent en 
rneeneurieen kan. Terloops moet het ons van 
het hart, dat wij de albums van Battman liefst 
ter inzage stuurden aan een beginnende dorps
fanfare ! Dez e muziek is voor de kerk al zoo 
weinig geschikt als een sonate van Beethoven 
voo r een danszaal. 

Buit en het hoog erv errneld repertorium wor
den op veel oksalen nog werken gevonden van 
b.v. een Gandolfo, waarin, behalve stukjes van 
Corelli, Pal est rina, e.a., in een ni et altijd goede 
overschrijving, geen werkelijke kerkmuziek te 
vinden is. 

Johan. 

(v~rvolgt) 

IS 



t In Memoriam 
ALFONS SUYS. - « Mee.ster Alfons» werd 

al~ jongste van zeven te Petegem bij Oudenaer
de geborén in 1883. Zijn vader was : onderwij
zer-koster. In 1900 vertrok de jonge Suys naar 
het Lemmensinstituut. Arthur Meulemans stu
deerde met hem. Tinel was zijn Professor. In 
1904 behaalde hij het derde diploma en in 1905 
het tweede. Zijn benoeming tot Organist-Ka 
pelmeester der St-Martinuskerk te Honse ver
kreeg ~j in het jaar van zijn eerste examen. 
Enkele jaren later volgde die van Leeraar aan 
de Stedelijke Muziekschool. De sympathieke 
Meester overleed plots op 22 Juni 1944, na 40 
jaar voorbeeldigen dienst en muzikaal leven. 

Wij eere:ri best zijn nagedachtenis met een 
paar aanhalingen uit een zeer goed artikel door 
Michel Van Caeneghem, oud-leerling en vriend 
van den afgestorvene, in « 't Volk van Ronse 
en Oudenaerde » : 
« Hoeveel keeren hebben wij hem niet aan het 
orgel bewonderd. Zat hij daar niet als een an
dere Cesar Franck die improvisatie aanzag als 
een gebed ontsprongen uit de bron der klan
ken Y Hoeveel keeren sprak hij ons niet · over 
zijn geliefde Johan Sebastian Bach, bij wien 
hij de synthese vond van zijn kunst en gods
dienstig ideaal ? » 
Over zijn composities: 

« Tal van mot etten, waaronder parel~jes als 
Ave Maria, R egina coeli, enz. ; liturgische en 
wereldlijke liederen getuigen van zijn fijnge
voeligheid en voornamen kunstzin. Verder 
schreef hij orgelstukken waarin hij blijk gaf 
grondig de t echniek en de mogelijkheden van 
zijn geliefkoosd instrument te bezitten. » 

cc De Schalmei» biedt har e christelijke deel
neming aan Juffr. God. S-µys, onze flinke or
ganiste, laattijdig, doch daarom niet minder 
gevoeld. 

ALFONS DESMET. - Hij werd geboren te 
Ooigem, aan de boorden van de Leie, den ln 
Januari 1864. Zijn vader was eveneens onder
wijz er en schoolhoofd te Wevelgem. Na de 
(( Ongelukswet » trok hij zich te Tiegem terug. 

Hij verloor zijn moeder op 4-jarigen ouder
dom. Na de vaderlijke - school te hebben door
loopen, vertrok hij naar Malonne en korten 
tijd nadien naar het Lemmensgesticht dat pas 
door Lemmens was geopend. Hij trad er bin
nen in Januari 1879 en was er de eerste leerling, 
de eerste gediplomeerde, de eerste Professor na 
den stichter. Toen hij zijn diploma met de 
grootste onderscheiding verwierf was Desmet 
18 jaar oud. 

ln 1887 roept Kan. Closson hem als organist 
naar de Naamsche Kathedraal; terzelfder tijd 
aanvaardt hij de plaats van organist .aan de 
Jezuitenkerk der zelfde stad. Wij kennen hem 
tevens als Redactielid der « Musica sacra » en 
als beroemd virtuoos. 

In 1902 vervangt hij Alfons Mailly als Pro
fessor van orgel aan het Conservatorium te 
Brussel. 

In 1936 was hij Vice-president der sectie: 
Liturgie en godsdienstige muziek op het Ka
tholiek Congres te Mechelen, en wordt Eere
V oorzitter van den Oud-Leerlingenbond van 
het Lemmensinstituut. 

Samen met zijn broer Alois en Oscar De 
Puydt harmoniseert hij de liturgische zangen 
van het <c Organum comitans ». 

Op 65-jar'i.gen ouderdom verlaat hij met diep 
spijt de orgelklas van het Conservatorium, doch 
gedurende vele jaren arbeidt hij voort als Ka
pelmeester in de Kathedraal, als organist der 
Jezuitenkerk en als Kapelmeester der decanale 
St-Servatiuskerk. 

Den 31n Maart 1944 sterft hij plots. De Kerk 
schonk hem het gouden kruis cc Pro Ecclesia et 
Pontifice »; de Staat verhief hem tot Ridder 
in de Kroonorde. 

Wegens plaatsgebrek is het ons spijtig ge
no eg niet mogelijk een volledig meeld te geven 
van dezen organist en van het werk dat hij 
prest eerde. Wij hopen echter later daar meer 
uitvoerig op terug te komen. 

W eze deze bescheiden vermelding voor de 
ac~tbare fan:1ilie een blijk van oprechte deelne
mmg. 

De heiligh eid der kerkmu ziek , het vroolijk e en 
speelsche der volk sm elodi eën, zijn de beide spil
len waarop zich de ware muziek bewe egt. 

Goethe. 
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<< Waerschouwinghe tot den Leser >> 

« Gelijck alle groote saecken, beminde leser, 
van kleene beghinsels, door bijvoeghingen en 
veranderinghen vermeerdert en volmaeckt wor
den » ... schrijft, in 1670, een Gentsch organist 
in het voorwoord tot zijn boek : « Den oude en
de nieuwe grondt van de musijcke ... », zoo zou
den wij de «beminde lesers » van «De Schalmei » 
en zij die verwaarloosd hebben een abonnement 
te nemen, op het hart willen drukken, dat ook 
« De Schalmei » - « van kleene beghinsels door 
bijvoeghingen en verander'inghen vermeerdert 
en volmaeckt, een groote saecke » zal worden, 
doch, dat wij, omwille van vele, licht te begrij
pen redenen begonnen zijn met « de kleene be
ghinsels » ! 

Hier voor ons ligt een vrij respectabel stapel
tje brieven ; wij beschikken niet over de noodige 
plaatsruimte om daar een bloemlezing uit te 
geven, hoe kleurrijk die ook zou wezen . Een 
korte samenvatting moge volstaan. 

De critiek op het kleedje van « De Schalmei » 
kan geresumeerd worden in een paar woorden : 
sober en voornaam. Enkelen spreken ons over 
armoe ; één enkele stelt voor de beroemdste to 
rens van Vlaanderen en Holland op het voor 
blad af te drukken ... Als symbool, pr achtig, 
doch, toen onze teekenaar St-Rombouts van Me
chelen en St-Bavo van Haarlem get eekend had, 
bleek er geen plaats meer over voor welke an
dere ook. En onze andere abonné's dan ? 

Reeds bij den aanvang was het onze bedoeli ng 
de artikels in twee vormen te hou den . He t zou 

natuurlijk zeer interessant zijn, konden wij ze 
alle streng wetenschappelijk en diep schrijven. 
Wij dachten er zelf lang over na. Doch een groot 
deel van onze abonné's verlangt alleen nieuwe 
kennis op te doen, in een eenvoudige en bevat
telijke taal, over practische onderwerpen ... 
Daarom zullen wij in denzelfden geest voort
werken : « Elck wat wils ». 

Wij maken hier ook met vreugde van de ge
legenheid gebruik om de prachtige, zoo vorste
lijke àls dienstvaardige schaar medewerkers 
van harte welkom te heeten en te danken. Allen, 
zij die wij zouden kunnen de grondspelen of 
mixturen noemen, zoowel als de nobele solo
spelen - allen kunnen immers niet even zoet
gevooisd zijn ! - want slechts met allen samen 
kunnen wij op het « Schalmei-orgel » een enorm
heerlijke tutti bekomen. 

Dank ook aan onze flinke propagandisten in 
Vlaanderen en Holland, aan de steunleden, waar
van de namenlijst in het volgend nummer ge
geven wordt, en aan allen die er toe bijdroegen 
en bijdragen om « De Schalmei » te helpen -, 
tot wat zij moet worden! 

; Schrijft ons uwe meening over « De Schal
, mei ». 

Propageert uw tijdschrift, onvermoeid, en
thousiast! 

Dank U! 

DE REDACTIE. 
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Figuren uit Vlaanderens 
Orgel historie 

Tal van schrijvers hebben er de aandacht op 
gevestigd, dat de goede oude stad Lier een 
hoogontwikkeld muziekleven heeft gekend, voor
al in de 16• eeuw. Verschillende fragmenten zijn 
bekend, doch een aaneensluitend overzicht van . 
Liers verdiensten in dit opzicht is nog nooit ge
schreven. De reden daarvan is, dat de archieven 
van Lier nog niet stelselmatig zijn doorzocht en 
zolang dat niet is gebeurd, is een samenvattend 
historisch overzicht onmogelijk. Vele raadselen 
zullen hun oplossing krijgen als de Lierse ar
chieven hun geheimen prijsgeven. Zo heeft ook 
deze studie slechts een betrekkelijke waarde, 
omdat het onderzoek naar Jan van Lier in diens 
woonplaats nog niet is verricht. Allerlei gege
vens zijn bekend, doch niet één is van Lierse af
komst. 

De werkzaamheid van dezen man is veelzij
dig en intens geweest, doch over zijn leven, zijn 
familie, zijn werken in Lier zelf weet men tittel 
noch jota. En daarmede ontbreekt het beslis
sende sluitstuk van deze studie. 

· De vroegste notitie over Jan van Lier dateert 
van 1504, de laatste van 1547. Daar hij in 1504 
in Gent wordt gesignaleerd, moet hij dus toen 
al een reputatie verworven hebben ; het is im
mers ondenkbaar, dat men in Gent, waar toch 
tal van orgelmakers hun kunnen hadden ge
toond, een volslagen vreemde raadpleegt, -wan
neer men in de St-Niklaaskerk, de belangrijkste 
parochiekerk van de stad, een nieuw orgel wil 
laten maken. Alleen al het feit, dat hij naar 
Gent geroepen wordt, is een bewijs van vroeger 
activiteit. We kunnen dus veilig aannemen dat 
Jan van Lier zich omstreeks 1500 als zelfstandig 
orgelmaker vestigde en dat hij geboren is om
trent 1475. 

Waar en van wien leerde hij het vak? - De 
vraag kan niet zeker beantwoord worden. Lierse 
orgelmakers uit de 2e helft der 15e eeuw zijn 
niet bekend, doch meesters van goede naam 
waren er in de omgeving wel te vinden ( 1) ; in 
Antwerpe n werkt van omstreeks 1430 tot 1500 
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Jan de Bukele, in. Brussei Joost de Muldre 
(Josse Lemonnier), in Mechelen Hendrik van 
den Houwe en Daniel van der Distelen (later 
in Antwerpen). Van de genoemde meesters wa
ren Jan de Bukele en Daniel van der Distelen 
ongetwijfeld de belangrijkste ; het werk van 
meester Daniel is echter, vooral in diens laatste 
jaren, zó modern vergeleken bij dat van Jan 
van Lier, dat het onaannemelijk is den laatste 
voor een discipel van den eerste te houden. Rest 
dus Jan van Bukele's leraarschap als waar
schijnlijkste oplossing. Ook hier zal een uitge
breid onderzoek in de Lierse archieven misschien 
licht kunnen verschaffen. 

Van 's meesters werkzaamheden buiten Lier 
is vrij veel bekend geworden. De rekeningen 
van de St-Nicolaaskerk in Gent uit 1504/ 5 
zeggen, dat door bemiddeling van den organist 
aan « den orgelmaker van lier » 10 stuivers 
groot werd betaald. Vermoedelijk werd Jan van 
Lier óf uitgenodigd om een nieuw orgel te bou
wen, hetgeen om de een of andere reden niet 
geschiedde (Lieven Cornelis en Harm van den 
Eechoute waren de vervaardigers) óf geraad
pleegd over het bestek (2). 

In 1506 is het orgel van St. Jan te Brussel
Molenbeek in slechte conditie ; er worden plan
nen gemaakt om het te vervangen · door een 
nieuw en daar op datzelfde tijdstip « een orgel
makere vuter Kempenen die sinter Claes (d.w.z. 
in de St. Nicolaaskerk te Brussel) de oergelen 
gerepareert heeft » in de stad aanwezig was, 
<~ visiteerde » deze tegelijkertijd het orgel van 
St. Jan te Molenbeek. Deze orgelmaker uit de 
Kempen moet Jan van Lier geweest zijn. Ten 
overvloede blijkt dit uit de rekeningen van de 
St. Jan uit 1511/ 12, want dan besteedden de 
kerkmeesters de constructie van een nieuw orgel 
aan denzelfden meester, nu « den orgelmaecker 
van Lyere » genaamd. In de St. Janskerk te 
Molenbeek heeft Jan van Lier telkens weer ge
werkt : in 1526, in 1531, in 1537 maakte hij 



« een nyeuw tramblant ». De laatste maal, ·dat 
hij in de - gedeeltelijk bewaarde - rekeningen 
dezer kerk voorkomt, is in 1539 (3). 

Technische gegevens bevat een onlangs ge
publieeerd contract uit 1519. Op 1 December van 
dat jaar nam Jan van Lier aan « een schoon 
ende loff elyck orghelwerck » te bouwen voor de 
kerk van Meerhout. Het « principaelwerck », 
tegenwoordig « hoofdwerk » of « groot orgel » 
genaamd, moest zijn van 8 voeten en het « stoel
werck » (wij zouden zeggen : het rugpositief) 
moest zijn van 4 voeten. Uit het bestek blijkt, 
dat het principaal nog een 15e-eeuws « blok
werk » is, een grote 8-voetige mixtuur, waarvan 
de samenstellende pijpenreeksen niet afzonder
lijk konden worden gebruikt. Van het « stoel
werck » worden de registers, dus afzonderlijk 
te gebruiken reeksen van pijpen, wel degelijk 
genoemd en gespecifieerd ; het zijn er vijf, n.l . 
ten eerste een « doofwerck buyten staende » 
« d.w.z. Prestant 4' in het prospect), 2. « een 
register van fluyten luydende opten selven toon 
van den dooven » (d.w.z. een gedekt register 
met 4-voetsklank, maar met 2-voetslengte ; uit 
anderen hoofde is het bekend, dat dit register 
geen fluit is in de tegenwoordige zin van het 
woord, doch een gedekte Prestant 4'), 3. « een 
positie met eender quinten » (d.w.z. een mixtuur 
met waarschijnlijk als diepste pijpem ·eeks een 
quintenkoor 2 2/ 3'), 4. « een dubbel cymbale 
boven » (d.w .z. Scherp 2 sterk, misschien slechts 
in den discant), 5. « een register van poerdoenen 
luydende een decem verre » (d.w.z. waarschijn
lijk een Holpijp of Roerfluit 8' in de bas, van 
F-a). Ten slotte moet h~t groot orgel hebben 
« boven de meeste (d.w.z. de grootste) pijp ... 
een schoone draeyende sterre , gestoffeert met 
fynen goude » ; het positief moet voorzien zijn 
van een « trommele ..... ghelijck in andere lof
felycke wercken luydende is » ( 4). 

In een modern schema uitgedrukt, luidde de 
dispositie als volgt : 

BLOKWERK 8' (2e manuaal) 
RUGPOSITIEF 4' (1e manu aal) 
Pre stant 4' (open) Holpijp 8' (bas) 
Pr estant 4' (gedekt) 
Mixtuur 
Scherp 

Manuaalomvang waarschijnlijk van F-a" ; 
stemming een kwart lager dan tegenwoordig. 
Ster en Trommel. 

Enkele maanden later neemt Jan van Lier aan 
om een orgel van dezelfde grootte te plaatsen in 
de kerk van Tessenderloo (5) en in 1520 en 
1521 volgt de bouw van nieuwe orgels te Loo 
(6) en Geel, St. Amandus (7). Het jaar 1522 
brengt de. twe ede en tot nu toe laatst bekende 
uitvoerige technische beschrijving van een door 

Jan van Lier te .bouwen orgel, n.l. voor de Abdij 
van Herckenrode. Het is jammer, dat er zo 
weinig tijd ligt tusschen de disposities van Meer
hout (1519) en van Herckenrode (1522) ; een 
evolutie in het werk van Jan van Lier kan niet 
worden geconstateerd bij gebrek aan uitvoerige 
gegevens uit later tijd. Het orgel van Hercken
rode is groter dan dat van Meerhout, maar de 
constructie is in wezen gelijk. Ook hier bestaat 
het instrument uit een « principaalwerck » en 
« een secreet in den stoel ». Van het rugpositief 
wordt uitdrukkelijk vermeld, dat het registers 
heeft ; van het hoofdwerk heet het, dat het 
« pijpwercken » bezit ; wij zouden zeggen : 
koren of pijpreeksen (8). De dispositie van het 
instrument te Herckenrode was : 

BLOKWERK (2e manuaal) 
bestaande uit volgende pijpreeksen : 

Prestant 8' 
Prestant 4' 
Prestant 2' (2 sterk) 
Mixtuur 2 2/ 3' (3 sterk) 
Scherp (2-3 sterk) 
RUGPOSITIEF (1e manuaal) 
Prestant 8' Holpijp 8' 
Prestant 4' Fluit 4' 
Prestant 2' (discant) 
Mixtuur 
Scherp 

Manuaalomvang waarschijnlijk van F-a" ; 
stemming een kwart lager dan tegenwoordig. 

Van de nieuwe orgels, die Jan van Lier bouw
de te Luik, St. Jean Baptiste (9) (1529), te 
Heverlee (10) in de Abdij Park (1532) en in 
de Abdij van Tongerloo (11) (1535) zijn ons 
geen bijzonderheden overgeleverd. De kerk
meesters van de St. Janskerk te Mechelen be
talen hem in 1537 / 8 een bedrag van 13 gulden 
« van de tafelen te accorderen » en voor het ver
nieuwen van « de tonghen daerinne gebroken oft 
versloeten ». Hieruit laat zich afleiden, dat in 
de oude orgelvaktaal het woord « tafel » de be
tekenis had van « tongspel » (12). 

Omstreeks 1540 komt een orgel klaar voor de 
St. Martin te Luik (9) ; mogelijk is de 16e 
eeuwse orgelkast van Quenast, die j.mmers af
komstig is uit deze Luiksche kerk (13), hier nog 
van over. Hoogstwaarschijnlijk behoort het 
houtsnijwerk van dit orgelbuffet niet tot het 
reuvre van Van Lier : daarvoor is het te goed. 
Gewoonlijk konden orgelmakers wel een goede, 
maar eenvoudige orgelkast maken, doch een 
kunststuk als de kast van het orgel in Quenast 
moet wel het werk van een specialist zijn. 

In Februari 1540 wordt meester Jan naar 
Brussel geroepen om te zamen met enige Brus
selsche organisten het nieuwe orgel te keuren, 
dat Jan Crinon uit Bergen (Henegouwen) voor 
de St. Goedelekerk had gebouwd: In 1545 br engt 
hij enige verbeteringen aan in ditze lfde orgel , 
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bovendien vergroot hij het rugpo~itief dan m~t 
een Octaaf 3' (14). 

Het laatste werk, dat van Jan van Lier be
kend is, is een nieuw instrument in de kerk van 
St. Dymphna te Geel (7). Ook over dit opus 
ontbreken de gegevens. Vermoedelijk is de 
meester kort na de voltöoiing hiervan overleden, 
want hij moet omstreeks 75 jaar oud geweest 
zijn, toen hij dit Geelsche orgel afleverde. 

Welke plaats heeft deze meester ingenomen 
in de orgelkunst van zijn tijd? - Allereerst 
kan zijn werkwijze beoordeeld worden naar de 
uitvoerige bestekken van Meerhout en Hercken
rode. Het blijkt dat hij nog conservatieve op
vattingen is toegedaan, althans omstreeks 1520. 
Zijn werk sluit aan bij dat van mee!,ters uit de 
15e eeuw, zoals Adriaen Pietersz uit Delft ( die 
ook in de Antwerpse O.L.V.-kerk werkte), het 
geslacht Van Elen uit Maastricht en Jan de 
Bukele uit Antwerpen. Met voorliefde wijdt hij 
zich aan de zorgvuldige uitbouw van het koor 
van Prestantregisters, dat een gesloten opeen
volging vertoont van Prestant 8', Prestant 4', 
Prestant 2', Mixtuur en Scherp, d.w.z . het oude 
15e eeuwse principaalwerk. Ook zijn rugwer
ken vertonen hetzelfde schema, doch daarnaast 
kiest hij toch ook enkele gedekte, wijde fluit
registers. Tongwerken bezitten de instrumenten 
van Meerhout en Herckenrode nog niet, ter
wijl het vaststaat, dat reeds omstreeks 1520 
allerlei tongwerken in zwang waren. Natuurlijk 
heeft hij zich na 1522 de techniek van de con
structie der tongwerken .eigen gemaakt (dat 
blijkt uit zijn reparaties in Mechelen, St. Jan, 
1537), maar waarschijnlijk heeft hij zich toch 
vooral toegelegd op het vervaardigen van scho
ne prestantkoren. Anders blijft het onverklaar
baar, dat een meester met een goede reputatie 
(en die had hij !) in de laatste 30 jaren, dus 
de rijpste periode, van zijn leven gepasseerd 
wordt bij den bouw van enkele grote orgels als 
die van St. Goedele te Brussel (1538), van de 
St. Michielskerk (15) te Gent (voor 1541) en 
van Oudenaardes (15) hoofdkerk (1543). Ook 
valt het op, dat hij niet in het nabije Antwerpen 
werkte ; er is althans geen notitie van bewaard 
gebleven. 

Aan de geweldige ommekeer, die de orgelma
kerij in de eerste helft van de 16e eeuw mee
maakte, had Jan v1;1,n Lier geen deel. De monu
mentale orgels werden gebouwd door anderen, 
Jan van Covelen uit Amsterdam, Hendrik Ny
hoff uit 's-Hertogenbosch, de familie Mors te 
Antwerpen, de familie Langedull te Yperen , 
Jean Crinon uit Bergen, enz ... Jan van Lier kan 
een late , -doch goede vertegenwoordiger ge
noemd worden van de 15e eeuwse orgelmakers -
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traditie. Want • goed werkte hij zeker; in de 
kerk van St. Jan te Brussel-Molenbeek heeft 
hij jarenlang, meer dan dertig, steeds weer ge
werkt ; in Geel was men in 1547 allerminst ver
geten, wie het prachtige orgel van St. Amandus 
ruim 25 jaar geleden had gemaakt. Hij werkte 
dus secuur en soliede. 
Behoort hij dus hoogstwaarschijnlijk niet tot 
de grote hervormers uit de 16e eeuw, toch moet 
hij een grote invloed gehad hebben, al was het 
alleen maar, omdat hij zijn werkplaats in Lier 
had. Lierse tijdgenoten waren Henry Brede
mers, Hendrik (16) en Mark Mors (17), de 
grote Anthonie en Cornelis Mors hebben zeker 
het werk van Jan van Lier gekend ; de groot
ste Zuidnedetlandse orgelmaker in de 2• 
helft der 16e eeuw, Gillis Brebos, was eveneens 
een Lierenaar, die in zijn jeugd Jan van Lier 
moet hebben gekend. Gillis Brebos wordt im
mers pas in 1559 burger van Antwerpen (18), 
terwijl hij dan al 10 jaar orgelmaker is. Het 
lijkt zeer wel mogelijk, dat Gillis Brebos de 
opvolger van Jan van Lier geweest is; wel
licht was hij de gezel, dien Jan van Lier in 1540 
meenam naar Brussel om het orgel van St. 
Goedelkerk, dat Jean Crinon voltooide, te visi
teren. 

Nog meer is bekend. Met Hendrik Kools nam 
hij aan, het orgel van de Abdij van Tongerloo 
te bouwen. Misschien was Kools zijn compag
non-houtsnijwerker, want van een zelfstandig 
orgelmaker Hendrik Kools is tot nu toe g~en 
spoor gevonden ; Kools kan dan de vervaardi
ger zijn van de orgelkast te Quenast. Stellig 
was ook de Brusselse orgelmaker Nicolaas de 
Smet leerling van den Liersen meester. In de 
rekening van 1541/ 2 van de Abdij van Couden
berg te Brussel wordt deze orgelmaker « Claes 
van Lier » genoemd ; diens zoon, de beroemde 
Aart de Smet was later organist dezer Abdij ; 
daarnaast oefende hij de orgelmakerij uit. 

Wellicht kan het bovenstaande den een of 
ander prikkelen het onderzoek naar . Jan van 
Lier voort te zetten. De meester is het waard, 
dat hij wat meer in het licht treedt. Als iemand 
zich geroepen zal gevoelen in de Lierse archie
ven te gaan speuren, heeft deze studie aan de 
bedoeling van den schrijver voldaan. 

Dr. M. A. VENTE. 
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<< Le Roi des lnstruménts >> 

Het vorige paar eeuwen was een uitgangs
punt, een bron van nieuwevormen, met Leoninus 
en Perotinus der Notre-Dame-school als hoofd
figuren. Het tijdperk dat wij nu scherper be-

· lichten, de eeuw der Ars Nova, vormt' een duide
lijke brug tusschen de schepping dezer nieuwe 
vormen en het hoogtepunt van hun ontwikke
ling, dit op muzikaal gebied en meer bepaald, op 
het gebied der orgelkunst. 

Een nieuwe beschouwing doet hier haar in
trede in de meerstemmigheid, zij doet haar in
vloed gelden op de muzikale constructie, zoo
wel als op het algemeen plan van compositie en 
uitvoering. De XII- en XIII-eeuwsche meer
stemmigheid was hoofdzakelijk religieus in dien 
omvang, dat zij haar ontstaan dankt aan een 
uitgroei der Gregoriaansche kunst, en dat zij 
beoefend werd en evolueerde in de kerk. 

Doch wij zagen reeds vroeger tot welke uit
ingen de spontaneïteit van het Middeleeuwsche 
volk aanleiding gaf : hoe de teksten der muzi
kaal-textueele tropen en de opkomende meer
stemmigheid stilaan profaniseerden, tot zij in 
de XIVe eeuw tot een wonderlijke grilligheid 
voert, naar de meertalige profane teksten der 
dupla en tripla. Vanzelfsprekend kan de reactie 
van hoogerhand niet uitblijven. Pauselijke de
creten, o.m. deze van Paus Johannes XXII in 
1323, zijn noodig om den kerkzang daarvan te 
zuiveren. Decreten tegen profane muziek in de 
kerk waren trouwens reeds in de VIe en latere 
eeuwen noodig (2). Deze echter deden geen af
breuk aan de meerstemmigheid, wel drongen zij 
haar terug öp een ander terrein : het profane, 
laten wij zeggen, uit de kerk naar het gezel
schapsleven. Politieke en sociale toestanden 
werkten deze terreinverplaatsing mede in de 
hand . In nabootsing der vorstenhuizen, hielden 
de opkomende burgerij en de groothandelaars 
er aan een eigen koor, eigen instrumentisten te 
bezitten ter opluistering van maaltijden en 
feesten . Trouwens, de muziek speelde sinds lang 
een r ol in het gezelschapsleven van de Neder
landen ; zoo het bericht van een kroniekschrij
ver uit de XIIIe eeuw : « In Vlaanderen hoort 
men niets dan het geluid van trommen en trom
petten , de klanken van harpen, fluiten, doedel 
zakken en violen , en de speellieden worden be
taald met mooie kleed eren » ( 3) . Dat bewijzen 
de Collegia Musica, de « collegia » van menschen 
die in privaten kring aan muziek doen . Ten an
der e, is -~e1._ pr ofa nisee ren zelf nie t de meest 
ster ke aandri ft tot ruime r beoefening? 

( Guillaume de Machault.) 

De kunst wordt nu echter meer individueel, 
en daardoor meer eruditief, meer geraffineerd : 
een begin van « l'art pour l'art » in zijn woor
delijke beteekenis. De componisten verwerven 
zich meer behendigheid, meer vakmanschap ; 
zij behandelen met meer omslachtigheid de 
uiterlijke vormen van hun compositie. De com
ponist wordt een persoonlijkheid, het compo
neeren een « métier ». Zijn faam rukt hem uit 
de anonymiteit van vroeger eeuwen. 

Waar de Ars antiqua haar vroeg-gotische ka
thedralen bouwde naar een collectief idee, te
gelijk forsch en kinderlijk-archaïsch, daar over
stralen én overschaduwen persoonlijkheden der 
Ars nova het hoof didee met een vakkundig 
flamboyant détailwerk. Dit is reeds een vaag 
beeld van de Renaissance, niet in deze beteeke
nis, dat het een terugkeer naar oude bronnen 
is, doch het individualisme uit het gemeenschap
pelijke, in zekere mate op den voorgrond treedt. 

Het is onontbeerlijk zich te laten doordringen 
van dien nieuwen geest, omdat hij de eenige 
oorzaak van het krachtig impuls tot de ont
wikkeling van de polyphonie en de orgelkunst is. 
Dit impuls is niet onmiddellijk voelbaar in de 
orgelkunst. Pas wanneer de nieuwe vormen hun 
vaste gestalte aannemen, gaat het orgel vrijuit 
zijn eigen roemrijke weg door onze landen. 

Het korte drie-stemmig motet van vroeger 
wordt er een groot vier-stemmig , religieus of 
profaan, waarin de tenor plus contra-tenor aan 
een losser duplum of triplum ten grondslag lig
gen. De tenor, de eigenlijke grond van het motet 
in dezen zin dat hij er het gegeven thema van 
is, evenals de contra-tenor, was meestal instru
mentaal. Het duplum en triplum behandelen 
vrije onderwerpen : actueele ,politieke en mo
reele problemen , zoowel als heftige satyren 
(Roman de Fauvel). Een gansche nieuwe tech
niek leert ons de constructie van de Ballade, 
Rondeau, Virelai der Fransche school met Guil
laume de Machault als hoofdfiguur. De tenor als 
reeds bestaand thema verliest zijn beteekenis. 
De eigen ontworpen hoofdmelodie wordt de 
voornaamste stem. De andere stemmen, tenor 
plus contratenor, dienen slechts tot steun ervan. 
Terzelfdertijd beleeft de meerstemmigheid in 
!talie een hoogtepunt met de Ball ade, het Madri-

(1 ) F rag m ent uit « Inl eidin g tot de Gesc hi edeni s der Ne
derlandsch e Organ iste n ». 

(2) La Mélop ée a n t iqu e , p. 60. - Gevaer t . 
(3) H et m us iceere n en conc ert ee r en in de n loop der tij

den , bl. 37 - Con st ant va n W essem . 
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gaal en de Caccia. Dit hoogtepunt werd niet 
bereikt langs eigen, laten wij zeggen, nationale 
procédé's, doch vindt zijn aanknoopingspunt in 
de XIIIe-eeuwsche Fransche conductus. De 
oudst gekende werken dateeren tusschen 1330 
en 1350. Giovanni da Cascia en Jacopo da Bo
logna zijn er de scheppers van ; Fráncesco Lan
dini - 1397 - is echter de geniaalste van dit 
tijdperk. · 

Het spreekt vanzelf dat hier geen sprake 
meer is van zuiver vocale werken. Wij vermeld
den reeds vroeger den tenor en den contra -tenor 
als instrumentaal gedeelte van het XIV-eeuw
sche motet. Op de zelfde lijn plaatsen wij de 
Dubbel-Ballade van Machault met haar vocaal 
en instrumentaal duo. De meeste vierstemmige 
Balladen van denzelfden componist hebben 
slechts één zangstem, de andere drie : triplum, 
tenor en contra-tenor zijn instrumentaal. De 
Italiaansche ·Ballata in hun meer gevorderde 
ontwikkeling hadden eveneens één zangstem, 
gest eund door één of meer instrumentale par
tijen . 

Ondertusschen ontstaat reeds in de eerste pe
riode van de Ars nova de zoogenaamde trans
positie-methode , die hierin bestaat, dat .oudere 
en nieuwe vocale, of vocaal-instrumentale wer
ken instrumentaal overgezet en bewerkt of ge
colloreerd worden. In Engeland vindt men reeds 
vóór 1300 composities waarvan sommige beslist 
voor orgel geschreven zijn : de meeste zijn ar
rangementen van zangstukken. 

« In 1353 leerden de kinderen van het O.L .V.
koor te Chartres , van de orgelschool te Parijs 
de transcriptiekunst en ook de orgelcompositie 
in het algemeen » (Fl. Van der Mueren) . Arnold 
Schlick , eind e XVe-eeuw, merkt op dat zijn or
gelwerken « Ubertragungen von Vokalstücke » 
zijn. 

Moeten wij ons nu t erug de vraag stellen of 
het orgel hierin een rol speelde? - Een groot 
deel der meerstemmigheid is instrumentaal te 
beschouwen, daarover bestaat nu geen twijfel 
meer. Evenmin kunn en er dan nog twijfels aan
gevoerd worden over het gebruik van het orgel. 
Of moeten wij uitgaan van het standpunt van 
hen, die aann emen dat het organum purum van 
Leon inus en Perotinu s voor orgel bedacht zou 
zijn en toch aarz elen in het beslui t , of het een 
aand eel had in de inst rumentatie van de meer
st emmigheid der XIVe en XVe eeuw ? - Het 
gaat er niet om an dere instrumenten uit te scha
kelen, doch , was dit normaal orgelgebruik geen 
logische stap naar de t r an scr iptiekun st voor 
orge l? - En , ver leenden andere instrum ent en 
hu n medewerk ing , a fort ior i zal het orge l dit 
gedaan hebben, het instr ument dat nagenoeg 
para llel groeide met de meer st emmigh eid en 
samen met haar tot hoogen bloei kwam. 
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Orgelbouw . . 

Dat het Groot Orgel zich zou hebben ontwik 
keld uit het positief, vinden wij nergens verde
digd. Bij Ritter , Gastoué, Raugel, Fellerer, Rrot
scher e. a. vinden wij een stelling die wij best 
synthetiseeren met een zin van Ritter : « Lang
samer erfolgte ihre Umgestaltung zu eineïn 
spielbaren Instrumente ; begünstigt aber -durch 
den Umstand, dass in den ersten Zeiten Orgel
spieler und Orgelbauer gewöhnlich in einer und 
derselben Person vereinigt waren, und die ver
besserten !deen des Einen sofort durch die Hand 
des andern ausgeführt .werden konnten, r and 
sich auch in dieser Beziehung eine Art van Aus
hülfe. Für qen Orgelspieler lag der Wunsch 
nahe ein Instrument zu häuslicher Ubung zu 
besitzen ; der speculative Orgelbauer unter
nahm es gern, diesen Wunsch, der sein eigener 
war, zu realisieren . So bauten kunstfertige und 
im Orgelspiel erfahrene Mönche unter Anwen
dung kleinere · Verhältnisse das feststehende 
Positiv, das tragbare Portatif ». De benaming 
Positief vinden wij pas in deze eeuw. 

Het Positief werd gebouwd volgend hetzelfde 
systeem dat het Groot Orgel ten grondslag lag , 
doch in verkleinde toepassing ; het werd een 
huisorgel, een studieorgel , zoo voor den organist 
als voor den orgelbouwer zelf. Het spreekt nu 
vanzelf dat de ingenieuse orgelbouwer zijn vin
dingen gemakkelijker aan het kleine orgel toet
ste, vindingen die, wanneer zij blijk gaven van 
practische degelijkheid, toegepast werden op 
het Groot Orgel. Het Groot Orgel heeft zich dus 
vlugger en handelbaarder ontwikkeld uit het 
Positief ; in dezen zin lijkt ons de thesis van 
sommigen aanneembaar. Dat de dispositie van 
het Groot Orgel dezelfde is als deze van het 
Positief, is daarvan slechts een bevestiging . 

Het portatief orgel (Jongleurs-instrument), 
dat wegens zijn karakteristieke eigenschappen 
geen noemenswaardig e ontwikkeling kon heb
ben, laten wij hier buiten beschouwing. 

Belangwekkender is het te weten tot welke 
uitv indingen de proeven op het Positief leidden. 
Eén ervan , wellicht de merkwaardigste, is de 
uitvinding van het pedaal door den Brabander 
Lodewijk va n Vaelb eke in 1318. Braegelm an , 
Georges Laing Miller e. a., eerder verouderde 
werken, schrijven haar toe aan Bernardus, een 
in Ven etië verblijv end Duitscher (1470). Ook 
Gastoué schrijft in « Les Primitifs de la Musi
que fran çaise ». -: « Le facteur beige Louis 
Van Valb eck à -qui certains attribuent, mais à 
tort , l'invention des pédal es ... » , doch , hij ver
kla ar t zich niet nader. Dat Bernardus de uit
vinder niet was, lijdt geen twijfel , daa r ree ds 
meer dere orgels vóór zijn tijd over een pedaal 



beschikten, b.v. Halberstadt 1316, Delft 1455, 
en andere. 

In het eerste paar eeuwen bestond het niet 
uit een zelfstandige pijpenreeks, doch als ma
nuaalkoppeling ; het had dus alleen de functie 
van baspartij, in zijn « registerkleur » egaal 
met' ·deze van het manual'!,l. Ook de klaviatuur 

, ondergaat verbeteringen. Bestond die vroeger 
uit hoogstens twee octaven C tot C2, na 1300 
komen reeds orgels voor met drie volle octaven , 
die gedeeltelijk chromatisch zijn . 

De orgelbouw heeft in de Nederlanden, voor
al in Vlaanderen, een steeds grooter wordende 
uitbreiding. Naast de vroeger genoemde orgels 
vermelden wij den bouw van een klein orgel 
in St. Jan - 's Hertogenbosch 1330, door Henric 
Paepken. In elk geval wordt er een reparatie 
aan het kleine orgel in die kerk gemeld in 1342, 
door Seelkinus Carnificus (1). Te Mechelen 
spreekt de Gemeenterekening over een orgel in 
1330. Volgens Van Doorslaer bezit dezelfde stad 
waarschijnlijk ook in dien tijd verscheidene or
ganisten. Th. de Lannoy bouwde in het Bene
dictijner klooster te Antwerpen in 1394 een or
gel. Amersfoort bezit er een in 137 4, St. Marti
nus te Arnhem in 1384. 

Naarmate de archieven meer en meer uit hun 
duistere schuilplaatsen te voorschijn komen, 
worden de namen van Nederlandsche orgelbou
wers steeds talrijker. 

In « La Facture des Instruments de musique 
en Belgique » geeft E. Closson er nog enkele 
buiten de hoogergenoemde, als Mertene de Lam
buert 1330, Jan van Aalst te Brugge 1338-1365. 
Dom Kreps spreekt in « Het Orgel te Tonger
loo » over een onbekend Vlaming, die een orgel 
te Roeaan in 1380 bouwde ; dit zal echter wel 
Godefroy van Ypere of Godefroy de Furnes zijn , 
die in hetzelfde jaar en in dezelfde stad een 
orgel levert. Verder is ons de « orgelmeester » 
van Philips de Stoute bekend : Jan Visée van 
Brugge 1387-1398 . Jan van Gent, 1394, levert 
het orgel aan Philips de Stoute . in 1399, or
gel dat uit Gent naar Conflans moet , over Va
lenciennes en Parijs « en partie par eau, en 
partie par la route ». Jaak uit Vlaanderen bouwt 
een orgel te Angers en Jan Kyre uit Brugge dit 
van Atrecht. Of Meester Jan, ook Jan Ondanck 
genoemd , de naam is van een der vorige orgel
bouwers konden wij niet achterhalen. Verder 
bouwt J ~han de Soignies een orgel te Troyes in 
1365. 

Nietteg enstaande deze lijst van Nederland
sche org elbouwers over de periode van een ee~~ 
reeds zulke belangrijke gestalt e aann eemt , bhJ
ven er redenen te over om aan te nemen , dat de 

(1) Dr. M. A. Ven te - B ouwst.offen rot de Gesc hi ede ni s 
van het Ne derfändse Orgel in de 16e Ee uw , bi. 54. 

lijst ver van voll~dig is. Trouwens, het werk 
dat zij leverden was zoo persoonlijk, het type 
van orgel dat zij bouwden zóó eenig en baanbre
kend, dat de studie ervan aan den Franschen 
specialist N. Dufourcq de verklaring ontlokt , 
die wij met dezelfde voldoening en trots, als 
waarmede wij spreken over de werken van een 
Ruysbroeck, een Thomas à Kempis, een Claus 
Sluter en een Melchior Broederlam, aanhalen : 
« C'est en Flandre que s'est constitué Ie grand 
orgue, aux XIVe et XVe siècle : l'orgue flam~nd 
semble à la base des instruments allemands , ita
liens, français, espagnols et anglais ». 

Organisten. 

Wat de organisten betreft is de Italiaan Fran
cesco Landino het merkwaardigste geval uit 
deze eeuw. Wij vermelden hem hier, niettegen- . 
stande zijn vreemde nationaliteit , omdat hij ook 
voor de Nederlandsche organisten zijn beteeke
nis heeft. Het valt ons op dat deze figuur , in 
een aantal geschiedkundige werken, den schrij
ver in verlegenheid gebracht heeft. 

Landino « Degli organi » is de beroemdste or
ganist van zijn tijd en de eerst gekende orgel
virtuoos der geschiedenis. Geboren in 1325 stierf 
hij te Florence in 1390, dus ten volle in een 
periode die volgens Ritter, voor wat het orgel 
betreft « unter der Herrschaft der Fäuste » 
stond. Zijn groote beroemdheid en de openlijke 
wedstrijd tusschen hem en Pesaro, organist van 
de San Marco, bewijzen de speelbaarheid van 
het orgel. Er kan hier zeker geen sprake zijn 
van het Ninfale, alhoewel dit in de kerk veel 
voorkwam en aan het Groot Orgel werd toege
voegd. 

Het repertoire van Landino, volgens zijn 
composities, bestond uit twee- en driestemmige 
stukken, of nog, volgens Ritter : « mochte aber 
auch wie die ältesten Toccaten sind, ein in Pas
sage~ glänzender sein , und darum urn so mehr 
imponieren ». Ook zal hij wel gebruik hebben 
gemaakt van de « Orgelintavoleeringen » of om
spelingen van de tenorpartij, of zelfstandige, in
strumentale overzettingen van een motief of een 
prose-muziektekst. Deze laatste mogelij~heden 
hebben wij niet vroeger in ons meer speciaal re
pertoire-onderzoek vermeld, omdat er geen ge
noegzame gronden blijven voor het bestaans
bewijs ervan, en vooral omdat zij geen recht
streeksch onderdeel van de algemeen muzikale 
historie vormen, doch zuiver improvisatorisch 
zijn. · 

Landino plaatst door zijn leven, zijn roem , 
de rol van den organist op een hooger peil dan 
velen - ook nu nog - voorhouden. Landino 
veegt met het gebaar van zijn bestaan de term 



« orgelslager » uit de geschiedenis , hoe typee
rend deze ook kon zijn voor sommige organisten, 
op sommige orgels. 

Een Nederlandsche Landino bezitten wij niet 
in de XIV e eeuw. Doch, gezien het groot aantal 
orgels en orgelbouwer~ ( een ambt -dat in dezen 
tijd meestal samenviel met dit van organist) 
kan er , o. i. niet aan getwijfeld worden , dat het 
getal organisten evenredig was. Nochtans vin
den wij geen andere vermeld dan Symon Bonne
broque, Johan Des Aubians , Jacqueme de la 
Croix en Jan Sortes , Abt van Bonne-Espérance, 
uit de zuidelijke Provincies. Verder « Johan 
dells orguens » - « un bon minister flamench » 
- 1388, die ook op het clavicord bedreven was, 
« instrument semblant d'orguens qui sona ab 
cordes ». Over deze figuu r vernemen wij enkel 
dat Jan Ivan Aragon hem zeer bewonderde en 
in dienst vroeg (2). 

Zij alleen kunnen niet de leermeesters zijn van 
een reeks Nederlandsche organisten der volgen
de eeuw als : G. Van Mechelen 1401 (1) , Louis 
Leliboom 1443 (1), George van Geeraerdsber-

ORGELLITERATUUR 
JAN NIELA.ND : Cia.conna e Fug a. - Prélud e, Choral 
et Va riations. - Edition H euwe kemeije r , Am ste rd a m. 
Nr s. 39 en 40. 

De mu ziek va n J an N ie la nd br engt ons ge en verras
s in ge n. W ij zijn er bij voo r baa t m ede vert r ou w d, omd a t 
zij volm aakt cons ervati ef blijft . Ni eland laat anderen 
exper im en tee r en en schrijft in a llen eenvoud en op
r ech t heid : zij ne muz ie k lost gee n probl emen op, omdat 
hi j er zich zelf gee ne st elt. 

De beid e or ge lwe rk en zijn flink ge componeerd en de
ge lijk vo or het orge l ges ch r ev en . Doch, een st erk e per
soon lijkh eid vind en w ij hi er all erm ins t. 

W ij k unn en hi er de vraag s tellen , waa rom een nu 
leve n d componist werken h oef t t e compo neere n , die 
na ar d enst ij! en de uitd ruk ki ng, Mendelsohn noch 
Fr anc k voorbij st r eve n. 

En toch st emt de mu ziek va n Ni ela nd u sy mpathiek 
tege no ver zijn wer k , we llich t omd at zij zoo da nkb aa r 
k linkt en zoo ee n dire ct con tact v indt bij den to eho or
der. D eze echte or ge lmu ziek , di e gee n g root e t echnisch e 

(Vervolg van : Figuren uit Vlaanderens Orgels
hist orie) . 

(5) I bid em . 
(6) Tijdsc hrif t der Ve r een iging voo r N oor d-N eder la nd se 

Mu ziekgesc h ie den is - dee l X II , bi. 196. 
(7) E . G. J . Grégoir - H ist ori qu e de Ia factu re et des 

facte u rs d 'org ues, p . 189. 
(8) Archief der Abdi j Averbode, I V, 12, fo l. 8. Mede

deling van D r. A. B ou sse te B r u sse l. 
(9) J. Yernaux - Orgues et Organistes du Pays Mo

san, p:-·9. --Vide: Bu lleti n de la Soci été des Bi bli o-
philes Iiégeois 1937. 

(10) Vente - o.c., bi. 57. 
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ghe 14 75, in dienst van den Hertog van Milaan 
(Ch. V. d. Borren) , ongetwijfeld den zelfden als 
Joris van Geeraerdsberghe, die in dit jaar te 
Villanova bouwt . 

Rodolf Agricola 1443-1485, te Bafflen (Gro
ningen) geboren , organist in Italie, helpt in 1479 
het groot orgel bouwen te Groningen. Volgens 
Raugel in « Les Organistes », beroemd als acou
stieker , humanist en virtuoos (Dom Kreps -
Het Orgel van Tongerloo) . 

Pieter Ysebeele 1446, organist der St . Pieters
kerk te Leuven (Flor Van der Mueren « Het 
Orgel in de Nederlanden - blz. 247). 

Jacob Van Doorne 1483; Pieter Buerse, .vóór 
1482, organist der huiskapel van Maximiliaan 
van Oostenrijk, en nog een gansche pleiade, · 
waa r over la ter meer. 

Berten DE KEYZER. 

(1) Dr Van Doo rs laer : La Fondation du Chant de l'E gli
se de Notre-Dame . 

(2 ) Ch . v . d. Borren: 

eisch en setlt , is ev en goed thuis op het k e rkorgel a ls in 
de concertzaal. Wij kunn en onze org a nist en dez e werk en 
zeer war m aanbevel en. Goed ge re g istreerd (d e re gi stra
ti e is trouw en s m et zorg aa ngeduid ) en m et smaak u it
gevoerd zijn het alle szins twe e mooie or gelwerk en , die 
ook op het repertorium der conc ert eer ende organ is ten 
goed .figuur zull en m aken . 

De smaak volle , voo r na me uitgave pleit voor de Ed iti on 
H euw ekemeij er . Criti cus. 

,B. 

(11 ) Dom J. luep s - Het Orgel in Ton gerloo . 1436-
1935, bi. 133-4. 

(12) Me chelen - Archief de r St. Janskerk . Rekenin ge n. 
Niet ge inventaris ee rd . 

(13) Fl . Van der Mueren - H et Orge l in de Ned erl a n 
de n, bi. 93. 

(14) Bru sse l - Archi ef der St. Goed elek erk. R ekenin 
ge n 1538-'45. 

(15) Oudenaer de - St a dsarchief. Inv enta r is N o 32, fol. 5. 
(16) E . Van der St raete n - L a mu sique au x P ays- B a s 

ava nt Ie XI Xe si ècle, VII, p. 207. 
(17) Messager des Sc ienc es hi st or ique s e t des Art s et 

de Ia iB b liog r ap h ie de Ia Be lgiq ue, 1854, p . 253. 
(18) G. Van D oors laar - H isto r isch e aa n t eek eni nge n 

betr eff end e de or ge ls va n de St . Rombout sk erk t e 
Me ch elen, bi. 6. 
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Anton Bruckner ( l 824~ 1896) 
Tijdens de bezettingsjaren hebben de Duit

schers meermalen grootscheepsche - actie ge
voerd om Bruckner te · doen doorgaan als het 
type van den Duitschen toondichter. Niets is 
minder waar, want Bruckner is een zuivere 
Oostenrijkschen toondichter. 

Hij werd geboren op 4 September 1824 te 
Ansfelden en stierf te Weenen op 11 October 
1896. Het eerste muziekonderricht ontving de 
jonge Anton van zijn uitstekenden vader, die 
zijn zoon voor de loopbaan van onderwijzer had 
bestemd. Inderdaad werd Anton plaatsvervan
gend onderwijzer benoemd te Windhag . ; hij had 
er niet zooveel werk en kon zijn vrijen tijd be
steden aan de studie van harmonie en contra
punt. Kort daarop werd hij organist benoemd 
te St. Florian. In 1855 neemt Bruckner deel aan 
een wedstrijd die een nieuwen organist moet 
benoemen voor de kathedraal van Linz en hij 
haalt het op schitterende wijze van al zijn me
dedingers. 

De twaalf jaren die Bruckner te Linz heeft 
doorgebracht, behooren tot de schoonste van 
zijn leven. Hier breken eindelijk, na een lange 
periode van haast ascetische voorbereiding en 
van onverdroten studie, onder leiding van Ze
netti , en Simon Sechter, de stoere scheppings
krachten door. 

Hij vindt er in den persoon van bisschop Ru
digier een trouwe en begrijpende vriend, die de 
goddelijke vonk van zijn organist weet te be
grijpen. 

Hier schrijft Bruckner 2 Missen en 2 Sym
phonies; een ernstige zenuwcrisis volgt op de 
gedane inspanning. 

In 1869 wordt hij tot leeraar benoemd aan 
het Conservatorium te Weenen. In ditzelfde jaar 
onderneemt hij concertreizen in het buitenland, 
speelt te Nancy, te Parijs en te Londen en doet 
zich gelden als een weergaloos improvisator. Te 
Weenen maakt Bruckner kennis met Wagner, 
dien hij den « Meester aller Meesters » noemde. 
De anti-Wagnerianen maken het Bruckner te 
Weenen niet gemakkelijk, maar niets vermag 
zijn scheppingsdrang te remmen. Het jaar 1877 
was een bijzonder droevig jaar, allerhande plan
nen om zijn werken te doen uitvoeren, misluk- : 
ken en wanneer hij eindelijk zelf een concert 
kan dirigeeren, loopt de zaal leeg. 

In 1878 wordt hij ook benoemd als hoforga 
nist. Zijn inkomen bezorgt hem nu een matigen 
welstand en Bruckner kan zich eindelijk verlost 
achten van onm iddellijke mate r ieele bekommer
nissen. Zijn geweldige scheppingsperiode begint 
in 1879 : st r ijkkwintet , symphonies en Te Deum . 

Zijn laatste werk - de IXe symphonie - dro eg 
hij op aan den « lieven God », hij werkte er nog 
aan op zijn doodsbed zonder ze evenwel te kun
nen voltooien. 

Gedurende zijn laatste levensjaren kwam er 
meer waardeering voor zijn werken, zij werden 
uitgevoerd in Duitschland en Holland. 

Hij reisde verschillende malen naar Bayreuth 
om er Wagner's graf te bezoeken. Bij de begra
fenis van Liszt (1892), ontwikkelde hij, op ver
zoek van Cosima, een prachtige improvisatie op 
een thema uit « Parsival ». 

Verschillende eerbewijzen vielen hem ten 
d~el vanwege -den keizer, de Universiteit. In 1894 
kon hij met zijn leerling Hugo Wolf nog eeri 
reis naar Berlijn ondernemen om er de uitvoe
ring van zijn werken bij te wonen. Op 11 Octo
ber 1896 heeft de Meester het eeuwige met het 
tijdelijke verwisseld. 

Een bijna middeleeuwsche eenvoud, een ster
ke vroomheid teekenen het karakter van Bruck
ner. In een tijd van driest materialisme die ook 
de tijd was van de opkomst der machine, werkt 
in hem de volle gloed der mystiek, de overschui
mende kracht des geestes. 

Het is alsof de heete adem der Cherubijnen 
uit zijn Missen, Symphonies en Te Deum waait. 
Zijn leven was bijna het leven van een monnik: 
sober, stil en eenzaam. Zijn gebedsleven heeft 
hij met puriteinsche nauwgezetheid opgetee
kend . 

Het katholicisme schonk hem wel een stra
lend en sterk optimisme, maar daarnaast ook 
een smartelijk, schrijnend schuldbewustzijn, een 
gevoel van verbrijzeling tegenover Gods onein
digheid. Maar toch is zijn muziek vurig en 
warm, zij heeft niets van de statige schoonheid 
van het koele marmer, het is een overdaad van 
opbruisende ,macht, van kleurige weidschheid 
die aan Rubens en Michel-Angela doet denken. 

Van W agner leerde Bruckner de verfijndheid 
van harmonie, zonder nochtans het zinnelijk 
erotisme over te nemeµ van den meester van 
Bayreuth. Uiterlijk gaf Bruckner den indruk 
van een willooze, koele mensch te wezen, zijn 
ruwe-boersche gestalte werkte niet zelden den 
lachlust op van de elegante wereld, maar zijn 
olyrppische blik imponeerde dadelijk en zijn on
uitsprekelijke goedheid won allen die tot hem 
kwamen. 

In zijne muziek vÎndt men de spontane frisch
heid van den eersten indruk, de onmiddellijke 
reacties van zijn weelderig gemoedsleven. 

Hij zong zooals God het hem ingaf, wanneer 
hij naar de pen greep , wist hij zich nauwelijks 

•• 
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te bedwingen, de muziek kwam uit hem zooals 
het water uit de bron, zooals de vrucht van den 
boom. 

De melodie is bij Bruckner zeer lang en uit
gesponnen, hij liet zijn inspiratie den vrijen 
loop. Dit verklaart wellicht waarom zoovele 
menschen, die gewoon zijn aan soberheid en 
preciesheid, aan Bruckner's muziek zoo gauw 
vermoeid geraken. 

Men verwijt aan Bruckner zijn gebrek aan 
vorm en constructie. Maar men bedenke dat hoe 
rijker een kunstwerk is aan gedachten en gevoe-

• • 

lens, hoe rekbaarder de vorm wordt; men weet 
hoe vrij en ongedwongen niemand minder dan 
Beethoven met de muzikale vormen heeft om
gesprongen. De wetten van den vorm blijven 
ondergeschikt aan den persoonlijken schep
pingsdrang. Bruckner verruimt den vorm, maar 
breekt haar niet; daarvoor was zijn eerbied 
voor de klassieke tradities te groot. 

Hij blijft een zuivere glorie van het katho
lieke Oostenrijk. 

Dr. G. De Becker, ss.cc. 

Hoe leer ik rTIIJ n Orgel kennen 
Zij zijn legio, de organisten die jaren en ja

ren lang, eiken dag orgel spelen en zich nooit 
de problemen hebben gesteld, die wij verder in 
ons betoog aanraken. Samenvattend geven wij 
enkele voorbeelden: wij kennen organisten die, 
wanneer zij b.v. een koraal met de melodie in 
solo spelen, die zoo uitvoeren dat het soloregis
ter bijna niet hoorbaar is in de kerk omdat het 
reciet (solo) vlak achter hen staat en zij zich 
dus voorstellen dat ieder mensch in de kerk dit 
ook achter zich staan heeft. Andere organisten 
spelen de inleiding tot de VIe Symphonie van 
Widor zeer vlug, niettegenstaande de kerk geen 
accoustische hoedanigheden bezit, omdat voor 
henzelf de akkoorden goed afgeteekend klinken. 
Nog een categorie doet zich niet de minste moei
te aan het orgelspel kleurvarianten te geven, 
omdat zij hun orgel daartoe te klein of te arm 
vinden. 

Vóór wij het orgel zelf aan een onderzoek on
derwerpen is het van groot belang na te gaan 
in welke positie zich de speeltafel bevindt ten 
opzichte van de klankbron. 

Ten eerste dient de organist er zich reken
schap van te geven welke afstand er is tus
schen de klankbronnen en zijn speeltafel en in 
welke verhouding de klank der onderscheiden 
bronnen: het hoofdwerk, het nevenwerk of het 
zwelwerk , tot hem komen. 

In de St. Jacobskerk te Antwerpen staat het 
orgel verdeeld over de linker- en rechterzijde 
van het hoogzaal: de speeltáfel staat hier tus
schen de klankgroepen. 

Een gansch verschillende dispositie vinden we 
in de St. Sàlvatorkerk te Brugge, in de 0. L. 
Vrouwkerk te Dendermonde, in de St. Martinus ·-
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kerk te Aalst, te Lissewege e.a., waar de speel
tafel' diep en dikwijls afgezonderd staat van het 
voornaamste deel van het pijpwerk, zoodat de 
klanken meestal onrechtstreeks tot den organist 
komen. 

Dit kan dan ook veel verrassingen bijbrengen, 
in dien zin, dat sommige spelen of groepen van 
spelen voor den organist sterk of zwak klinken 
naargelang ze dicht of ver van hem staan en 
voor den toehoorder het tegenovergestelde ef
fect weergeven. 

Een typisch geval is wel het orgel in de St. 
Baafskerk te Gent, waar de spelen verspreid 
staan over een oppervlakte van 400 m2 en de 
klankoverdracht merkbaar gehinderd wordt. 

Te~1 twe ede hoeft hij er kennis van te nemen 
met ielke accoustiek er af te rekenen valt en 
hoe de nadeelige factoren ervan bij een uitvoe
ring onschadeliik gemaakt of gedeeltelijk kun
nen verminderd word en. 

Een moeilijk op te lossen geval ontmoeten we 
in de St. Annakerk te Gent, waar men noch
tans over een goed orgel beschikt van 22 spelen. 
Het echo-effect is er zoo groot, dat de klanken 
van een aangeslagen noot in het tutti-spel 4 à 5 
seconden blijven hangen. Men kan zich best 

,_ voorstellen hoe moeilijk het is in deze omstan
digheden klaarheid te behouden in een redelijk 
vlug gespeelde fuga of ander polyphonisch ge
schreven orgelwerk. Men zal er dan ook nooit 
vlug spelen en door geschikte literatuur (niet te 
veelstemmig) en een welgekozen registratie dit 
euvel gedeeltelijk kunnen verhelpen. Zoo mogen 
we zeggen dat een combinatie van heldere 8' , 
4' en 2 voeten met aanpassing van mixturen het 
beste resultaat opleveren. Dtkke grondspelen 8' 
en 16-voet of tongwerken brengen meer klank-
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massa, maar . ook verstikking van de binnen
stemmen, wat absoluut te weren is . 

Ten slotte moet de organist weten of het or
gel mecanisch, pneumatisch of electrisch gere
geerd "Wordt. Aanslag en registratie moet hij ~r 
naar aanpassen. _ -

Bezien we nu de speeltafel en zijn technische 
mogelijkheden. 

Ons onderzoek gaat vooreerst naar de dis
positie, de verdeeling der spelen over de klavie
ren en de speelhulpen aan handen en voeten. 
Eens dat gedaan, nemen we een kijkje naar de 
meest interessante zfjde van het instrument. 
We besluiten dat een goed orgel, hetzij klein of 
groot, een goed tuttispel moet bezitten, t.t.z., 
dat het in zijn ensemble gevuld en doorschij
nend blijft en de mengeling van grondspelen, 
tongwerken en mixturen geproportionneerd blij
ven volgens hun karakter. 

De grondspelen worden gegroepeerd in .drfo 
klassen: open, gedekte en over blazende. De 
open grondspelen zijn diegene waarvan het bo
venste gedeelte open · is, zooals de baarpijp, de 
gemshoorn, de nachthoorn, de open fluit , de sa-
licionaal. · 

·De gedekte grondspelen (in metaal) hebben 
als dekking een hoed of kap, vervaardigd uit 
hetzelfde materiaal · als de pijp. De gedekte 
grondspelen in hout worden door een met een 
handvat voorziene stop gedekt. Een gedekte 
pijp klinkt niet alleen een octaaf lager dan een 
open pijp van gelijke hoogte, maar is ook zwak
ker, weeker en onbepaalder van toon . Vernoe
men wij er enkele zooals de bourdon, de hol
pijp , de quintadeen. 

De overblazende pijpen (flûtes harmoniques) 
hebben een dubbele corpus-lengte, waardoor zij 
in het hooger octaaf overblazen. 

Zoowel in toonkarakter als in samenstelling 
verschillen de tongwerken of lingwaal zeer sterk 
van de grondspelen. Het eigen kernachtig ka
rakter ontstaat door een in de _pijp geblazen 
luchtstroom, die de metalen tong in trilling 
brengt. Karakteristieke tongwerken zijn: de ho
bo , de kromhoorn, de regaal, de schalmey , de 
trompet. 

Spelen die andere dan de aangeslagen noot 
la ten ho oren heeten mixturen of vulstemmen. 
Ze dienen ter aanvulling der grondspelen. Men 
onderscheidt enkelvoudige vulspelen, welke voor 
elke toets een pijp hebben, en meervoudige of 
samengestelde mixturen, die meerdere pijpen of 
rangen tellen. Wij citeeren: d~ tertiaan'., de na
zaard , de cimbel, de fournitu:re, de scherp. 

Nu we een bondig overzicht der onderschei
den typen van spelen gaven, is het wel interes
sant enkele _combinaties ervan te verwezenlij
ken. 

Vele organisten gebruiken tot vervelens toe 

immer en altijd dezelfde registraties. Zoo b.v. 
zullen ze voor een pianissimo-nuance de Zweving 
of Vox Celestis ter hulp roepen. Dit spel, met 
zijn valsch gestemde stemmen en zwevend k -
rakter, doet eerder flauw aan en zal men sober 
gebruiken. Anderen maken te pas en te onpas ' 
gebruik van het tremolo bij een solospel, in ster
ke nuances of zelfs bij Volle Werk. Zulke ef
fecten zijn beter geschikt voor onze bioscopen 
of andere gelegenheden van dien aard. 

Ten slotte zijn menigvuldige combinaties op 
het orgel, zelfs al is het klein, gemakkelijk te 
vinden om de noodige verscheidenheid te beko
men in de registratie. · 

Het zal vele .organisten verwonderen dat er 
met een orgel van 6 stemmen mogelijkheid be
staat om 63 verschillende geluiden te verwek

den. Wij laten ze hier volgen. 
Aangenomen dat de dispositie er als volgt 

uit ziet: 1 holpijp 8 v., 1 prestant 4 v., een fluit 
4 v., 1 octaaf 2 v., 1 octaaf 1 v. en 1 tongwerk 
8 v., dan kan men gebruiken: 

1. Holpijp 8- v. alleen. 
2. Prestant 4 v. alleen. 
3. Fluit 4 v. alleen. 
4. Octaaf 2 v. alleen. 
5. Octaaf 1 v. alleen. 
6. Ton gwerk 8 v. alleen. 
7. Holpijp 8' en Prestant 4'. 
8. Holpijp 8' en Fluit 4'. 
9. Holpijp 8 v. en Octaaf 2'. 

10. Holpijp 8' en Octaaf l ' . 
11. Holpijp 8' en Tongwerk 8'. 
12. Pr estant 4' en Fluit 4'. 
13. Prestant 4' en Octaaf 2'. 
14. Prestant 4' en Octaaf 1'. 
15. Pre stant 4' en Tongwerk 8'. 
!l.6. Fluit 4 v . en Octaaf 2'. 
17. Fluit 4' en Octaaf 1'. 
18. Fluit 4' en Ton~erk 8'. 
19. Oct aaf 2' en Octaaf 1. 
20. Oct aa!f 2' en Tongw erk 8'. 

_ 21. Octaaf 1' en Tongwerk 8'. 
22. Holpijp 8', Prestant 4' en Fluit 4'. 
23. Holpijp 8', Prestant 4' en Oct aaf 2'. 
24. Holpijp 8', Prestant 4' en Oct aaf 1'. 
25. Holpijp 8', Prestant 4' en Tongw è rk 8'. 
26. Holpijp 8', Fluit 4' en Octaaf 2'. 
27. Holpijp 8', Fluit 4' en Oct aaf 1'. 
28. Holpijp 8, Fluit 4' en Ton gwerk 8'. 
29. Holpijp 8', Oct aaf 2' en Octa af l '. 
30: Holpijp 8' , Oct aa f 2' en Ton gwerk 8'. 
31. Holpijp 8', Octa af 1' en Ton gwerk 8' . 
32. Prestant 4', Fluit 4' en Oct aa f 2'. 
33. Prestant 4', Fluit 4' en Octaaf 1'. 
34. Prestant 4', Fluit 4' en Tongwerk 8'. 
35. Prestant 4', Octaaf 2' e n Octa11f l'. 
36. Prestant 4', Octaaf 2' en Tongwerk 8'. 
37. Prestant 4' , Octaaf 1' en Tongwerlt 8'. 
38. Fluit 4', Octaaf 2' en Oct aaf 1'. 
39. Fluit 4', Octaaf 2' en Ton gwerk 8'. 
40. Fluit 4' , Octaaf 1' e n Tongwerk 8'. 
41. Oct aaf 2', Octa af l ' en Ton gwe rk 8'. 
42. Holpijp 8', Prestant 4', Fluit 4' en Octaaf 2' . 
43. Holpijp 8', Prestant 4', Fluit 4' en Oct aaf 1'. 
44. Holpijp 8', Prestant 4', Fluit 4 en Tongwerk 8'. 
45 . Holpijp 8', Prestant 4', Octaaf 2' en Octaarr l' . . •~ 
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46. Holpijp 8', P r es t a nt 4 ' , Oct aaf 2' en Ton gwe rk 8'. 
47. Holpijp 8', Pr est a nt 4' , Octaaf 1' en Tongwerk 8'. 
48. Holpijp 8', Fluit 4', Oct aa f 2' en Octaaf 1' . 
49. Holpijp 8', Fluit 4', Oct aa f 2' en Tongwerk 8' . 
50. Holpijp 8', Fluit 4', Oct aaf 1' en Ton g werk 8'. 
51. Holpijp 8', Octaaf 2', Oct aa f 1' en Tongwerk 8'. 
52. P res t a n t 4·, Fluit 4' , Octa a f 2' en Octaaf 1'. 
53.- Prestant 4' , Fluit'± ·, Oct aa f 2' en Tongwerk 8'. 
54. Prestant 4' , Fluit 4' , Oct aa f 1' en Tengwerk 8' . 
55. P r es tant 4 ', Octaaf 2', Oct aa f 1' en Tongwerk 8'. 
56. Fluit 4', Octaaf 2', Octa a f 1' en Tongwe r k 8'. 
57. Holpijp 8', Pr es tant 4 ', Fluit 4 ', Octaaf 2' en Oct. 1'. 
58. Holpijp 8', Prest a nt 4 ', Fluit 4', Oct . 2 ' en Tongw . 8'. 
59. Holpijp 8 ', Pr estant 4 ', Fluit 4 ' , Oct. l ' en Ton gw . 8'. 
60. Holpijp 8', Prest a nt 4', Oct aaf 2', Oct . 1' en Ton gw. 8' . 
61. Holpijp 8' , Fluit 4' , Oct aa f 2', Oct . 1' en Tongwerk 8'. 
62. Pr es t a n t 4', Flu it 4 ', Oct. 2', Oct . 1' en Ton gwer k 8' . 
63. H olp ijp 8', Pr es t. 4', Fluit 4 ', Oct . 2', Oct . 1 en Ton g

we rk 8' (1). 

Zoo kunnen wij uitrekenen dat er met een 
orgel van 20 spelen, 1.048.575 mogelijkheden 
bestaan. Begrijpelijk is het, dat niet alle com
binaties even aangenaam of goed zijn. Toch 
stemt ons dit getal tot nadenken en bewijst het 
genoegzaam, dat het orgel ons meer dan vol
doende brol?-nen schenkt om het, in om het even 
welke veele1schende orgelliteratuur een degelijk 
gevarieerde registratie te ontleenen. 

Wij laten hier nog een reeks aanwijzingen 
volgen die onze organisten van nut kunnen zijn 
bij het registreeren: 

1. Alle grondspelen kunnen afzonderlijk , zon
der ondersteuning van andere gebruikt worden 
als solospel. Zoo b.v. kan een grondspel 16' 
heel mooi klinken in de bovenste octaaf, zoowel 
als in het octaaf 1' of piccolo in de laagste oc
taaf . Soortgelijke combinaties leveren dikwijls 
verrassende uitslagen . . 

Een combinatie van grondspelen 16' met 
grondsp elen 4' of 2' geeft altijd een pittig ef
fect. Het ligt hier natuurlijk aan de smaak van 
den organist om er ten gepasten tipde gebruik 
van te maken. 

( 1 ) Joa chim H ess - Lui ste r va n het Orgel, bl z. 31. 

De tongwerken 8' en 4' leenen zich in het al
gemeen goed ·voor solo's . Enkele bescheiden va
rianten verkrijgen we door ze b.v . met de hoo
ge of lage octaaf te vermeerderen. 

Een groote verscheidenheid van klem ver
krijgen we door het mengen van grondspelen, 
tongwerken en mixturen. 

De vier combinaties zijn mogelijk: 
a) Grondspelen plus mixturen; 
b) Tongwerken plus grondspelen; 
c) Tongwerken plus mixturen; 
d) Grondspelen en tongwerken plus mixturen. 

Door grondspelen 8' en 4' aan te vullen met 
zachte mixturen , zooals tertiaan , nazaard, 
bekomen wij prachtige solospelen. 

Tongwerken klinken voller en minder scherp 
door ze te mengen met grondspelen. 

Een combinatie van tongwerken en mixturen 
levert dikwijls verrassende, origineele effecten 
op. Zoo zal een tongwerk aangevuld door een; 
mixtuur heel wat pikanter en doordringender · 
worden. 

Ten slotte mogen we zeggen, dat combinaties 
van grondspelen, tongwerken en mixturen on
uitputtelijk varianten daarstellen die heelemaal 
niet moeten onderdoen voor deze van een or
kest. 

Om te eindigen geven wij aan onze organis
ten nog enkele raadgevingen. 

Laat na bespeling van het orgel de zwelkas
ten open. Sommige spelen van het orgel staan. 
vrij en onbeschermd tegen verandering van 
temperatuur. Men zal door het openzetten der 
zwelwerken beletten dat dezes spelen désac
cordeeren. 

Organisten , interesseert U aan het stemmen 
en herstellen van uw orgel; tracht door uw in
vloed en kennis te vermijden dat het door on
bekwame of onverantwoordelijke orgelbouwers 
verminkt worde. 

Flor Peet.ers. 

Mixturen 
* I n Amer ik a verme ld en de p rog r a mm a's der k erk 
orge lcon ce r te n voor 1946 we rk en a ls deze: D oo d ma r sc h 
der M ar ion ette - Goun od , Ou ver tu re to t Obe r on - We
ber, E t u de in la kl e in - Ch op in , Ou ver tur e t ot Ph èdr e 
- Massene t , P ré lud es - Liszt , e .a. 

De geest van L eféb u re-Wé ly stak, G odd ank, den 
Oceaan over! ... 

* Het « Canadian College of Organists » legt aa n de 
studenten de volgende werken op vo or het Examen Ju n i 
1946: 

2e Prijs .:= Groep A: 
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Bac h - Kor a alvo or sp el « 0, w aa rhe en za l ik vluchten » ; 
R heinberg er - P as to ra le u it Son a te in Si b gr . 

Groep B : 
Pac helbel - Ko ra alvoor spel « Hee r Christus , God »; 
Sc hum ann - Can on in S i b kl. 

l e Pr ij s - G r oep A : 
Bac h - T ri oso n a t e n r 4 in M!i kl. ; 
Karg-Elert - « Je su ge h' voran » (S ee len B ra u tig am) 

op 65, nr 56; 
Milford - P ast o ra le D ance (Th ree Chris t m as P ie ces) . 

G r oep B: 
Baeh - P r elud e e n Fu ga in la k l. ; 



Franck - Choral in Si kl.; 
Whitlock - « Lantana ». 

* Gerard D'Hondt , orgelbouwer, Herselt, restaureerde 
in den loop der laatste maanden de orgels van Malde
re n, E xel , Molen st ede, de Kathedraal van Antwerpen 
en restaureert nu nog het orgel van 82 spelen der St. 
Jaco b skerk te Antwerpen en het orgel van 20 spelen der 
St . Rochusk érk te Brussel 0 -

* « Mensch en Melodie » is de titel van een nieuw al
gemeen muziektijdschrift, uitgegeven door Het Spec
trum, Utrecht , onder redactie van Jaap Kunst, Wouter 
Paap, Hans Triebels . Wij noteeren enkele namen uit 
de lijst der medewerkers : Hendrik Andriessen, Dr. Kui
pers, Hans Brandts -Buys, Dr . Bruning, Sem Dresden, 
Casper Höweler, Lou Lichtveld, Lürsen, Jos Smits van 
Waesberg en , Matthijs Vermeulen , namen waar wij in 
Vlaanderen het best mede vertrouwd zijn . Het tijd
schri f t beoogt voorlichting te geven en contact te zoe
ken tusschen musici en muziekliefhebbers. 

Wij wenschen « Mensch en Melodie » ook in Vlaande
ren een ruime verspreiding! 

* Paul Eraly, organist aan de St. Servaaskerk te Brus
sel, bewerkte voor orgel 4 concertos voor 5 snaarinstru
menten (3 violini, alto, viola e Basso continuo) van Vi
valdi. 

Uit « The Score of the four oper as con taining 48 so
nates op I-IV », voor twee violen en bas door Are. Co
relli , schreef P. Eraly enkele werk en over. De Sonata 
van Corelli werden in de . XVIIIe eeuw door Doctor Pe
pusch uitgeg even. Zij werden achtereenvolgens gecom
poneerd in 1681, '85, '89, '94 en gerangschikt door Co
relli zelf als kerktrios (op. I en III) en kamertrios (II
III). Deze schoone en frissche werkjes «.font merveille 
à l'orgue » verklaarde ons een bevoegd persoon . 

Paul Eraly bewerkte ze tot zuivere orgelwerken . Wij 
zijn in spannin g om ze te hooren en ... zelf uit te voeren! 

Wanneer verschijn en ze in druk? - Geen degelijk or
gani st zal di e will en miss en . 

Dit w erk belicht éé n zijde van de veelzijdige begaafd
heid van den Heer I- . Eraly als organist-componist . 
Zijn eig en compositi es zijn niet minder belangwekkend. 
T e ve rnoem en, voor or ge l: Va riaties op een oud Fransch 
K erstli ed, Bundel kort e Org elstukk en, waaronder Pas
tor a le - Wie gelied - Spinster - Koraal - Fugetta -
Ca non - Off e rtorium . 

In voorbereidin g : Triptique op Quotiescumque - Com
muni o ·uit het :fees t Co r pori s Christi , bestaande uit Pre
am bul e, Scherzo , Fuga, Final e. 

D e « Schalmei » hoopt ten gep a sten tijde den Heer 
P . Eral y in zijn volle ge stalte aan zijn lezers voor te 
stellen . 

* Door oorlogsomstandigheden volledig of gedeeltelijk 
verwoest : 

Orgels in Vl aand eren: Tielt , Stad en , St . Jacobskerk te 
Antw erpen (door vliegende bommen beschadigd) , Zel 
za te, Doornzel e, N evel , Hoo gstraten, St. Michielskerk t e 
L euven, E . P . Discalsen te Kortrijk. 

Orgels in N ederlan d: R otterdam , Groote Kerk Nijm e
g en , Groote Kerk Arnhem , Groote Kerk (gansch ver 
w oest .). 

* Orge.lrecl tal - Zele op 3 Maa rt doo i· Ga b. Ve r
schra eg en. 
Conc erto in Si bé. - G. F . H ä nd el. 
Ga vo t te - D. R a ick . 
Ad ag io - J . H. Fiocco. 
T r om pe t volunt ary - H . Purc ell. 
P ièce héroique - C. F ran ck. 
Koraa lvoo r spe l « Herders Hi j is geboren» - F l. Peet e rs . 

Vijfde Symphonie, le Deel - Ch. M. Wldo r. 
en door E. Mertens, org .-titularis : 

Noël in Sol gr . - Dacquin. 
Sonate in La gr ., le deel - Rheinberger. 
Fantasia in sol kl. - J. S. Bach. 
Koraalvoorspel - J . S. Bach . 

* B.N.R.O. - 17 Maart te 18 u. 
Orgelconcert door P. Eraly, 
Concerto - Vivaldi (eigen transcriptie). 
Sonata - Corelli (eigen transcriptie) . 
Dream - Eraly. 
Toccata - Vierne. 

* De Firma Loncke, Eesen, bouwde tusschen 1939 en 
1944 nieuwe orgels : College te Dendermonde, Diep en
beek (Limbu r g), Othée (Luik), Oostveld, Zonnebeke, 
Hooglede, Poelkapelle . 

De electrische ventilatoren voor . de orgels van Klems
kerke, Rousbrugge, Hoogstade, Isenberghe e.a. zijn door 
dezelfde firma geleverd . 

Werden door de Firma Loncke vernieuwd :- het orgel 
der O.L.V.-kerk te Dendermonde, het orgel van St. Su
zanne te Schaarbeek . 

* In B.N.R .O. wordt het orgel meer geleend tot bios
coop- ofte bibberconcerten dan ' om de ware orgelHtera
tuur ten gehoore te brengen. Orgelscholen en Conserva
toria, denkt eraan uwe programma 's te wijzigen: « Het 
volk wil bi.>beren ... ! ! » 

* Paschen in de St. Romboutskathedraal te Mechelen. 
Pontificale Hoogmis o.l.v . Kan . Van Nuffel : 

Missa in honorem Sanctae Clarae door Refice, voor vier 
gemengde stemmen en orgel. 

Alleluià uit « Messias » van Händel. 
Pontificaal Lof o.l.v . Kan. Van Nuffel :· 

0 Jesu Christe - Jacob van Berchem . 
Benedlct'US uit de Missa Papae Marcelli - da Palestrina . 
Ave Verum - Mozart . 
Ave Maria - Tine!. 
Tantum ergo - Gregoriaansch. 
Christus vincit - J . Van -Nuffel. 

* Dhr . Piet van den Broek , bij afwezigheid van Prof. 
Peeters, omlijst de kooruitvoeringen met 
Preludium in E van J . S. Bach (voor de mis) . 
Koraal « Ertödt uns durch dein' Güte » uit de 22e Ca n

tate van J. S. Bach (orgelbewerking Flor P ee ter s ). 
Symphonische Fantas ia op Paaschmotief, op . 13 - Flor 

Peeters. 
Fantasia « Valet wil ich dir geben » - J . S. Bach (voor 

het Lof) . 
Finale uit de 2e Symphonie - Ch.M. Widor (na het Lof) . 

* Op 3n April treedt het St. Romboutskoor op in het 
Paleis van Schoon e Kunsten te Brussel. 

Het programm a werd ons tot hiertoe niet mede ge
deeld . 

• 



Oud-Nederlandsche Meesters 
Er is eigenlijk geen mensch in de Nederlan

den die, wanneer hij, hoe vluchtig ook, de stu
die der polyphone muziek en der orgelkunst 
aanvangt, niet onder -de bekoring komt van die 
ruime eeuw, waarin de Nederlanders zich met 
taaiheid inspanden om de muziek uit de enge 
greep van verstarring te halen ; 

geen mensch in de Nederlanden, die niet te
rugkeert naar die studie, en er zich telkens weer 
in verdiept met een stijgend gevoel van trots. 

Wij zouden er ons kunnen over verwonderen, 
dat onze huidige Nederlandsche muziek tus
schen ons eigen grenzen besloten blijft, terwijl 
de Nederlanders toen het monopolium der mu 
ziek, boven en buiten allen wedijver, vasthiel
den, en , laat het mij zoo prozaisch z~ggen, ex
porteerden zooals nimmer een volk dat gekund 
heeft . Zij emigreerden en verwierven roem voor 
zichzelf en voor hun land, in gansch de musi
ceerende wereld. Wij zouden er ons kunnen 
over verwonderen , wij zouden de verschillende 
oorzaken van dezen toestand , laat die zelfs van 
commercieelen aard zijn , kunnen opsporen. 
Doch wij houden ons alleen aan het feit, In één 
aanloop , pêle-mêle, noemen wij een onvolledige 
reeks Oud-Nederlandsche meesters: organisten, 
polyphonisten , instrumentisten, zangers, van 
wie de geschiedenis den naam behield , om een 
tastbaar bewijs te geven van den omvang der 
muziekbeweging binnen en buiten onze grenzen . 

Verbleven in Italië: George Geeraerd, Rodolf 
Agricola. Adriaen Willaert, Jacob Buus , Jaak 
Brumel , Marc Houterman, 

in Spanje: Maestre Christian, Michel De Bock, 
in Duitschland: Formellis , Van Mülen , Van 

(De) Winde , Hans Lemmens, Carll Luython , 
Zanchius , Balduin Ho:vul, Roland de Lassus. Pe
ter Purgis. Melchior Wians, Michael Franiker, 
Adam Barbet , Bogaert, Georg _Rackhius, Eligius 
Liser , Simon Lohet (zoon van .Johan). Peter 
Boy, Phili ppe de Monte. Wesalius , Giselenus 
Furnerius , Moors. Joachim Mors, Johan de 
Vaul x . Hennius, Carl en Wilhelm de Bèche, 
Hein r ich Van den E ede , Joachim van den Ho
ve. Mareschal , 

in de Nederlanden zelf: Brooman . Servaas 
van der Meulen. Ger ard Turnhout, Pieter Cor
net , Pet er Philips , John Bull. Pieter van de Mal
der e, Dufa y, Binchois. Loeillet , .John Bolt , Van 
den Ghevn , De Prés. Rai ck. Baust etter , De 
Fes ch. Fio cco, Obrecht, Ockeghem. Isaac. J. P. 
Sweelinck. A. Van de Kerckhove, Jan de Macq, 
Dier ing, Guillet , e.a . 

Bij een andere ., meer geschikte gelegenheid, 
zullen wij die dr oge namenlijst ordenen , volle -
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digen en meer in het bijzonder hun plaats als 
Nederlandsch musicus belichten. Doch het moge 
zoo volstaan om ons een denkbeeld te vormen 
van de muziekbeweging in, en vanuit de Neder
landen. 

Het is nog niet zoolang, dat die namen uit 
de vergetelheid werden gehaald en daardoor 
zijn in die tusschenruimte ongetwijfeld veel 
composities verloren gegaan. Doch bekwame 
musicologen zochten op wat geborgen lag, met 
een bewonderenswaardig geduld en een pijnlijke 
nauwgezeth~id, en wat nog ·restte blijkt genoeg 
te zijn om een Nederlandsche Gulden Eeuw in 
de muziekgeschiedenis te schakelen. Naast vo
cale polyphone werken, zien verzamelingen van 
orgelstukken het licht. Karl Straube, Max Seif
fert, André PiJTo, Alex. Guilmant, Marcel Du
pré verzamelden werken van Oude Meesters: 
Flor Peeters deed het voor de Nederlanden. 

In 1939 verscheen de eerste bundel met wer
ken van Ockegem, Obrecht Isaac, Josquin De 
Prés, Adriaen Willaert, Philipp de Monte , J. P. 
Sweelinck, Samuel Scheidt, De Macq, Abraham 
(Van den) Kerkhove, Loeillet, Baustetter, Fioc
co en Raick. · 

Het tweede deel, voor korten tijd uitgegeven, 
bevat een nog verscheidener keuze en is op ge
schiedkundig gebied meer gedocumenteerd. Zeer 
beknopt willen wij enkele eigenschappen van 
componisten en werken naar voor brengen. 

Guillaume Dufay (1395-1474) opent de reeks 
met een Saive Regina, volgens Ch. Van den Bor
ren , waarschijnlijk rond 1460 gecomponeerd. 
Het is een groot vierstemmig motet, echter zeer 
verschillend van de vroegere motetten uit de 
Ars Antiqua-periode. Het korte driestemmig 
motet ontwikkelt zich tot het groot vierstem
mig waarin de Tenor aan een losser Triplum ten 
grondslag ligt. De Tenor als reeds bestaand 
thema (Gregoriaansch) verliest hier echter zijn 
gewone beteekenis. De hoofdmelodie komt in 
de bovenstem liggen en is een eigen ontworpen 
melodie, of, zooals hier, een gregoriaansche me
lodie in versierden vorm: het is de voornaamste 
melodie . De andere stemmen dienen slechts tot 
steun en onderlijning ervan. Hierin wijkt Dufay 
even af bij den tekst « 0 Clemens, o pia », waar 
hij teruggrijpt naar de oude beproefde methode. 

Hoe dit werk ten tijde van Dufay zelf werd 
uitgevoerd, blijft een probleem. Zuiver vocaal? 
Volgens Ch. Van den Borren (G. Dufay - p. 
199) is dit hoegenaamd niet uitgesloten « en 
dépit de quelques marches de basse assez peu 
favorables à la voix ». Werd de bovenstem al
leen gezongen , gesteund door drie instrumenta-



le stemmen, niettegenstaande de moeilijke aan
passing van den tekst bij de noten. Hoe dan 
ook, de compositie zooals zij voor ons ligt, is 
organistiek. Het is een doorloopend plechtsta
tig werk, dat van den organist niet alleen een 
stage concentratie vergt, om in een dusdanig 
archaïsche en haast egaal doorgev -oerde com
positie (met het vrije 'rythme) de bezieling 
frisch te houden, doch het vraagt vooral een 
innerlijke rijpheid, een bezonkenheid. De orga
nist moet dit werk in zich laten groeien, wil hij 
dat de uitvoering «af» weze. De gevarieerde 
en in den stijl gehouden registratie reikt de 
hand daartoe. 

Het Ave Maris Stella, waarschijnlijk een 
jeugdwerk, geeft ons, meenen wij, een voor
beeld van improvisatiekunst uit deze periode. 
Het is geen improvisatie op een reeds bestaand 
thema. Dufay schreef slechts de twee laagste 
stemmen, althans volgens « Denkmäler der 
Tonkunst in Oesterreich », waar bij den Tenor 
vermeld wordt « Super ave (s) maris stella -
Dufay sine Faulx-bourdon » (Van den Borren 
- G. Dufay, p. 189). Het hoofdthema is in feite 
de niet geschreven gregoriaansche melodie zelf. 
Het blijkt dus, dat die melodie, eenigszins gefi
gureerd, erbij geimproviseerd werd. Dit is in 
elk geval de meest bij de hand liggende verkla
ring. De hoofdmelodie, zooals wij ze vinden in 
de verzameling van Flor Peeters, is hier wel
licht het werk van den samensteller der «Denk
mäler ». De registratie ligt volmaakt in de lijn 
van het archaïsch karakter en laat elk der drie 
melodieën die zich op dezelfde toonhoogte be
wegen, toch haast ongemerkt vooruittreden. 
Ditzelfde werkje uitvoeren zooals wij het voor 
kort konden beluisteren met een 16' in pedaal 
is een anachronisme van het zuiverste water. 
Toch is het opmerkelijk hoe reeds Dufay -
doch laten wij daar niet in overdrijven - in 
deze werken aan de laagste stem een rol be
deelt die, in onze taal geformuleerd, een uitge
sproken harmonischen grondtoon inhoudt. Deze 
bevinding kunnen wij met evenveel recht toe
passen op sommige passages in het volgende 
Pange Lingua, en minder in het Vexilla Regis. 
Beide behandelen de gregoriaansche melodie ge
figureerd in de bovenstem. Te spreken over de 
aesthetiek in deze voorbeelden, in het heele 
werk van Dufay, is niet zoo betwistbaar: Dufay 
is stroef en streng in wij zouden ons gemakke
lijk verbeelden, dat zijne muziek de kinder
schoenen niet ontwassen is, en van uit het 
standpunt der geheele muzikale verwezenlijking 
lijkt dit inderdaad zoo; doch ook de ruige, naak
te gothiek heeft haar eigen aesthetiek: zij is 
rank en absoluut, ze is passieloo _s, zij is eerlijk 
omdat zij .xuig is en schoon. Wie houdt van Al
ban Berg? 

Een eeuw later en reeds veel bevattelijker 
staat het Regina Caeli van Anton Brumel. Het 
geheel is meer consonnant gehouden en de imi

. tatie, hoe kunstmatig ook soms, blijft niet meer 
een sporadisch voorkomend verschijnsel, doch 
wordt nu bewust aangewend .Flor Peeters wijst 
ons reeds op die stijlverandering door de gansch 
nieuwe registratieschaal. De stemmen nemen de 
hun voorbehouden plaats in door de 4' - 8' -
16'. 

Anton Brummel is niet te verwarren met 
Jaak of Jacomo Brumello, een der talrijke 
« Fiamminghi » die toen in Italiê verbleven, 
doch waarschijnlijk zijn zoon (Van der Strae-
ten). · 

Een stap verder nog gaat Jacob Obrecht ; het 
klassieke, als wij het zoo mogen noemen, is er 
breeder over verspreid. De imitatie wordt hier 
een systeem, niet in één of twee stemmen, doch 
in elk der stemmen - men zou haast zeggen, 
dat het een manie is. Men begrijpe niet ver
keerd, een thematische ontwikkeling vindt men 
er allerminst. 

Vooraleer wij zoover zijn gaat de compositie
kunst een trage , moeizame weg. Elke nieuwe 
vorm wordt eerst na lang en rusteloos tasten 
beheerscht. Zooals Pleni en Agnus Dei geeft de 
korte behandeling van het thema aan die wer
ken een eenigszins hulpeloozen vorm; zij mis
sen volkomen een architectonisch geraamte, 
toch gaat er een bekoring van uit die geen de
finitie vraagt. 

In het Parce Domini deed Obrecht een po
ging om den tekst te onderlijnen; er ligt een 
haast onmerkbaar dramatisch accent over het 
geheel. 

Een der merkwaardigste stukken uit de ver
zameling is, naar onze meening, het Trio, om 
zijn eigenaardigen bouw en niet minder om de, 
voor dien tijd meesterlijke behandeling der twee 
zeer bewogen stemmen, onder de rustig voort
glijdende C.F. 

Obrecht verlaat ook zeer spoedig zijn eerste, 
springlevende thema, doch hij behoudt, bijna 
doorheen gansch het stuk, dezelfde thythmische 
beweging. Bij maat 25 neemt hij het rhythme 
der drie laatste noten van het eerste thema over 
in verminderde waarde en diverteert kostelijk 
om na een sierlijke voorbereiding over te gaan 
naar de eerste beweging. Professor Peeters wij
zigt hier echter de phraseering, wellicht om de 
variatie. 

t'Andernaken op den Rijn met den C.F. in de 
middenstem heeft werkelijk momenten (vooral 
bij de cadensen) die het aannemelijk zouden 
maken in een veel latere periode. Het is weer de 
moeite waard even de registratie na te kijken. 

(Vervolgt) 
Gab. Verscbraegen. 
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Orgelbouw. 

Het Orgel te Zele 
(cfr. Mixturen). 

Het oud orgel werd gemaakt door de firma 
Van Peteghem, Gent, rond 1786. 

De firma Jos. Loncke, orgelbouwer te Eesen 
(West-Vlaanderen), gebruikte voor de vernieu
wing het volledige pijpwerk, de sleepladen en 

Op voetwerk: 

1. Open bas, 16 v. 
2. Gedekte bas, 16 v. 
3. Octaaf bas, 8 v. 
4. Koraalbas, 4 v. 
5. Gedekt, 8 v. 
6. Bazuin, 16 v . 
7. Trompet, 8 v . 

Kopp . -Voetw. aan I 
id. aan Il 
id . aan 111 

Op hoofdwerk: 

8. Gedekt, 16 v . 
9. Prestant , 8 v . 

10. Holpijp, 8 v. 
11. Octaaf prestant. 
12. Roerfluit, 4 v. 
13. Nazaard, 2 2/ 3 v . 
14. Zwegel , 2 v. 
15. Vulwerk, 4 kooren 
16. Trompet, 8 v. 
N ormaalkoppels 

I aan Il 
I aan lil 

Oct .koppels 1-111 (16) 

Verdere speelhulpen: 

Vrije registratie met 39 registerwippen voor de spelen 
en koppels . 

Aanschakelpedalen voor alle kopp., Tremolo en Tutti. 
Drukknopp en voor vast e combinaties P ., MF, TUTTI. 

Afsteller. Vrije reg . Peda a l omschakelaar. 
10 Registertr ekkers vooi' vrij re geerwerk pedaalom 

schakelaar. 
6 Registertekkers voor afzonderlijke uitschakeling van 

Bazuin 16, T r ompet 8, Gedekt 16, Trompet (hoofdwerk) , 
Kromhoorn 8 (Pos.), Trompet (zwelwerk) . 

Een bascuultrede voor het bewegen der draailuiken 
van de zwelkast. 

Om de oningewijden een klein denkbeeld te 
geven van. het werk en het materiaal, noodig 
voor de const r uctie van het regeerwerk, la.ten 
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den blaasbalg. 
Het vernieuwd orgel bevat 32 spelen, verdeeld 

over 3 klavieren van 56 noten en een pedaal 
van 30 noten ,volgens de hiervolgende samen
stelling: 

Positief (balustrade) 

17. Gemshoorn, 8 v. 
18. Roergedekt, 8 v. 
19. Prestant, 4 v. 
20. Roerfluit, 4 v. 
21. Octaaf , 2 v. 
22. Nazaardeke, 1½ v. 
23. Nachthoorn, 1 v. 
24. Kromhoorn, 8 v. 
Norm . kop. 11-111. 

Op zwelwerk: 

25. Fluit, 8 v . 
26. Wilgenpijp, 8 v. 
27. Zweving, 8 v. 
28. Blokfluit, 4 v . 
29. Veldfluit, 2 v. 
30. Seskwialter, 2 k . 
31. Cymbelstem, 2 ~-
32. Trompet, 8 v. 

wij hier een beknopte opsomming volgen. 
Benevens de zichtbare deelen der speeltafel 

(klavieren, registers, enz.) zijn er in de speel
tafel noodig voor het regeerwerk: c.a. 530 mem
branen (kleine balgjes of zakjes in pneumatiek
leder), 12 apparaten in eikenhout met gezamen
lijk 3800 boringen (gaten), rechtstreeks in ge
meenschap met elkaar of verbonden door c.a. 
730 looden buisjes van een gezamenlijke lengte 
van ongeveer 850 meter . 

De verbinding van de speeltafel met de wind
laden gebeurt bij middel van 242 looden buisjes 
met een gezamenlijke lengte van c.a. 1400 m. 

De oude sleepbladen werden voorzien van elk 
54 motoren (blaasbalgjes) in pneumatiek leder 



voor het openen der kanteelkleppen (windtoe
voer naar de pijpen) en even zooveel uitslag
ventielen. 

De registers (slepen) worden in beweging ge
bz:acht door 17 steek- en 17 trekbalgen. 

De nieuwe windladen van zwelwerk en voet
werk (kegelladen) bevatten gezämentlijk 720 
ventielen en 860 membranen. 

Het orgel bevat 1178 oude (sprekende) en 
538 nieuwe pijpen, in totaal 1716 pijpen. 

De langste (grootste) pijp is ongeveer 5,12 m. 

lang (16 voet), de kleinste pijp is tenauwer
nood 11 mm. lang. 

Het karakter der oude stemmen werd zorg
vuldig bewaard en de harmonisatie der nieuwe 
stemmen aangepast aan het oude kader. (Vet
jes v. d. Red.) 

Dat het orgel gedurende lange jaren de God- -
delijke Diensten in de schoone St. Lutgeruskerk 
moge opluisteren, dit wenschen de bouwers 

Jos. Loncke, broeder Pieter 
en zonen Frans en Gerard. 

Concertreis 
van Flor- Peeters naar Amerika en Canada 

• 

Met zijn vluggen, nerveuzen stap komt hij 
ons te gemoet en lacht begrijpend, als wij hem 
half-gelukkig, half-weemoedig aankijken. 
Het is dan toch waar, Heer Professor? 

Zeker, einde Maart scheep ik in voor de Ver
eenigde Staten en Canada. De concertreis zal 
ongeveer drie maand in beslag nemen. 

Werd de reis reeds uitgestippeld? 
Ik zal optreden o.a. in de volgende steden: 

Philadelphia (Curtis Institute), Princeton (Uni
versiteit), Chicago (Universiteit), Boston, Vas
sar, Kingston (Canada), New-York (in deze 
stad speel ik op het jaarlijksch Congres der 
Amerikaansche Organisten), Montreal, Quebec, 
Los Angeles en Washington. Ook werd ik geïn
viteerd tot een eereconcert op het beroemd or
gel (300 registers) der West-Point Military 
Academy-Chapel. 

En welke werken hoopt U uit te voeren? 
Buiten de groote meesters der orgelliteratuur 

Bach, -Händ el, Franck, Liszt, Reger en de meer 
moderne Fransche school, zal ik onze oude en 

moderne Nederlandsche meesters niet verwaar
loozen. 

Is het waar, dat U in Amerika eigen werk zult 
uitgeven? 

Meerdere uitgevers, o.a. in New-York en Bos
ton, stelden mij voor ,orgelwerken te publicee
ren. Aldus zullen/ in Amerika, buiten onuitge
geven werken voor orgel, volgende composities 
in herdruk verschijnen: Vier Improvisaties, 
Tien Pedaalstudies, Symphonische Fantasie. 
Daarmee heb ik ongeveer alles verteld wat de 
moeite waard is over mijn aanstaande reis. 

Doch Leslie, onze Amerikaansche organisten
vriend, weet er nog iets meer over. Hij zegt o.a. 
over het beroemde orgel der Military Academy, 
dat het een groote eeer is tot een concert op dit 
orgel te worden uitgenoodigd. Alleen de aller
grootsten, zooals Marcel Dupré, Prof. Heit
mann, Gunther Ramin en Cunningham werden 
daar gehoord. En wanneer wij verbaasd opkij
ken dat men Flor Peeters reeds in zulke mate 
in Amerika schijnt te kennen, vervolgt Leslie: 
« ... maar door zijn composities kennen wij hem 
reeds lang en voor den oorlog kwamen zij regel
matig voor op de programma's der concertee
rende organisten. » 

Heer Professor, daarom stonden wij gelukkig 
voor U, omdat, wanneer U zult rondreizen met 
eigen eer en roem ook ons land daarin deelt. 
En _daarom stonden wij weemoedig voor U, om
dat wij en onze orgels U drie maand zullen mis
sen! 

Wij allen, organisten, wenschen U evenwel 
een prettige reis, veel succes en ... een voorspoe
dige thuiskomst! 

De Redactie. 

17 



De Orgelmuziek in onze Dorpskerken 

Het spreekt vanzelf dat verzamelingen van 
bewerkingen der liederen van Schumann, Schu
bert, uittreksels van Symphonien en Sonaten 
der groote meesters, bundels volksliederen (in 
welke kerk hooren wij regelmatig « De Schoone 
Milenka » ?) , enz., al zijn die op zichzelf heerlijk 
genoeg om te spelen en te beluisteren, toch hoe
genaamd niet in dit kader passen. Wij maken 
geen voorbehoud voor de bewerkingen der wer
ken, van Wagner door Karg-Elert, als zou de 
draagwijdte van dien naam een ·verontschuldi
ging zijn, al worden de woorden « Gebed » en 
« Pelgrimskoor » in titel gebruikt. 

Dat wil nu ook niet zeggen, dat wij per se 
tegen transcripties zijn. Er is zooveel in onze 
Oud-Nederlandsche Meesters dat in feite com
plete of gedeeltelijke transcripties van voor 
koor of instrumenten bedachte composities zijn. 
Waarom zouden goede transcripties b.v. uit de 
Passionen van J. S. Bach niet heerlijk en pas
send op onze orgels klinken? 

Wij moeten ons steeds de vraag stellen: is 
deze of gene overschrijving ( dit geldt evenzeer 
voor elk orgelwerk) of bewerking, organistiek 
en religieus doorgevoerd? Dan vermijden wij 
misvo r ming van de techniek en den geest. Tech
nisch misvormd is b.v. hij die den specifieken 
orgelstijl: het legato- of gebonden spel met al 
de daaraan verbonden factoren, mist, of op on
gepaste wijze veronachtzaamt. Misvormd naar 
den geest is hij, die de religiositeit verwart met 
sentimentaliteit, tranerige sentimentaliteit : of 
om in den orgelstijl te blijven, tremuleerende 
sentimentaliteit. Van beide gevallen vonden wij 
op onze ommereis te veel voorbeelden opdat wij 
daa r eenvoudig zouden overheenstappen: nie
mand zal het ons ten kwade duiden, wanneer 
wij den vinger op de wonde leggen. De organist 
die voor ons improviseerde en maar steeds met 
beide handen boven de middenoctaaf peuterde , 
terwijl gansch het oksaal tremuleerde, is mis
vormd naar den ~eest, zoowel als naar de tech
niek: hij herinnert aan « Hanon » en scheurt 
de stemming · aan flarden. 

Wij zouden nog tientall en voorbeelden van 
mi svormd e organisten kunnen aanhalen, en elk 
lezer weet dat wij niet overdrijv en. Doch het 
is volst re kt niet onze bedo eling iemand te kw et
sen : -ni et- de person en, doch de mistoestand en 
int er ess eer en ons en die zijn in sommige ker-
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ken nog veel erger, dan wij hier aangeven. 
Nogi zouden wij alles beter begrijpen, · wan

neer wij zeker waren dat er geen andere klein
orgelmuziek bestond dan datgene wat wij hoo
ger vermeldden. Doch wij kunnen een algemeen 
voorkomende zorgeloosheid begrijpen, noch ver
ontschuldigen, wanneer wij die keure van goe
de, smaakvolle bundels kennen, die oudere en 
jongere componisten speciaal in dit genre com
poneerden. Wij kunnen hier allen niet bespre
ken, daarenboven meenen wij dat het ons bui
ten het bestek van dit artikel zou brengen, wan
neer wij elk album afzonderlijk trachtten te 
ontleden. Wij willen ons zelfs niet eens laten 
verleiden tot een discussie over het al dan niet 
verouderd zijn der werken van Depuidt, Moort
gat, e.a .... Wij weten wel dat in elk van die 
verzamelingen nog zeer bruikbare nummers 
voorkomen. Ten andere, het staat va~t dat zij 
in hun genre en voor die periode zeer schoon 
werk leverden. Voor hen, die alleen de normale 
aanvangsstudies doormaakten, blijven zij zeer 
practisch en zullen als studiemateriaal van 
groot nut zijn. 

Van meer levendigen en afwisselenden stijl 
zijn de bundels van Oscar Van Durme, waarin 
zeer gesmaakte stukjes voorkomen. 

Van lateren datum en meer persoonlijk is het 
werk van Marinus De Jong: « Prae- Inter- e 
Postludia gregoriana », en de zeer verspreide 
« Intieme Stonden » van Flor Peeters, de « 24 
Pièces dans Ie style libre » van Vierne, « L'Or
ganiste » van Cés ar Franck, de bundels van Du
rieux, Van Puyvelde, Paul Eraly. Mits een goe
de uitvoering en een gepaste registratie zijn 
daartusschen eenvoudig pareltjes van klein
kunst. Wij vernoemden daarbij niet eens de na
men als Boëllman, Gesquière, Plum, Joubert, 
Ropartz , Hedwige Chrétien en zooveel anderen. 
Het is er ons ook niet om te doen volledig te 
zijn (1). 

Meer. gevorderden moeten zich daarom niet 
uitsluitend hieraan binden. Er bestaan uitgaven 
o.m. Adoration mystique en Intermezzo van 
Jean Collot, Abdijvrede van Flor Peeters, Les 
grands Organistes français des XVIIe et XVIIIe 

(1 ) Wij houden ons met de me es te bereid w illi ghei d 
beschikba ar, indien onz e le zer s m ee r inlichtin ge n we n
sch en ove r gen oem de wer k en en componi st en . 



siècles, enkele nummers uit de Noëls van Da
quin en een massa meer in denzelfden zin. 

Alle vragen echter een nauwgezette verzor
ging. Elke organist beschikt minstens over zoo
veel tijd, dat hij de uitgekozen stukjes gron
dig k-an nakijken, waar het noodig is, 'n kleine 
vingerzetting te noteeren, welke aangegeven re
gistratie het best overeenkomt met de registers 
waarover hij beschikt, welke registratie (zoo 
die niet expliciet aangegeven wordt) het best 
den geest van het werk naar voor brengt, welk 
stukje het best past bij deze of gene liturgische 
handeling, enz., enz. 

Geen organist kan mij naar waarheid verkla
ren, dat hij daarvoor niet den noodigen tijd 
vindt; doch in de meeste gevallen ontbreekt den 
goeden geest die elk organist bezièlen moet: 
liefde voor zijn orgel en, den grondslag van 
zijn roeping: de menschen dichter God te bren
gen. 

Sommigen speelden ons iets voor op het orgel 
om zich te verdedigen en dit lukte hen in: veel 
gevallen: tientallen noten die blijven hangen, 
registers die niet meer spreken, een volledig 
waardeloos pedaal, valsche, onbruikbare tong
werken ·en mixturen, in één woord, orgels waar
op men Bach en Schönberg niet uit mekaar kan 
kennen. 

Met verontwaardiging moesten WIJ soms 
vaststellen, dat er onder deze soort orgels zijn, 
die door hun samenstelling en ouderdom van 

Bij een 
Op 29 October 1944 

overleed in het con
centratiekamp . van 
Mauthausen (Oosten
rijk) de Z.E .H. E. J. 
Borremans, oud-orga
nist der Norbertijner
abdij van Tongerloo. 

Ook op dezen ver
dienstelijken Kempi
sche n musicus is het 
gezeg de van toepas
sing: « Stella a stella 
differt in claritate », 
wat wij aldus zouden 
kunnen omschrijven : 
Niet iedereen wordt 
op den kandelaar ge
plaatst. 

Buiten den intiemen 
kring van zijn vrien-
den, en de enkele 

'Openbare uitvo eringen van zijn werken uitgezonderd, is 
deze musicus een onbekende geb lev en in de muziekwe
!l\eld. 

Daarom - achwn wij het een eereplicht zijn verdien-

onschatbare waarde zijn, vooral in een land als 
het onze, dat zoo arm is aaii historische orgels. 
Wanneer wij in buitenlandsche werken over or
gelbouw namen van zeldzame orgels uit ons 
land vinden; dan blozen wij van schaamte, als 
wij zien in welken zeldzaam-verwaarloosden 
staat die zeldzame orgels gelaten worden. In 
zulke gevallen · moet de organist bij de bevoegde 
overheid aandringen, al was het tienmaal per 
dag. Het gaat hier om niets minder dan om een 
stuk orgelgeschiedenis. 
· In sommige gevallen echter vraagt de orga
nist geen verbetering of restauratie, daar hij 
slechts gebruik maakt van den Bourdon 8, die 
zich nog het langst kloek houdt! 

In korte, veel te korte woorden hebben wij 
aangetoond wat er overblijft · van de orgelmu
ziek in sommige van onze dorpskerken. Ieder 
organist weze ervan overtuigd, dat wij niet hen 
bedoelen, die zich werkelijk inspannen om hun 
orgelspel goed af te werken, ook al staan zij 
technisch zwak. Doch hij. weze er meteen goed 
van overtuigd, dat wij niet overdrijven. Op de 
meer dan tweehonderd kleine dorpskerken uit 
de verschillende bisdommen welke wij persoon
lijk bezochten, waren er geen dertig welke op 
een normaal-aanvaardbaar peil stonden. 

Er zal wel niemand gevonden worden die de
zen toestand niet wil helpen veranderen. 

Johan. 

Overlijden 
sten op muzikaal gebied eens in het licht te stellen. 

Z.E.H. Borremans werd geboren te Aarschot op 31 Mei 
1881. Reeds als kind kwam zijn muzikaal talent tot 
uiting, zoodat hij als student reeds het orgel van het 
Aarschotsche college bespeelde. 

Hij was te Aarschot bevriend met Arth"ur en Herman 
Meulemans, en, . ofschoon z j alle _ drie veel voor muziek 
voelden, zou het Z.E .H . Borremans eerst veel later ge
gund worden zich in de muziek te bekwamen, vermits 
hij eerst de humaniora nog moest afmaken. 
' Toen hij op 15 October 13·99 de abdij van Tongerloo 
. binnentrad, was hij echter een · kundig pianist, en ver
mits in de oude kloosterorden de kunst hoog staat aan
geschreven, was het niet te verwonderen, dat Z.E .H. 
Borremans, na zijn priesterwijding, zich verder in de 
muziek mocht bekwame n. · 

Hij studeerde harmonieleer bij den organist Henri 
Van Heek, aen lateren airecteur van het Conservatorium 
van Doornijk, en compositieleer o.l.v. Aug. De Boeck, 
die hem voor een van zijn beste leerlingen hield, en 
steeds met hem in contact bleef . 

Aan hem droeg Z.E.H. Borremans dan ook zijn 3e 
Nocturne voor piano op, en tusschen zijn handschriften 
vonden wij nog een Preludium voor orgel op bas van 
Aug. De Boeck. 

Z.E.H. Borremans onderhield ook na uw e relaties met 
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Emmanuel Durlet, aan wien hij z1Jn Ballade voor piano 
opdroeg, en Durlet vermeldde dikwijls werken van Bor
remans op het programma van zijn recitals. 

Zoo vonden wij een recensie van « Ons Vaderland » 
van 5 October 1919, van een pianorecital van Durlet, 
waarbij een eerste uitvoering gegeven werd van 2 Noc
turnes van Borremans « Etsen met diep bronzen melo
die-lijnen en groote lichtvlekken: maneplekken, verras
sende modulaties. Vooral de 2e Nocturne verraadt een 
temperament, 'n eenvoudige, diepe Vlaamsche ziel». 

Zijn voorliefde ging uit naar de piano, die hij met 
een zeer groote virtuositeit bespeelde, en waarvoor hij 
zijn meeste werken componeerde. 

Maar ook als organist moeten wij hem vermelden: 
zijn improvisaties, meestal op gregoriaansche motieven, 
waren zeer mooi; hij ontwikkelde zijn themas met zeer 
groote verscheidenheid, zonder ooit te falen, met een 
zwier en frischheid die bijzonder opvielen. 

Ook voor dit instrument componeerde hij enkele wer
ken, die echter niet werden uitgegeven. Zoo speelde Flor 
Peeters tijdens het recital te Averbode op 15 October 
1934 een Moderato in Re van Borremans en gaf daarvan 
de volgende beschrijving: Een zangerig gedragen motief 
wordt vooropgezet, ontwikkeld, en treedt beurtelings op 
het voorplan in verschillende stemmen. Het geheel 
draagt den stempel van voorname ingetogenheid en is 
vol wijdingsvolle atmosfeer. 

Verder vallen voor orgel nog te vermelden een ver
sierd Koraal en Scherzando, die werden uitgevoerd tij
dens het orgelrecital van 25 Oogst 1935. 
· Uit dit alles blijkt reeds dat Z.E.H. Borremans ook als 
componist verdienstelijk geweest is; . behalve de boven 
reeds genoemde composities werden voor piano nog uit
gegeven: 3e Nocturne en Rêve, terwijl in het Piano-forte 
Album II dat in 1926 bij « De Ring» te Antwerpen ver
scheen, 2 Albumblaadjes van Borremans werden opge
nomen. 

Bovendien gaf hij nog zijn Alice Nahon-liederen bij 
« De Ring » uit, en enkele geestelijke liederen zooals 
voor Kristus-Koning en voor O.L.Vrouw van Banneux. 

Velen onder U zullen zich nog de prachtige St. Jan 
Berchmansfeesten herinneren, welke op 19 Juni 1921 te 
Mechelen besloten werden met de Torencantate op tekst 
van Z.E.P. L. Reypens s.j. en getoonzet door Z.E.H. Bor
remans. 

Deze werd uitgevoerd door het Mechelsch gemengd 
koor met medewerking van den Edgar Tinelkring, en 
de harmonie « St. Caecilia » o.l.v . Alfons Verbist. 

De recensie daarover luidde: « Product van hooge 
kunstwaarde. Wat uit de pen van dien componist komt, 
is diep gevoeld en waar, en het araagt den stempel v~n 
voornaamheid. » 

Dan schreef hij nog voor koor : Tata pulchra est -
Sanctus, Benedictus - Tantum ergo - alles voor vier
stemmig gemengd koor; Ps. 150 voor dubbel vierstem
mig koor en orgel, en het grootsche « Magnus inter 
magnos » (ter eere van St. Norbertus) voor zesstemmig 
gemengd koor en orgel. 

Al deze werken werden uitgevoerd tijdens het plechtig 
jubellof op een liturgischen dag in de Abdij. 

Verder valt nog te vermelden: Zee-Symfonie (koor en 
orkest) naar den tekst van C. Verschaeve (samenspraak 
uit de VIe Symfonie « Irrequietum »). 
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Vermits h'et Gregoriaansch in het hart van ieder recht
geaard organist een groote plaats inneemt, moeten wij 
ons niet verwonderen dat Z.E.H. Borremans ook op dit 
gebied gewerkt heeft . 

Zoo verscheen van zijn hand in 1914 bij Dessain te · 
Mechelen « Le Chant liturgique traditionnel .de Pré
montré », naar aanlèiding van de uitgave van het Pré
monstratenzer-Graduale van 1910. 

Verder enkele losse studies over gregoriaansche zang
stukken o.a. oevr het « Ego dormio » in Musica Sacra 
van Juni 1931 en over de sequentia van Kerstmis « Lae
tabundis » in het December-nummer van 1932. 

Zijn hoofdwerk op het gebied van het gregoriaansch 
is echter de studie over het fictief chromatisme. Door 
deze studie wil schrijver bewijzen dat de z.g. chromati
sche zangen wel degelijk in de gregoriaansche hand
schriften voorkwamen, maar sedert Guido van Arezzo 
geweerd werden. 

Dat deze kwestie ook heden nog actueel is, blijkt hier
uit dat Kan. Jos. Vijvermans bovengenoemd werk aan
haalt in zijn Leergang in den Gregoriaanschen Zang 
(Dessain 1940) op p. 200, waar hij spreekt over het chro
matisme; ook Flor Peeters citeert de studie van Barre
mans « Les mélodies présentant un chromatisme fictif » 
in zijn « Practische methode voor gregoriaansche bege
leiding », als hij de gregoriaansche maai behandelt. 

De thesis van Z.E.H. Borremans wordt o.m. verdedigd 
door Prof. Gastoué van Parijs, die hem meermalen de 
gelegenheid gaf zijn standpunt uiteen te zetten in het 
Fransche tijdschrift « Tribune de St. Gervais ». 

Wij hopen weldra in staat te zijn dezé belangrijke 
studie van Z.E.H. Borremans in haar geheel uit te geven 
en zoo zijn levenswerk te bestendigen. 

Dit artikel zou geen aanspraak mag enmaken op volle
digheid, zoo wij de priesterlijke werkzaamheid van de
zen musicus niet met een enkel woord vermeldden. 

Immers, de priester mag nooit verdrongen worden 
door den artist, want het laatste moet steeds onderge
schikt blijven . 

Z.E.H. Borremans was sedert Januari 1937 pastoor te 
Papignise, waar hij juist door zijn zielenijver en naas
tenliefde aller harten tot zich trok. 

29 Juni 1944 werd hij door verraders o.l.v. een Duit
scher gearresteerd en naar Oudenaarde gevoerd, ver
volgens naar Gent. 

Herhaaldelijk werden er stappen ondernomen voor 
zijn invrijheidsstelling, maar toen deze pogingen tot een 
resultaat schenen te leiden, werd hij bij het naderen 
der geallieerde troepen op transport gesteld naar 
Duitschland, en kwam in Sept. in Mauthausen, alwaar 
hij overleed. 

Wij · koesteren de hoop door dit artikel het muziek 
leven in de Kempen onder de aandacht van het groot 
publiek gebracht te hebben, en zoo te beantwoorden 
aan het doel van dit tijdschrift : « den organist, die 
soms lange, harde jaren studie veil had voor zijn kunst, . 
meer in de belangstelling te brengen . » 

Titus Timmerman, o. praern. 
Organist - Abdij Tongerloo. 

De uitgegeven werken van den Z.E.H. Borremans zijn. 
voor zoover den voorraad strekt, in de Abdij van Ton
gerloo te verkrijgen. 

...., 
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<<Going my Way>> 
Aan Zijn Excellentie 

Mgr. Coppieters, de ge
liefde Bisschop van 
Gent: 

«De Schalmei » dankt 
uwe Hoog waardigh eid, 
voor de mooie blijk van 
belangstelling en voor 
de steun. Uwe · Hoog
waardigheid zullen wij 
nooit verge ten zoals wij 
U zagen staan voor ons 
volk , met de Kruisk et
ting in de hand en en 

met een oprechtheid en goedheid die allen steeds 
opnieuw ontroerde. Doch verond erstellen wij, 
wat nimmer gebeuren zal , dat wij de « Goede 
Bisschop » vergeten, toch zal « De Schalm ei » 
Uwe Hoogwaardigheid steeds blijven danken 
omdat hij onze Kathedraal het schoonste org el 
van het land schonk. 

E xcellentie, het is ook onze· vurigste wens , 
dat U spoedig terug in de straten der stad zoudt 
rondwandelen, gezond en flink als vroeger , voor 
nog vele jaren. 

Beste dank ook aan Mgr. Cruysberghs , de 
Vlaamse Bossuet, aan Z. E . H. Kanunnik De 
Beer , de grote Dante-kenner; Z. E. H. Kanunni k 
Van De Kerckhove; Z. E. H. Kam.Jnnik De Ke
sel; aan Prof. Flor Peet ers, Kunstschild er 
Bayens, den Heer -Cooreman en al de heren van 
de Souvereine St-Jorisgilde, Dr. De Blieck , K. 
Hamers , L. Rittwege r, Volksvert egenwoordig er 
St ruyveldt, Van Quick eJbergh e, Van den Heede , 
J an Van Bouwel , R. Ver nier s, e .a. voor hun mil
den st eun en voor hun sym pathi e. 

Van heden af heeft « De Schalmei » de mo
derne spelling overgenomen. Onze medewerke rs 
zullen daar dus rekening mede houden. Wij 
discuteren niet over het vóór of tegen. Zo voor 
Nederland als voor Vlaander en zal daa rdoor 
meer eenvo rmigh eid van taal zijn. Wij ontv an
gen echter nog bijdragen in de oude spelling. 
Onze taalkundi ge steekt die zelf in een nieuw 
kleedje. 

In het onderhavig numm er leest U een bij
drage over « Oude Orgels in Vlaanderen », « Het 
XVId eeuws Orgel der St-Hermeskerk te Ron
se » door E. H. Cambier. 

Sommig e zullen zich afvragen, wa arom zo 
uitvoerig geschreven over een niet meer be
staand orgel, en vooral, waarom de Archivalia? 

« De Schalmei » opent daarmede een geschied
kundige actie die gans het Vlaamse land zal om
vatten . Wij willen de archieven, die nog niet na
gezien of openbaar gemaakt werden opsporen 
en bestuderen , om hen zo ten dienste te stellen 
van musicologen en geschiedschrijvers, opdat 
zij zich , bij de studi e va n de orgelgeschiedenis 
der Nederlanden, op positieve feiten zouden kun
nen steunen. De org~nisten zullen een kijk heb
ben op de geschiedkundige waarde van hun or
gel, de orgelbouwers zullen bij het restaureren 
en het gebeurlijk samenstellen van eèn disposi
tie, een houvast krijgen 

Al de nodige maatregelen werden getroffen 
om met dit werk klaar te zijn vóór het einde 
van dit jaar. De Schalmeiers zullen goed de ge
t roffen regeling volgen opdat geen belangrijk 
archief ; onoordeelkundig weggelegd worde. Wij 
dur ven verhop en dat de E. H.H. Pastoors ons 
hun welwillend e medewe rking zullen ver leenen . 

DE REDACTIE. ' 



Figuren uit Vláan-derens 

Orgel historie 

2" :Jlet ge61acfit V.an den Eecfw.ute 

Mocht ik in het vorige nummer van « De 
Schalmei » mededelingen doen over meester Jan 
van Lier, een orgelmaker met een vrij uitge
breid reuvre, thans vraag ik Uw aandacht voor 
een geslacht van orgelmakers, waarvan de naam 
nog vrijwel onbekend is. In de muziekhistorische 
literatuur komen de Van den Eechoute 's, in
dien ik mij niet vergis, slechts drie malen voor, 
n.l. in de studie van Dr. G. van Doorslaer, « No
tes sur les facteurs d'orgues malinois » (Anna
les du XXIIe Congrès de la Fédération Archéo
logique et Hisotrique de Belgique, t. II, p. 605), 
in het werk van Dr. F. van der Mueren, « Het 
Orgel in de Nederlanden », bl. 34, en in mijn 
eigen dissertatie op bl. 70. Onderzoekingen, die 
ik deed na het verschijnen van mijn boek, wier
pen een nieuw licht op de Van den Eechoute's 
en geven mij de vrijmoedigheid om te trachten 
de belangstelling op te wekken voor dit geslacht 
van orgelmakers . 

De lezer verwachte niet, dat over deze fami
lie een even rijke documentatie bestaat als over 
Jan van Lier. Helaas tast de historicus nog 
grotendeels in het duister, als hij iets wil schrij
ven over deze orgelmakers. Doch misschien ge
ven deze aanknopingspunten juist zoveel, dat 
de naspeuringen er door worden gestimuleerd. 

De overgeleverde namen en gegevens maken 
het volgende familieoverzicht waarschijnlijk: 

De oudste notitie over een Van den Eechoute 
is van 1485; in de rekeningen van de O.L.V.
Broederschap in de St. Geertruikerk te Bergen 
op Zoom wordt hij genoemd « Meester Jacob de 
orghelmaker van ghendt » en het volgende jaar, 
1486/ 7, heet hij « meester Jacob van den eec
houte » (1). Door deze twee gegevens staat het 
vast, dat Jacob van den Eechoute in die tijd in 
Gent woonde. Alles wat we weten over dezen 
orgelmaker, danken wij aan deze Bergense be
richten: uit zijn woonplaats, Gent, geen enkele 
bijzonderheid. 

Wel biedt het archief van de St. Nicolaaskerk 
te Gent de mededeling, dat Harm van den Eec
houte in 1505/ 6 een nieuw orgel bouwde voor 
die kerk maar ook dit gegeven staat volkomen 
geïsoleerd (2). Meer, hoewel niet uitvoe~ige, no
tities zijn bewaard over Quiryn van den Eechou
te (dien Dr. Van Doorslaer Corin noemt), vrij 
zeker een zoon van Jacob I ,. omdat hij zijn eigen 
zoon ook weer Jacob noemt. De laatste orgel
maker van dit geslacht is Jacob II , wiens werk 
we kennen door een zeer belangrijke en gedetail
leerde tekst betreffende het door hem gebouwde 
orgel in de O.L.V.-Kerk te Kortrijk. Deze Jacob 
is in 1532, waarschijnlijk nog jong , overleden , 
één kind, Cécilia ( 3) . 

* * :;:: 
Jacob van den Eechoute I, 

woont daar in 1485. 
Gent. · 

2 

1 

Harm van den Eechoute , 
woonde waa r schijnlijk in Gent , 

werkte aldaar in 1506. 

, . . 

-•._..;.., 

1 

Q 
. 1 

mryn van den Eechoute, Mechelen. 
overleden in 1518 of begin 1519, 

gehuwd met Piryme Pauws. 
.I , 

Jacob van den Eechoute II, Mechelen. 
overleden in 1532, . · · 

gehuwd met Margaretha de .Lànoy. 
. 1 . 

Cécilia van den P:echoute , 
in 1532 minderjarig. 



Bij welke orgelmaker Jacob I het orgelvak 
leerde, gaat volkomen aan onze observatie voor
bij; indien hij altijd in Gent gewoond heeft, is 
het zelfs heel moeilijk een Gentse leermeester 
te noemen, want deze stad was in de 15e eeuw 
arm a,an grote orgelbouwers; de enige Gentse 
orgelmaker uj.t de tweede helft van de_ 15e eeuw, 
wiens naam bekend is, -is een zekere meester 
Willem, die vóór 1487 het orgel in de O.L.V.
Kerk te Kortrijk repareerde ( 4). Het is natuur-

. lijk ook mogelijk, dat Jacob zijn vakbekwaam
heid heeft opgedaan buiten Gent en dan komen 
verschillende leermeesters in aanmerking, b.v. 
Victor Langhedull uit Yperen of Jan de Bukele 
uit Antwerpen. Zolang een uitvoerige technische 
beschrijving van een orgel van Jacob I ont
breekt, zal het onmogelijk zijn hem tot een be
paald school te rekenen. 

De Mechelse leden van de familie, Quiryn en 
Jacob II, geven meer houvast. In Mechelen be
stond eeen orgelbouwtraditie; daar leefden Da
niel van der Distelen en Hendrik van der Rou
we,· meesters van goede faam. De werklijst van 
Quiryn sluit goed aan bij die van Hendrik va~ 
der Rouwe, zodat het waarschijnlijk is, dat hij 
diens leerling en opvolger was. Voor zover kan 
worden nagegaan zijn Quiryn en Jacob II de 
enige orgelmakers te Mechelen in de jaren 1505 
tot 1532. Hoewel de archiev:en van de Mechelse 
kerken · uit zo vroege tijd vrijwel geheel verlo~ 
ren zijn gegaan en we dus niets bewijzen kun
nen, is de veronderstelling, dat zij alle Mechelse 
orgels in onderhoud hadden, niet gewaagd. Bei
den hebben echter ook ver buiten hun woon
plaats gewerkt. 

* * ,:. 
De werklijst van de familie Van den Eechou

te kan op grond van de verzamelde stukken, als 
volgt worden samengesteld. 

A. Jacob van den Eechoute I, Gent. 
1485-'87. Bergen op Z~om," st : Geertrui. Orgel 

der O.L.V.-Broederschap (1). De meester nam 
aan, te maken « thien groote bordoenpijpen met 
hunnen toebehoerten vast aen buyten doude 
werck van der selver orgelen » voor de som van 
12 grote ponden brabants. Dit betekent, dat Ja
cob aan dit orgel een pedaal toevoegde van tien 
toetsen (de in die tijd normale pedaalomvang), 
waarop tien bourdonpijpen corresponderen. De 
naam « bourdon » heeft in de 15e en de eerste 
helft van de 16e eeuw altijd, en later nog vaak, 
de betekenis van « laagklinkende, grote pijpen ». 
Deze tien bourdonpijpen moeten een Pr estant 
24' of 12' gevormd hebben; zij werden geplaatst 
buiten het re eds bestaande orgel , als z.g . « pe
daalto ren ». Ook de voor deze tien pijpen nodige 
windlade c_2ns ~rueer de Jacob , want de windlad e 

is het essentiële deel der « toebehoerten ». 
Nadat liet Bergense _instrument was uitge

breid met een pedaal, bracht het volgende jaar 
opnieuw een vergroting. Aan qen orgelmaker 
worden in 1486/ 7 9 ponden 12 schellingen be
taald voor « tween nyeuwen blaesbalcken ende 
eenen secrete in den voirsz. orgele te ~akene ». 
Bij een nauwkeurige bestudering van de tekst · 
blijkt, dat deze werkzaamheden anders zijn dan 
die van het vorige jaar. Toen werd een lade 
b1üten het orgel aangebracht, nu er in. De con~ 
clusie, dat Jacob hier een nieuwe bovenlade 
bouwde, hetzij met een eigen klaviatuur, hetzij 
aangepast aan ·die van het hoofdwerk, dat reed~ 
bestond, ligt voor de hand. Indien deze gevolg
trekking juist is, vinden we hier het eerste bo
venwerk in de Nederlanden. Natuurlijk kan de
ze nieuwe lade ook een z.g. « borstwerk » zijn 
geweest. 

B. Harm van den Eechoute, (Gent?) 
1505/ 6. Gent, St. Nicolaas. Tezamen met Lie

ven Cornelis, doch ieder op eigen verantwoo r 
delijkheid, bouwde Harm van den Eechoute een 
nieuw orgel voor deze kerk. Gegevens over dit 
instrument zijn niet bekend. Beide bouwers, Lie
ven en Harm werken zelfstandig aan dit orgel, 
want aan elk wordt « over zijn porcy » 15 pon
den groot uitbetaald (2). 

C. Quiryn van den Eechoute, -Mechelen. 
1509. Mechelen , St . Jan. Reparaties (5). 
1516/7. Tienen, St. Germanus. Onderhoud. 

(6). In de rekening staat vermeld, dat « mees-
ter Quiryn van Mechelen » alle jaar schuldig is 
het orgel te onderhouden voor 36 stuivers. Hij 
werkte dus vóór en na 1516 in deze kerk. 

1518. Delft, Oude Kerk. Reparatie van het 
grote orgel (7). Bovendien blijkt uit de kerk
rekening, dat « mr. kuryn van mechelen » ook 
uurwerkmaker was; hij moest het « oerlogium 
renoveren » van dezelfde kerk. Tijdens de werk
zaamheden voor de Delftse kerk moet Quiryn 
overleden zijn. Dr. Van Doorsl1;1,er geeft als 
sterfjaar, ongeveer 1520 op; het is aan de hand 
van de rekeningen der Delftse Oude Kerk moge
lijk aan te tonen, dat hij reeds in 1518 of het 
begin van 1519 stierf. Immers de Amsterdamse 
orgelmaker Jan van Covelen sluit in Maart 1519 
een overeenkomst met de kerkmeest ers om het
zelf de grote orgel met enkele registers uit te 
breiden ( 7) . Ware Quiryn nog in leven geweest, 
dan zou een nieuwe opdracht , zo kort na die aan 
Quiryn , onwaarschijnlijk zijn. · 

D. Jacob van den Eech oute II, Mechelen. 
1526/ 7. Boxtel, St. Pieter. Nieuw orgel (8). 

In de rekening en van de O.L.V.-Broedersch ap te 
's-Hertog enbosch wordt meldin g gemaakt van 
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« den oirgelmeker van Mechelen, die tot Boxtel 
een yeuwe werck levert». Het strikte bewijs, 
dat Jacob van den Eechoute de auctor van dit 
instrument is, is niet geleverd, doch daar Jacob 
op dit tijdstip de enige nawijsbare Mechelse ma
ker Js, is hij naar alle waarschijnlijkheid van 
dit orgel de vervaardiger. _ 

1526/7. 'sHertogenbosch, St. Jan. Reparatie 
van het orgel der O.L.V.-Broederschap (8). 

1529-'32. Kortrijk, O.L.V.-Kerk. Nieuw groot 
orgel. Daar de voorwaarden en beschrijving de 
enige tekst bieden van een door de Van den Eec
houte's geconstrueerd werk, zij het bestek hier 
nagenoeg in extenso vermeld: ( 4) 

« Kennelic zij allen lieden die dit contract zullen zien 
aft hooren J.ezen, hoe dat int jaar ons Heeren M Vc 
XXIX, den XVIen dach van Lauwe, vergadert gheweest 
hebben ten huuze van den eerweerdighen heere .... Jacob 
van Tielt, vicaris van Doornyk, .... priesters, ende eenen 
... Jacob van Heeckaut, orghelmaker van Mechelen, al
waer Jacob voornoemd anghenomen heeft te makene en
de te leverene voor alle werc!ieden ende organisten hem
lieden dies verstaende, een instrument van eender orghe
len groot zijnde ende ludende in den tooch van den wer
ke 6 voeten, groote wijde mate, metten gheluden ende 
registers hier naer volgende 

Ten eersten, een doef van fijnen inghelschen tinnen, 
in den tooch van den werke, ludende O!J zes voeten. 

Ten tweesten, een coppeldoef van drie voeten op de 
helft. 

Ten derden, een octave ludende op de helft van 3 voe
ten. 

Ten vierden, een posicie wel gheforniert naer den 
heesche van den werke. 

Ten vijften, een dobbel simbale, snydende naer den 
nieuwen haert. 

Ten zesten, een ghestopte holpipe, ludende op 6 voeten. 
Ten VIIsten, een open flute van drie voeten. 
Ten VIIIsten een register van trompetten totter de

ceme, metten vervolghe van scalmeyen ende realen, tot
ten hende van den claviere. 

Met zijne posityve in den stoel, daerin hebbende vier 
registers. 

Ten eersten, in den tooch een doef van drie voeten, 
van inghelschen tinne. 

Ten IIen, een flute met tappen van drie voeten. 
Ten IIIen een octave ende 
Ten IVen een snijdende simbalkin met een trommele 

ende twee voghelkins , welverstaende dat alle de voor
noemde registers zullen moghen luden elc alleene ende 
d'een met den anderen, aft alle de zainen zo men belie
ven zal met vier blaesbalgen 7 voeten lanc en 2 breet, 
up zijnen gestadighen winde, ende dit aldus wel duech
delic ende werkelic gewrocht zijnde ter vysitacie alsbo
ven, zal mijn heere meerschreven Jacob van Tielt, ghe
hauden zyn te betalenen de somme van twee hondert 
ghuldens te veertich groten stic. 

Dies moet Jacob van Hiechaute daude orgel, zo die 
ghestaen ende ghelegen es, afdoen ende weeren tsynen 
profyte ende daet mede zijn beste doen als hem toebe
hoorende .... » 

Naar aanleiding van dit contract kunnen ver
schillende opmerkingen gemaakt worden. Aller
eerst valt het op, dat Van den Eechoute , in te
genstelling met Jan van Lier, geen «blokwerk» 
meer bouwt, doch pijpenreeksen, die doormiddel 
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van regi~ters ( en de sleep- of de spring lade) 
afzonderlijk en tezamen kunnen worden ge
bruikt .. Eerst somt men 5 registers op, die het 
prestantenkoor vormen, n.l. Doof 6' (Prestant 
8'), Coppeldoef 3' (Prestant 4'), Octave 1 ½' 
(2'), Posicie wel gheforniert (sterk bezette Mix
tuur), Dobbel Cimbale (Scherp, minstens i 
sterk). Dan komen drie registers, die hier af
zonderlijk gegroepeerd worden, omdat ze niet 
behoren tot het prestantenkoor, n.l. Gestopte 
Holpipe (8'), Open Flute ( 4') en Trompet. + 
Schalmei + Regaal. Deze laatste drie stemmen 
stonden vrij zeker op een aparte windlade, een 
z.g. bovenlade, doch werden bediend op de kla
viatuur van het uit prestanten bestaande hoofd
werk. Het tongwerkregister is verdeeld in drie 
kleuren; de grootste pijpen moeten een trompet
karakter hebben« totter deceme », d.w.z. de om
vang van de Trompet was van F-a (decime) . 
Zeer waarschijnlijk kon deze Trompet tevens 
afzonderlijk als Pedaaltrompet gebruikt wor
den, een constructie, die later veelvuldig toepas
sing vond. De discant van het tongwerkregister 
ging over in een Schalmei en voor de kleinste 
pijpen moesten kortbekerige regaalpijpen wor
den gebouwd. Overigens is het niet uitgesloten, 
dat de Regaal een afzonderlijk, dus 9e, register, 
was. 

Het « posityve in den stoel » (rugwerk), 
moest vier registers hebben, n.l. Doof 3' ( 4), 
Flute met tappen 3' (Roerfluit 8'), Octave (2') 
en een Snijdende Cimbalkin. Dit laatste register 
kan een Scherp geweest zijn, maar de mogelijk
heid, dat dit register een Tertscimbel was, is 
niet uitgesloten. De Flute met tappen heeft een 
lengte van 3 ( 4) voeten, doch daar ze gedekt 
is, klinkt ze een octaaf lager. 

In een modern schema uitgedrukt, luidde de
ze dispositie: 

HOOFDWERK (2e manuaal) 
Pr -estant 8' 
Octaaf 4' 
Octaaf 2' 
Mixtuur 
Scherp 

Holpijp 8' 
Open Fluit 4' 

Trompet 8' (bas) 
Schalmei\ 4' of 8' 
Regaal / (discant) 

RUGWERK (1e manuaal) 
Prestant 4' 
Octaaf 2' 
Scherp of Cimbel 

Roerfluit 8' 

Trommel, 2 Vogels, 4 blaasbalgen, Manuaalomvang van 
F-a" , Pedaalomvang F-a. Prestant 8' en Prestant 4, van 
tin, in het front (tooch). 

Dit orgel is naar alle waarschijnlijkheid het 
laatste werk geweest van Jacob II. Volgens Dr. 
Van Doorslaer overleed hij in 1532; in hetzelfde 
jaar werd het Kortrijkse orgel voltooid, blijkens 
een post uit de kapittelrekeningen voor een 
« drinkgeld en verering » aan de gezellen van 
Mr. Jacob ( 4). In dit verband dient er op gewe-



zen te worden, dat in de literatuur wel eens aan
genomen wordt, dat Michiel Langhedull de ma
ker van dit of een ander instrument in de Kort
rijkse kerk was (9). Wanneer in 1534 aan dezen 
meester een bedrag wordt betaald, omdat hij 
« opfratus est ad nova organa », is dat geen af
doende bewijs voor het auteurschap _van Michiel 
Langhedull. In 1534 was het orgel van Jacob 
van den Eechoute nog gloednieuw! 

* :~ * 

De schaarse gegevens over deze familie ma
ken het moeilijk om nauwkeurig haar betekenis 
te bepalen. Vermoedelijk is Jacob I een zeer 
vooruitstrevend orgelmaker geweest, daarvan is 
het werk te Bergen op Zoom het bewijs. Van 
Harm is verder niets bekend; Quiryn is een 
voortreffelijk vakman geweest, want anders zou 
hij stellig niet, in het op grote afstand gelegen 
Delft, hebben gewerkt, temeer, daar er in Hol
land ook goede orgelmakers waren. Het Kort
rijkse bestek geeft het getuigenis, dat Jacob II 
eveneens een progressief meester was. 

Van de leerlingen van Jacob II is niets met 
zekerheid bekend; vermoedelijk was de Meche
laar Rombout van der Muelen zijn opvolger; 
dienst werklijst sluit tenminste goed aan bij die 
van Jacob Il. De organist van de St-Rombouts
kerk Remeeus Vermolen of Van der Meulen, een 
familielid (vader?) van Rombout, was voogd 
over Cécilia, dochter van Jacob II (10). 

Samenvattend menen we te mogen zeggen, 
dat het geslacht Van den Eechoute een reeks 
goede orgelmakers heeft voortgebracht, van 
veel meer dan locale of regionale betekenis ; 

maar eert overheersende positie als b.v. de fami
lie Mors uit Antwerpen kon het - door welke 
oorzaak dan ook (hierbij moet gedacht worden 
aan het op jeugdige leeftijd overlijden van Qui
ryn en Jacob II) - niet innemen. 

Naschrift betrzffende Jan van Lilllr. 

Abusievelijk heb ik bij de werklijst van Jan 
van Lier de orgels van Tessenderloo en .Loo 
(1520) als twee ver schillende werken opgege
ven. Het gaat hier om één instrument. 

Zwolle. Dr. M. A. VENTE. 
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<< De Boodschap van Cesar Franck>> 

C. Franck werd geboren . te Luik op 10 De
cember 1822. Op twaalfjarige leeftijd had hij 
reeds het einddiploma behaald aan de muziek
school van zijn geboortestad. Weinige tijd daar
na week de familie Franck uit naar Parijs, waar 
César de lessen van het Conservatorium volgde 
en er verschillende prijzen voor piano, orgel en 
fuga won- ln 1842 liet hij zijn eerste werk ver
schijnen: drie pianotrio's opgedragen aan Ko
ning Leopold I; in 1848 huwde hij de dochter 
van een · toenmaals bekende actrice Demous
seaux; de revolutie gromde in Parijs en, om de 
kerk Notre Dame de Lorette te bereiken -
waar Franck organist was - moesten bruid en 
bruidegom de versperringen die de opstandelin- • 
gen hadden aangelegd, overschrijden. 

De eerste huwelijksjaren waren . niet gemak
kelijk. Zij waren gekenmerkt door de strijd om 
den brode: zijn ambt als organist bracht hem 
slechts een karige bezoidiging, daarom gaf 
Franck nog lessen in college's en pensionaten. 

In 1859 - na nog organist geweest te zijn in 
St-Jean-St-Ji"rançois - werd Franck titularis 
van het prachtig Cavaillé-Coll-orgel in de St
Clotildisbasiliek. Wat een rol dit heerlijk instru
ment in het leven van Franck speelde moge blij
ken uit de woorden va nzijn leerling d'Indy : 
« Hier was het dat hij het beste deel van zijn 
leven doorbracht, dat hij gedurende dertig ja
ren elke Zondag , elke feestdag, het vuur van 
zijn genie kwam ontsteken aan wondere impro
visaties ... Men moest alles verget en bij den aan
blik van het fijne profiel en vooral van het 
machtige voorhoofd, waaruit een hele stroom 
van geïnspireerde melodieën en van subtiele har
monieën groeide. » 

In 1872 werd hij orgelleeraar aan het Conser
vato r ium. Van dan af weken de meeste mate
rieele zorgen en kon hij zijn leven beter inrich
ten. Hij bleef echter eenvoudig en werkzaam , 
het jachtige, bruisend e leven van de woelige we
reldstad had geen vat op hem . Achtien jaar 
lang, tot aan zijn dood , heeft Franck een ganse 
pleiade leerlingen gevormd, waaronder Duparc, 
d'Indy, Chausson , B,opratz , Pierné , Bor des, 
Tournemire. 

Franck was br eed van opvatting, zijn or gel
klas was eigenlijk een centrum van compositie
leer, die ook door niet-o rganisten werd bijge
woond. Vo..or z;ijn leer ling en was Franck als een 
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« Il faut revenir à la conception de 
Franck, qui voulait que Ia musique 
regnàt d'abord sur nos creurs. » 

Louis Vierne . 

vader: goed, mild en begrijpend; voor hen was 
zijn hart open als zijn handen, zijn leerlingen 
noemden hem dan ook « papa Franck » of. nog 
« le père séraphique ». De genegenheid van zijn 
leerlingen was dan ook wederkerig en Franck 
werd door hen als op de handen gedragen. Toen 
Duparc het nieuws van Franck's dood vernam 
bekende hij: <~ Je suis frappé en plein creur, cette 
mort m'a brisé. » Het is ook dank aan zijn leer
lingen dat Franck nooit een grote eenzame is 
geworden, zoals Beethoven. Miskenning en be
spotting vanwege de officiële wereld hebben 
Franck niet kunnen breken en neerhalen, want 
de Meester vond zijn zedelijke sterkte in zijn 
rotsstevig geloof in God en in de diepe, trouwe 
aanhankelijkheid van zijn leerlingen. Na de 
dood van Franck zullen zijn leerlingen de eer
ste zijn om de nagedachtenis van hun Meester 
te eren. Met een nietsontziende moe!l zullen zij 
zich in de arena werpen. Er is iets heroïsch en 
ontroerends in die reine trouw van de leerlin
gen aan hun « papa Franck ». De tegenstrevers 
dachten zich van die jonge, lastige kerels af te 
kunnen maken met hen dood te verwen in en
kele scheldwoorden zoals b.v. « la bande à 
Franck », maar de leerlingen namen dit op als 
een glorieuze eretitel: d'Indy stichtte de Schola 
Cantorum tegen het officiële cenakel: het Con
servatorium ; Chabrier en , andere begonnen 
Franck's werken uit te voeren, eerst voor half
ledige zalen maar daarna voor barstensvolle 
audito ria, het werd een vloedgolf die niet meer 
te stuiten was . 

Gelukkige me ester die zulke leerlingen had, 
waarop hij zich verlaten kon voor zijn levens
werk. Want Franck was ongemerkt en onge
acht, in de schaduw van zijn kerkorgel of in 
de stilte van zijn studeerkamer bezig aan een 
levenswerk. Neen, Franck was niettegenstaande 
miskenning en kuiperij geen ingemetselde die 
zich knusjes vastnestelde in zijn positie: hij 
wilde de muziek een nieuw aanschijn geven en 
optill en tot ongekende hoogten . Niets minder 
dan dat. In Frankrijk vooral was de muziek ver
vall en tot een banaal zielloos academisme, zon
der inhoud: verschrompelde formules, overwoe
kering van het geestelijk infantilism e, geblaseer
de kunst , afgemeten op kleine mensen, gedeva
lueerde grootheid, zinledige fantasterij. 

Franck bezat een klassieke constructieve 



geest, men kan zonder veel moeite in het werk 
van Franck invloeden erkennen van Frescobal
di, Bach, Beethoven, Schubert, doch zijn aan
houdend verkeer met de grote meesters maakte 
van hem geen starre, onpersoonlijke epigoon; 
stoutmoediger nog dan Wagner; chromatiseerde 
hij de klassieke schrijfwijze; wist hij de organi
sche -ontwikkeling ervan door te voeren met al 
de logische gevolgtrekkingen. Evenals Schu
mann had hij een verfijnde zin voor modulaties, 
onverwachte maar vruchtbare akkoordverbin
dingen en melodische ornamenten, hoewel de 
rhythmische onrust van Schumann aan Franck 
is vreemd gebleven. 

Evenals Bruckner, heeft Franck zijrt authen
tieke meesterwérken eerst op latere leeftijd ge
schreven, · wanneer hij gerijpt was door de on
dervinding van het leven, want het onbenullig 
kleingoed dat hij in zijn verlovingstijd heeft ge
componeerd, is terecht in de vergetelhoek ge
raakt. 

Het klein drieledig oratorio Ruth, vertoont 
reeds de eerste sporen van Franck's persoon
lijkheid, maar de eerste composities van blij
vende betekenis zijn toch de Six pièces pour 
Grand Orgue (1860-1862) waaronder de in so
natevorm geschreven Grande pièce symphoni
que, door Franck gespeeld bij de orgelinhuldi
ging in St-Eustache; door dit werk heeft Franck 
de weg gebaand naar de latere orgelsympho
nieën van Guilmant, Widor en Vierne. De vorm 
van deze sonate is wel klassiek, beethoveniaans, 
doch er roeren nieuwe harmonïeën waarvan de 
tijdgenoten niets begrepen. Tot deze zes orgel
-stukken behoren nog: de Fantasie en Ut, zeer 
sober van vorm met mooie Canon en Pastorale
episode; Prelude, Fugue et Variation, een nieu
we vorm, die hij in zijn pianowerken nog verder 
zal uitbouwen. Franck hield veel van het vol
gend thema: -

Voorts de lieve Pastorale met staccato-ak
koorden, de innige maar be\Vogen Prière, een 
br eed fresco en tevens een ideale verklanking 
van Franck's intens zieleleven, tenslotte Final, 
dat de vorm aanneemt van Sonate-Allegro (eer
ste beweging). « Il faut considérer ce Final com
me un gerbe sonore tendant à la glorification 
de l'Et ernel. » (Tournemire) 

In deze-wer ken is reeds duidelijk merkbaar 

wat men pleegt te noemen « la phrase extensi
ble » : muzikale volzinnen die door de herhaling 
en geleidelijke uitbreiding tot een peerlijke ·ge
stalte groeien, b.v .,: ,. 

Merkwaardig is het, dat na de publicatie van 
deze werken, Franck verschillende jaren lang 
weinig gecompolie~rd heeft, want nà deze orgel
werken en het symphonisch pöema Rédeiilption 
heeft Franck als de nood gevoeld zich te bezin-. . . . 
nen. 

Van 1869 tot 1879 werkte hij aan het oratorio 
Les Béatitudes, maar het werk heeft hem bezig 
gehouden tot aan zijn dood; voor dit werk liet 
de literair-ongeschoolde Meester zich een mise
rabel libretto opdissen van de hand van een ze
kere Mme Colomb, maar op deze zwakke woor
den heeft hij edele muziek weten te plaatsen en 
sommige zwakheden in de partituur zullen wel 
nooit de serafische gedeelten doen vergeten. 

In 1878 begon een nieuwe cyclus van orgel
composities: Fantasie en La, eenvoudig van 
structuur, twee thema's die uitvoerig worden 
uitgesponnen, het middenpaneel is een korte, 
sobere variatie , ontleend aan de eerste gedach
te; Cantabile is een onsterfelijk meesterwerk 
dat reeds ontelbare harten heeft getroost en 
mild gemaakt: dichterlij¼:e, devote ontboeze
ming; dit werk bevat een der heerlijkste canons 
die men zich indenken kan ; Pièce héroïque, een 
episch poëma van grootse allure met dramati
sche, onrustige bewogenheid met daartussen 
een kleine oase van rust en inkeer (in Si Gr.). 
Het einde is stralend sterk en rein, symbool van 
inwendige triomf. 

In 1879 componeerde Franck Le Quintette 
waarin hij zoals in zijn andere kamermuziek het 
cyclisch principe toepaste: de verschillende de
len groeien uit een zelfde thema. 

In 1884 schreef de Père Seraphique zijn groot 
klavierwerk Prélude. Choral et Fugue, een der 
pronkstukken van ae pianoliteratuur en de 
toetssteen van beproefde virtuositeit. Saint
Saëns heeft deze compositie willen bespottelijk 
maken maar heeft aldus zichzelf geblameerd. 
Stoere gedachten en een profetische taal teke
nen dit werk. Over de vertolking van deze com
positie schreef A. Cortot: « C' est en visionnaire 
qu'il faut jouer cette pièce et la fin de la pièce 
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comme si vous traciez un grand signe de croix. » 
In 1886 onstond Sonat,e pour piano et violon, 

meeslepende muziek gebouwd volgens het cy
clisch principe en zeer menselijk van uitdruk
king en tevens vol meditatieve diepten: « la rei
ne des Sonates ». Het Prélude, Aria et Final 
werd in 1887 geschrev~n en bevat sûblieme pia
nomuziek, toch kan dit werk de Variations sym
phoniques voor piano en orkest niet evenaren: 
variaties op twee thema's, een elegisch thema A 
en een meer lyrisch thema B. Dit werk is har
monisch en melodisch een hoorn van overvloed. 

In 1888 werd het symphonisch gedicht Psyche 
voor koor en orkest geschreven , dat de Griekse 
mythe van Eros en Psyche illustreert, alsook de 
Symphonie, de enige die Franck heeft geschre
ven maar die om haar onvergelijkelijke archi
tectuur, om haar substantiële inhoud, een blij
vend monument is van gedegenste muziek. 
Franck heeft zelf aan dit werk mac1,r weinig 
aangenaams beleefd, de « auditio princeps » had 
plaats in 1889, maar liep uit op een falicante 
mislukking. Gounod bestempelde het werk als 
« de impotentie tot dogma verheven ». 

Le Quatuor à cordes werd gecomponeerd in 
1889, één jaar voor de dood van Ie Père Séra
phique, en vier jaar voor het beroemd strijk
kwartet van Debussy. Aan dit werk beleefde 
Franck zijn eerste en laatste succes, het werd 
uitgevoerd een half jaar voor zijn dood; aan 
d'Indy verklaarde Franck alsdan: « De mensen 
beginnen mij te begrijpen. » 

Even voor zijn dood, in een tijdspanne van 
minder dan drie weken, realiseerde de Meester 
zijn laatste orgelwerken en tevens zijn testa
ment, de volwaardige bekroning van zijn com
positorische arbeid en levenstaak: Trois Cho
rals pour grand orgue (1890). Franck heeft 
hier een eigen vorm geschapen: een gefigureerd 
thema met variaties; naarmate de compositie 
groeit wordt het koraal geleidelijk uitgebouwd: 
« Le vrai · choral il se fait au cours même de 
l'ceuvre » zegde Franck tot zijn leerlingen. Het 
zijn drie drama's, drie rhapsodieën met ieder 
hun eigen physionomie. « In de _drie Chorals ... 
ziet men de geniale synthese van de rijke ge
dachten en gevoelens die zijn leven als impro
visator en componist hebben bewogen. » (H. 
Andriessen). N. Dufourcq typeert deze werken 
als volgt: « On y voit une hymne triple à la 
fois , trois odes par lesquelles, avant de dispa
raître, Ie chrétierî que fut César Franck entend 
chanter l'Eglise souffrante, l'Eglise triomphan
te . » Het eerste Koraal bevat zes episoden, een 
geweldig crescendo leidt naar het slot: een wa
re apotheose, vol goddelijke adem. 

Het tweede koraal - wellicht het mooiste der 
drie - is ges (lhreve n in passacagliavo rm en een 
wonder van contrapuntische rijkdom . 
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Het dérde koraal is het populairste van de 
drie. De aanhef is ideale orgelmuziek en herin
nert aan het formidabel Praeludium in a van de 
Cantor. Het Adagio « la plus belle page de la 
musique » (Jacquemin) is van een niet te ver
woorden lyrisme, met buigzame melismen en 
modulatie's die in Re Gr. geschreven, in delicatè 
tegenstelling staan tot de dorische toonaard die 
vooraf ging. Het werk eindigt in een spettering 
van dreunende kracht. 

Voor de practische utivoering van Franck's 
orgelwerken verwijzen wij met nadruk naar 
« Précis d'exécution, de registration .... en César 
Franck » van Tournemire en naar « Techniek 
van het Orgelspel » van Hennie Schouten (Twee
de deel). Aan.dacht verdienen het gebruik van 
de zwelkast, van tongwerken en vulstemmen en 
hun oordeelkundige afmeting. 

César Franck heeft betrekkelijk weinig voor 
zijn lijfinstrument geschreven, alles · tezamen 
een honderd-vijftigtal bládzijden, de hoedanig
heid vervangt hier de hoeveelheid want de orgel
werken van Françk behoren tot het onsterfelijk 
patrimonium van de orgelliteratuur. Evenals de 
muziek van Beethoven is deze muziek uit het 
hart gegrepen om tot de harten te spreken. Zij 
die bekend zijn geraakt met Franck, zullen voor 
altijd breken met de versleten en aftandse op
vatting als zou het orgel een instrument zijn 
zonder ziel. 

Maar buiten zijn muziek heeft de Père Séra
phique ons de getuigenis gelaten van zijn leven. 
De mensen zijn hem niet erg dankbaar geweest, 
« comme tant d'autres, il vous a fallu mourir 
pour apprendre ce que vous aviez fait était 
grand et beau. » Zijn werk was de uiting van 
zijn leven dat in de dienst stond van God, zijn 
familie, de kunst. De Meester 'heeft eens en voor 
altijd de bewering de kop ingedrukt dat de kun
stenaar zou moeten vastgezogen zitten in het 
zinnelijke en zijn vijf zintuigen de vrije teugel 
laten. Door een aanbiddelijke beschikking van 
de Voorzienigheid is Franck onbekend gebleven 
met het donker spel van dierlijke passie's; kalm , 
sereen maar ook met alle beslistheid ging hij 
op zijn doel af. Hoe nederig en deemoedig van 
inborst, was hij zich toch ook bewust van zijn 
waarde: « Et pourtant j'ai fait des belles cho
ses, moi aussi ! » riep hij eens uit. 

Franck was bescheiden, hij werkte niet met 
de ellebogen om andere weg te ruimen, hij zag 
de mensen en de gebeurtenissen in het licht van 
zijn onwankelbaar geloof, en had reeds vroeg 
afgerekend met kleinzieligheid en onbegrip. Dit 
verklaart dan ook de invloed van Franck op 
zijn leerlingen ; wat Henriette Roland Holst over 
Gorter zegde kan men ook van Franck getui
gen : hij was « een onweerstaanbaar zachte ge
weldenaar ». Hij schreef niet om te schrijven: 



zijn werken leveren het bewijs van gave rIJp
heid, van scherpe zelfcritiek , van een synth eti
sche persoonlijkheid. 

Over zijn leven lichtte de zoete glanzende fi
guur van Christus, en de acht zaligheden waren 
zijn voortdurend meditatiethema. Hij was mild 
tegenove_r de mensen en hun vele zwakheden 
en behoorde tot dit soort van uitzonderingen 
die door God met den vinger worden aangewe
zen. 

Zijn einde was kalm . en sereen. Hij werd in 
de straat aangereden door een omnibus, wat 
hem innerlijke verwondingen veroorzaakte, 
daarna werd hij nog geplaagd door een hevige 
longontsteking. Met zijn ziek en uitgeput li
chaam sleepte hij zich nog tot bij zijn orgel om 
de Trois Chorals te registreeren, zodanig zat ook 
nog de koorts van het werk in zijn lichaam. 
Toen de priester hem kwam spreken alvorens 
de H. Teerspijze te brengen was de Meester nog 
bezig een Paraphrase op het Magnificat te 
schrijven, zoals hij er reeds veel had geschreven 
en zegde: « Je les reprendrai dès que je serai 

guér i, .ou bien Dieu permettr a que je les achève 
dans son Eternité , aux pieds de la Vierge. » En 
toen zij over zijn orgel spraken: « Si vous saviez 
comme je l'aime! >> 

In de morgen van 8 November 1890 heeft de 
Meester het tijdelijke met het eeuwige verwis-
seld. De begrafenis was droevig onder alle _ op-

1
. 

zichten , slechts enkele trouwe vrie~n, - de of- fl Ol 
ficiële wereld was afwezig, - waren bij het 
graf ; de natuurelementen schenen ontketend: 
« Les rafales de pluie et de vent nous permirent 
cependant de percevoir les paroles suivantes ar
ticulées par Emmanuel Chabrier: « Adieu , maî-
tre et merci , car vous avez bien fait! C'est un 
des plus grands artistes de ce siècle que nous 
saluons en vous. » (Tournemire). 

Omdat wij allen schatplichtig zijn aan de Pè
re Séraphique, hebben wij er voor te zorgen dat 
zijn heerlijke boodschap ook nu nog blijve voort
klinken voor de mensen van deze tijd. 

Dr. G. DE BECKER, ss. cc. 

Boekbespreking 
,:i Be sc hrijvin g van het Ni euw en Uitmuntend Orgel 

in de St-J ans kerk te Gouda, door Jo achim He ss, Or ga
nist el) Klo k keni st te Gouda , 1774. 

* Lui ster va n het Orgel, door Jo a chim H es s. 

* Dispo siti en der merkwaardigste Kerk-Orgel en, door 
Joachim H ess. 

All e heruit gege ven door dhr . Lamb ert Ern é. Utrecht, 
J .A.H. W age na a r-1945. 

D r ie bund eltj es di e voo r een dege lijk orga ni st en mu
sicolo og onmisb aa r zijn . Zij belich te n de conc e rtp ra ktij
k en der 18e eeuw en vo rme n , me t de dispos iti es en be
p r ekin ge n daa rov er , ee n uit gebreide docum ent a ti e tot 
de studie van de oud e orge ls. « ½Ui?ter va n · het Or ge l » 
zal door de « He er en Or ga nist en en ve rd ere Kun stmin
nar en » m ét g roei end e belan gstellin g ge lezen w or den . 
W el zijn e r vee l za k en di e met on ze or ge lconcep t ie ni et 
in r ijtj e k unnen lop en, w aa r hij b .v. verschillend e pij
penfamilie 's ve rklaa r t , waa r hij de ges ch ikt e m anier 
a an gee ft om e en « fluit o. veldmu sicq » n a t e boo tse n ! 
To ch vin d t me n er ee n he le boe l gegeve ns in , d ie int e
reseren voora l tot h et sa m enstell en va n ee n ve r ge lij
kend e stu d ie. Wij vrage n ons af in ho eve r de D isp osi
tie s door H ess verzame ld , no g be st aa n of ge wijzi gd zijn . 
H et zou ee n goede control e zij n op de bewe rin g a ls zou 
de gem id de ld e oud erdom va n ee n orge l 50 jaar zijn . 

L am be r t E rné heeft hie r ve rdi ens t elijk wer k ve r r icht. 

,:;, Nederlandsc :i.e Orgel s en Organisten, door H en ni e 
Sc h ou ten . 

Al lij kt di t zoo bij den aa nva n g, H en nie Schou te n 

spre ekt ni et ove r de Nederland en doch uitsluitend over 
de org elbouwkunst , de organi sten en de or ge llit eratuur 
van a f de 16e eeu w, in Noord-N ederland . Het is een over 
zicht, zoek dus geen voll edigh e id . Wij kunn en m et H . S. 
in br eede trekk en de bouw en de klank ensam enstelling 
der or gels uit de verschill ende perioden, naast de n amen 
der meest gezaghebb end e org a nist en en or gelcomponis
t en , in den geest w aa rin zij uit voerd en en compon ee r 
den , volge n. H . S. hee ft er goèd aa n ged aan de bet eke
ni s di e de Vlaam se or ge lm eeste r Lemm ens ook voor 
N ederl a nd heeft geh ad, en die de tijd ge noot Prof . Pee
t e r s, al s « ve rbindin gssc ha ke l tus schen L èmm en s en het 
or gelsp elend Ned erl a nd » no g h ee ft , t e onderlijnen. H en
ni e Schout en is ee n vertr ouwde ond er de Vla am se or
gan ist en ; geen h oge r -gedipl om ee rd e die de beid e de
len van ziJn ge k end w erk: « T echniek va n het Orgelspel » 
doo rge werkt heeft , zal oit ni euwe w erkje, dat een betere 
uit gave verdiend e, will en mi ss en . 
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IL Hoe leer ik m1Jn Orgel bespelen 
Hoeveel tijd en inspanning gaat er niet ver

loren bij een verkeerde en onmethodische stu
die". Het is ,een normaal verschijnsel bij de leer
ling-organisten, die ziçh door eigen -studie of on
der onvoldoende leiding in de kunst van het or
gel-spelen, willen bekwamen, dat zij doorgaans 
een enorme desillusie oplopen wanneer zij, of 
voor de ernst-ige literatuur, of voor een ernstige 
Prof. komen te staan, zoodat zij verplicht zijn 
hun studie bijna van in den beginne te herne
·men. 

Aan wie de verantwoordelijkheid daarvoor? 
Meestal is ·de onwetendheid van de belangheb

bende daarvan de diepste oorzaak, en, dit alge
meen verschijnsel zou zich minder voordoen wa
re hij vooraf in kennis gesteld met de noodza
kelijke vereisten tot een voorspoedige, degelijke 
en grondige studie. 

In de meeste gevallen treffen wij bij dit soort 
mislukte studenten een groot tekort aan vinger
techniek aan. Gewoonlijk presenteren zij orgel
werken die in geen verhouding staan tot hun 
vingervaardigheid, wat een niet te onderschat
ten terugslag heeft zo op technisch als op pae
dagogisch oogpunt. 

De aspirant-organist zal, vooraleer 'hij de stu
die van het orgel aanvat, een gevorderde kla
viertechniek bezitten, ook mede tot tijdsbespa
ring in het verder verloop van zijn studie. 

Het is een dwaling te geloven dat men de ver
eiste vingertechniek verkrijgt op het orgel zelf. 
Het « touché » der manuaaltoetsen is vooreerst 
niet geschikt om een goede zelfstandigheid der 
vingers te bekomen en, vroeg of laat, in meer 
tec;hniek-vereisende literatuur, bestatigt men bij 
de leerlingen die hun studies uitsluitend op het 
orgel deden, een onvoldoende ontwikkeling der 
vingers. Noodzakelijkerwijze moet hij dus naast 
zijn orgelstudie een aangepaste pianovorming 
doormaken. . 

Talrijk zijn zij, die, door onachtzaamheid of 
gemis aan zelftucht de meest elementaire za
ken over het hoofd zien: zoals vingerzetting, 
houding der handen, het lichaam, de benen en 
voeten, kortom, alles wat de leerling kan leiden 
naar het wellukken of mislukken van zijn studie. 

De houding áer handen hangt grotendeels af 
van de positie der manualen. Het is vanzelfspre
kend verkeerd, en niet om aan te zien, hoe en
kelen met de duimen op de bedding of omlijs
ting van het toetsbord steunen om het even
wicht te bewaren bij het samenspel van ma
nuaal en pedaal. Om de benen los en ongedwon
gen te bewegen zal het bovenlichaam, om het 
even in welk~ positie het voetklavier bespeeld 
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wordt, steeds recht en rustig blijven. Dit gemak 
van bewegen wordt bereikt door vooraan öp -de 
bank plaats te nemen. De kieën houden h_un 
normale stand, niet ver van mekaar, want de 
positie der voeten is daar afhankelijk van. Niet 
minder de positie van de zitbank dan de ligging 
van ·het pedaalklavier, zijn factoren waar reke
ning mede dient . gehouden en die bij sommige 
orgels gevoelig verschilt. Het pedaalklavier van 
het orgel der St-Niklaaskerk te Gent ligt te ver -
achteruit, zodat, wanneer u terzelfder tijd op 
het reciet én het pedaal speelt, de positie zeer 
moeilijk wordt, vooral voor een kleine gestalte. 

Er kan niet genoeg nadruk gelegd worden op 
een goed gekozen vingerzetting. Uitgaande van 
het principe dat de vingermemorie, een de1· 
grootste factoren tot het degelijk instuderen en 
vlot spelen van een orgelstuk is, zal men ge
makkelijk begrijpen dat er vooral veel tijd ge
spaard wordt met een uitgezochte~, en vooraf 
beproefde vinger- en voetzetting in te studeren. 
Een niet te schatten voordeel daarvan nog: dat 
men bij de herziening van een vroeger gestu
deerd werk veel gemakkelijker dit orgelwerk 
terug op punt zal zetten. 

Men ordele niet te lichtvaardig over deze sa
menvatting van grondregels die hier werden 
geformuleerd, want wil hij, die orgel studeert 
zijn studies tot een goed einde brengen ; zal hij 
deze regels met zorg en ijver ter harte nemen. -

Getrokken uit de verschillende bestaande me
thodes en uit de algemeen literatuur, laten wij 
nu eert volledige orgelleergang volgen die niet 
alleen voor de aspirant-orgànist van nutte zal 
zijn doch meteen een leiddraad kan zijn voor 
beginnende professoren. 

METHODE VOOR ORGELCURSUS. 

Begin I Orgelschul e : HABERT (le deel) volledig stude
r en . 
daarn a: II 

a) Moderne Ped a ltechnik : CLEMENS, l e en 2e deel; 
voor a l het 2e dee l met sterke voetarticulatie spelen 
(g een benenarticulatie) 

b) Na deze methode kan men met de 8 kleine preluden 
en fugen van Bach aanvangen. 

ofw e l : 
II Méthocl e d'or gue: LEMMENS, 2e deel, in de verkor
t e uitgave van 'Wïdor-Gigout . 

ofwel: 
THE ART OF ORGAN PLAYING : BEST , (2e deel), 
a lhoew el minder aan te bev elen , omdat de uittr eksels 
uit de or gelliter a tuur te kort ge nom en en te vee l ge
bas eerd zijn op het rom a nti sch spel (minder stijlop
voedend en enigszins conservatief) . 

• 



ofwel: 

ORGELSCHULE: Ernst K.ALLER. 
Voor muzikale en ontwikkelde leerlingen welke reeds 
esthetisch beter gevormd zijn en die een ver doorge
dreven technische ontwikkeling minder tot doel heb
ben, is deze orgelschool zeer aan te bevelen; omdat ze 
reeds van af het begin den smaak loutert en een 
mooie vorming en stijlontwikkeling mee&eeft, ook en 
niet het minst voor de registratie. 

daarna: III 

a) Triosudien (60 Klavier- & Kammermusikstücke von 
J. S. Bach eingerichtet von Fr. E. Thiele. 
le Deel: Inventionen; 
2e Deel: Verschillende kamermuziekwerken; 
3e en 4e Deel: Bewerkingen uit « Das Wohltempe

riertes Klavier, le en 2e Deel. 

b) Terzelfdertijd met deze triostudien studere men de 
Gammes et Arpèges voor pedaal van Marcel Dupré, 
rhythmisch in 3 gelijke tempi, éénmaal, tweemaal, 
driemaal. 

Op 't einde of na deze triostudien kan men beginnen 
met enige koraalvoorspelen uit Bach's Ve boek (Pe
ters), uit op. 65 van Karg-Elert of uit Max Reger;s 
52 Choralvorspiele op. 67. Enkele oude meesters -
stukken van Páchelbel, Böhm, Buxtehude, of onze 
Oude Nederl. Meesters, zijn hier paedagogisch zowel 
als methodisch op hun • plaats. · 

daarna: IV . , 
a) Geläufig ,keitsschuie für die Orgel, in 10 d. door D. 

W. Volckmar. De moeilijkste studiën uitge ·zocht vol
gens de capaciteit van den leerling. 

· b) Tä,gliche Uebungen im Pedalspiel - De Lange. Het 
2e deel (manuaal en pedaalspel in vorm van korte 

ORGELLITERATUUR 
«Aria» Flor ~~eters op. 51. H;euwekemeijer, Amsterdam. 

Wij hebben pas met spanning geluisterd naar het 
Concerto voor orgel en orkest door dezelfde componist, 
de vreugde die wij voelen voor dit heerlijke werk is nog 
kersvers in ons ... de Aria ligt reeds voor ons! Ik wil hen 
graag gelijk geven die Flor Peeters van veelschrijverij 
beschuldigen: de Symphonie, Het Concerto voor Trom
pet en piano, het Concerto voor orgel en orkest en de 
Aria met wellicht nog een mooie keure liederen! Doch 
de kwestie ligt dààr niet, het ene is van belang: of het 
degelijke en « iets-zeggende » werken zijn. .. en dat z1Jn 
zij ontegensprekelijk. Zij doen hem en zijn land eer 
aan. De Aria is een onder die. . 

Het is een genereuse, stevig gephraseerde melodie, 
breed gerhythmeerd door volle akkoorden en onderlijnd 
door: een rustige bas. De volle melodie van het « lied » 
wordt eerst haast neutraal voorgedragen, volgt, korte 

· herhaling van het beginmotief dat rijkmodulerend naar 
een forte-hoogtepunt schrijdt en weer ontspant naar een 
recitatieve bewerkig van het aanvangsthema, voorbehou
de aan het positief. De Aria eindigt met de hervoorstel
ling. Het drie-bladzijden.:range werkje is logisch en goed 
geproportionneerd · uitgebouwd, het is een nieuw spon
taan kunstwerk dat ook de middelmatig ontwikkelde 
organist kan dienstig zijn. De uitgave, door de Editie 
Heuwekemeijer, Amsterdam, is een lied op zichzelf! 

De « Aria » met « Schalmei »8' in de solopartij werd 
aan « De Schalmei » opgedragen , voor die fijne verras
sing danken wij Prof. Peeters van harte! 
Acht Toccaten und Fugen für die Orgel, von Joseph 
Seegr, door Piet Visser heruitgegeven bij Heuweke
meijer,' Ams te rd a m . 

studie s ) van moeilijk tot zeer moeilijk. 
c) 10 Pedaalstudiën (pedaalsoli) - Flor Peeters. 

In plaats van b) DE LANGE kan men ook wel 
eens: d) 12 Studio Technici op. 125 Oreste Ravanel
lo (polifonico-ritmici) nemen als afwisseling. 

•.r.erzelfdertijd met deze studies kan men den leerling
organist trapsgewijze ontwikkelen in de orgelliteratu'Ur. 
Hij beginne met gemakkelijke preluden, fantasiën en 
fugen uit de IV en III band van Bach, werken van oudè 
Meesters, Nederlandse, Franse, Duitse, Italiaanse, Spaan
se en Engelse scholen, om deze dan trapsgewijze aan te 
vullen met composities van Franck, Reger, langs (het 
symphonisch spel van) Widor, Guilmant; Vierne, Dupré, 
'l'ournemire, Andriessen, enz. om zich op methodische en 
gelijkmatige wijze het ·moderne orgelspel en de moderne 
techniek eigen te maken, zowel onder esthetisch zuiver 
technisch, als onder oogpunt van registratie .kunst. 

Om een volledige onafhankelijkheid van manuaal en 
pedaalspel te bekomen blijven de 6 triosonaten van 
Bach behoren bij de ideale orgelliteratuur door de e~u
wen heen. Een goed organist moet minstens enkele de
zer sonaten onder zijn blijvend repertorium behouden. 

Tenslotte is het niet alleen wenselijk maar 
noodzakelijk dat een organist kennis heeft van 
de registratiekunst, orgelbouw, orgelgeschiede
nis, orgelliteratuur en zo mogelijk een grondige 
studie van harmonie, contrapunt, fuga en bege
leiding. Dan alleen zal hij de kunst van het or
gel ten volle waarderen en de heerlijke muziek 
voor zijn instrument geschreven, begrijpen en 
genieten. 

Mechelen. Flor PEETERS. 

Deze herdruk van een in 1793 uitgegeven bundel zal 
bij onze. organisten met open armen ontvangen worden. 
De meergevorderden zullen er gedurende de kerkelijke 
plechtigheden, bij een inspiratie-stilte, een nuttig ge
bruik van kunnen maken, terwijl de gewone org ·anist er 
niet alleen een keur van mooie bladzijden « à la Bach » 
die - zij zijn geschreven voor manuaal alleen - gemak
kelijk uit te voeren zijn, doch, meteen waardevol stu
diemateriaal, in vinden zal. Piet Visser duidt zelf geen 
registratie aan doch schrijft de dispositie van het orgel 
van Joseph Seegr over. 

Dit is een psychologische zet die aan den uitvoerder 
alle vrijheid van uitvoeren laat, in dien zin dat hij een 
vergelijkende studie kan maken tussen zijn orgel-dis
positie en die van de componist en er zijn registratie 
dient aan aan te passen. Dit leert hem de registratie 
van het 18d eeuws orgel kennen en de mogelijkheid die 
weer te vinden op zijn eigen orgel. Onder leiding van 
een Prof kan deze studie een grote leemte vullen die 
zelfs hoger-gediplomeerden aan den lijve ondervinden. 
Good luck! 

B. 
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Het XVle eeuws 
St-Hermeskerk 

Orgel der 
te Ronse 

Evenals in de andere vakken der Geschiede
nis, doet, voor de kennis der orgelhistorie in ons 
land het tekort aan locale publicaties, zich nog 
steeds voelen. Ten einde dit tekort, zoveel het 
in ons vermogen is aan te vullen, en met de be
doeling nuttig te zijn aan hen die zich inspan
nen, deze bouwstoffen tot een geheel te verwer
ken, hebben wij deze korte bijdrage klaar ge
maakt over het orgel dat het St-Hermesstift in 
de XVIe eeuw bezat . 

Met het einde der XVe eeuw begon voor 
Vlaanderen een tijd van voorspoed welke het 
Kapittel der St-Hermeskerk toeliet, de Romaan
se Collegiale, die gedurende de Xille en XIV e 
eeuw verschillende malen door oorlogen en 
stadsbranden beschadigd werd, herop te bou
wen. Bij deze totale vernieuwing werd ook het 
meubilair niet vergeten. Daar de polyphonie ge
durende deze periode ook in onze Collegiale vas
te voet kreeg (1), is het heel natuurlijk dat de 
kanunniken gaarne hun kerk zagen verrijken 
met het daartoe onmisbaar instrument: een or
gel. 

De interessante gegevens hebben wij terug 
gevonden in de ver slagen der kapittelvergade
ringen: de « Acta Capitularia » van St-Jan 1503, 
tot St-Jan 1524, de enige welke ons nog be
waard zijn (2). 

De eerste melding van dit orgel komt voor op 
10 April 1505, datum waarop aan Meester Lie
ven Cornelis van Gent (3) een deel der laat ste 
afbetaling , voor het make n van het orgel , wor dt 
t er hand gesteld , op voorwaa rde het orge i te 
voltooi en vóór 0 . L. Vrou w He_melvaart van dit 
ja ar . 

Daaruit mogen wij besluit en dat de best elling 
van het orgel reeds vóór een paar jaar gebeurd 
was - zeker vóór St-J an 1503 - ; daardoo r 
missen wij natuurlijk een zeer interessant stuk 
dat ons zou ingelicht hebben over de samenst el
ling van het orgel. Toch kunn en wij er ons aan . 
de hand van latere stukk en een betrekkelijk ge
dacht over vormen. 

Oorsp ronkelijk had het orge l 15 soni , waar 
schijnlijk regist er s ; acht era f (in 1516) werd er 
« een nieuwe clavier » bijgevoegd van negen no
te n (no te ) dat verm oedelij k een pedaalk lavier 
zal geweest zijn. Onder de reg isters worden ver 
noemd de -« ghuck eleer s » « melius sonabunt 
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quam unusque antehac fecerunt » en de «fleute » 
« erunt meliores et fiunt nove ». Wij vonde~ ner
gens een uitleg van « ghuckeleers », en het zou 
ons zeer interesseren daarover meer inlichtingen 
te vernemen. 

Over het uitzicht der orgelkast zijn wij goed 
geïnformeerd _ door de Acte van 15 September 
1505, die de aanbesteding is der beschildering 
van de kast. De voorzijde ervan bestond uit twee 
beschilderde deuren welke gesloten, de terug
komst van David na zijn strijd met Goliath 
voorstelden , met de meisjes die « in tympano 
cimbalis et cithara » hem tegemoetkomen. Wan
neer de deuren openstonden, vertoonden ze: de 
ene de geschiedenis van Judith en Holofernes, 
en de andere de geschiedenis van Loth. Wat die 
figuren met het orgel te maken hadden - bui
t en de tympaan, cymbels en cithers waarmee 
David verwelkomd werd - is ons niet erg dui
delijk. De schilders van die panelen worden ge
noemd in het stuk ; het zijn Lieven van der 
Hecke van Gent en Jan de Berre van Antwer
pen . 

Daar deze Acte van den 15 Sept. 1505 dateert, 
moet het orgel voltooid geweest zijn rond 0. · L ; 
Vrouw Hemelvaart zoals in het contract voor
zien was; nochtans was het reeds gedeeltelijk 
geplaatst en bespeelbaar , minstens sedert April 
1515, vermits dan reeds een zekere Jacob van 
de Vijvere (Jacobus de Vivaria) van Brugge 
aanvaard werd als or ganist . Of er daarvóór or
ganisten aan de kerk verbonden waren , hebben 
wij niet kunnen nagaan . Het zou ons ingelicht 
hebben over het al of niet bestaan van een vroe
ger orgel. 

In Februari van het volgend jaar werd met 
meester Lieven overeengekomen voor een jaar
lijks pensioen van 3 Vlaamse kronen , dat hij 
het orgel zou onderhouden , wat practisch neer
kwam op het j aarlijks nazi en van het speeltuig. 

In Juli 1509 moest het orgel reeds hersteld 
worden en in Augustus van dit jaar wordt daar
voor aan Lieven Cornelis één Vlaamse kroon be
ta ald. 

Op 29 April 1513 ver schijnt Meester Lieven 
weer zoals telkenjare in Ronse - ditmaal wordt 
hij met zijn offici ële tit el genoemd : « Magister 
Livin us Cornelis fa ctor organum ecclesie colle
gia te sancti Herme tis Rot hnaci » - maar hij 



vond de reis ditmaal zo duur dat hij benevens 
zijn pensioen nog de som eiste van 3 Vlaamse 
kronen, hetgeen hem toegestaan werd. 

In Juni 1514 moet het orgel weer hersteld 
worden. Ditmaal is het de zoon van den orgel
bouwer Jan Cornelis die de herstelling verricht. 

2 Jaar daarna, in Maart 1516, is het orgel 
reeds weer helemaal van streek, en heeft het 
een grondige herstelling nodig. Het contract van 
de herstelling bezorgt ons een menigte interes
sante détails, waarvan we hoger reeds gebruik 
maakten. Het is dan ook , dat het tweede klavier 
aan het orgel werd toegevoegd. Het contract 
vermelde ook dat het orgel zó zou moeten her
steld worden, dat het gedurende 10 jaar geen 
herstelling meer zou nodig hebben. 

Gelukkig zijn de kerkrekeningen van het 
dienstjaar 1516-17 ons bewaard gebleven; ze 
vermelden in détail het materiaal nodig voor 
die herstelling. In September 1516 ontvangt 
meester Lieven het beloof de loon plus -'n extra
tje. Hij hield ook woord: vanaf dit jaa r tot St
J an 1524 - datum waarop de overgebleven re
gisters der Acta Capitularia eindigen - is er 
noch van meester Lieven Cornelis noch van her
stellingen aan het orgel meer spraak. 

Dit interessant orgel werd spijtig genoeg, sa
men met ander meubilair, gedurende den beel
denstorm van 1566 volledig vernield. 

BEWIJS STU KKE N . 

Actum Capitul are van 10 April 1505. 
(reg. 1503-09, fol. 50 vo ). 

Anno Domini millesimo quingentesimo quinto , Aprilis 
decima , deliberatum est Livino organiste super pagamen 
to Assumptionis ascendente ad dec em lib. gr ., tres lb . 
gr . ; de qua quidem somma trium lib. gr. obligavit se in 
capitulo, sub obli gatione in meliori forma et similiter aà 
perficiendum opus org anorum in festo Assumptionis in 
Augusto anni pretaci et cetera. 
Actum Capitulare van 15 Sept. 1505. 
(ibid. fol. 73 r o). 

Anno Domini millesimo quingentesimo quinto, decima
quint a mensis Septembris, venerabiles domini de · capi
tulo, ca pitulariter congr egati et capitulum celebr antes , 
conv enerunt cum Livino van der Hecke pictore Ganden
si, ad depin ge ndas duas januas organorum in ecc lesia 
Rothnacensi noviter factorum; pro qu ibus quidem januis 
depin ge ndis, dictus Livinus percipere habebit sommam 
quadra g inta librarum parisiensium , stantibus cond ïcioni 
bus in ferius hic insertis . 

Primo et ante omnia obli ga vit se dictus Livinus infra 
quind ecim dierum sp a cium, apponere ja nuis pànnum 
lineum, super quo domini immediate, panno apposito , 
habebu n t ei deliber a re sex lib. par. in diminutione dicte 
summe; reliquam vero sommam op ere completo. 

Voluerunt insup er quod dictus Livinus faceret protra
her e su a m historiam depingendam per Johannem de 
B erre pictorem Antwerpiensem, ali a s contractus non te
neret. 

(Slot volgt). 

A. CAMBIER. 

Mixtwten 
EEN RESULTAAT . 

« Met vr eugde h eb ik het t wee de num mer va n « De 
Schalm ei » ontv ange n. Di t numm er t oo nt zo duid elijk 
aan dat « De Sch al m ei » de « gr ot e saec k e » za l w orden 
voor organisten en or ge lbou we r s. Voorn a m elijk de a rt i
kels « Meeste r J a n va n Li er », « L e Ro i des I nst rument s » 
en « Hoe leer ik mijn or gel kenn en » h ebb en mij echt 
deugd gedaan. 

Wij , orgelbouwer s, d ie dag neven s dag in or ge ls w er
k en, h ebb en zo ze lden gel ege nh eid iets m eer t e ver ne 
men over on ze voor ga n gers uit vroe ge re ee uwe n. De tijd, 
de nodige kennis en de mo ed ontbr ek en on s m ees t a l om 
in de ar chi even te gaa n snuf fe len . Maa r « De Sch a lmei » 
komt , en br eng t on s op kl a r e, duid elijk e w ij ze « Fi gur en 
uit Vl aand eren s Or ge lhis to ri e » en in t er essa nt e bijdr age n 
over de vr oege r e en huidi ge or gels . 'k B en er U m ee r 
da nkb a ar voor da n ik u zegge n ka n . Wan t evenals on ze 
or ga ni st en , de muziek gesc h ieden is ; onze sc h ri jvers de 
vers ch illende st a di a van de li tte r a tuur m oete n bes tud e
re n , zoud en ook de or ge lbo uwe r s mo et en ve r t rou wd zijn 
m et hun voorga nge r s en het we rk ervan . Zo ler en w ij 
nu ook hu n orge ls , hun werk res pecteren en liefh ebben , 
en begr ijp en dat, indi en wi j het ge luk h ebb en hu n orgels 
te r estaure r en, ye vera nd erin ge n d ie a ange br ach t w or-

den , steed s verb etering en en nooit verminkin gen mogen 
zij n . » ... 

D it is ee n lette r lijk uittr ekse l uit een brief van een 
Or gelbo uwer. Wij noeme n d it een goe d res ult aa t. « De 
Sch a lme i » za l in di e lijn voor t we r ken uit a lle k r acht en. 
Al de or ga ni sten en orge lbouwe rs mo ete n sa m enwe rk en 
voor H UN tijd sch r ift! « D e Sch alm ei » w er kt voor hen! 

, vaa r ontl ee nd e B ac ht de th ema's vo or ve rs chill e nd e 
va n zij n we rk en? 

Hij sc hr eef o,r ge lfu ga 's op th em a 's va n Corelli en Ge 
min ia ni. De fuga in g voor or ge l ontl ee nt h aa r g r on d
stof aan ee n N ederl a nd s vo lk slied. Een dri eta l cop.cer
t en va n Vi valdi bewer kt e hi j voor or ge lsolo. Ma ar ook 

~ &n J !ll,!Jl l: • • e 11 z.. 
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het thema van z13n orgelpas sa ca glia in c schijnt op h et 
Gregariaans gebaseerd te zijn. De overe enkoms t me_t de 
melodie van de Communio « Accept a bis » (Tiende 
Zondag na Sinksen) is o.i. te sterk om va n een toe
va lligheid te spreken. (W . H . Thijss e ) 

,;:, Door oorlo gsomst a ndi g h eden volledi g ve rwo es t : h et 
prachtig orgel van St-Laurens te Rotte rdam . Dit was 
het grootste orgel van Nederland . 

'" In de -uitgave « Chant d'Oiseau » ; er scheen een 
werkje over Pater J. M. Plum o.s.m . door A. Lebrun . 

''' Een Amerikaans organist protesteert tegen het eer
ste nummer der Mixturen van « De Sch a lmei N o 2 >>, als 
zou de Amerikaanse orgelconcert-liter a tuur slechts wer
ken a Ia Lefébure-Wély ·omvatten. Als tegenbewijs ver
meldt hij een recital gegeven door de organist Frederick 
Boothoyd te Colo met de volgende nummers : Thre e Ear
Iy Fl-emish Piecès : Tree part fuge, Okegem. A gay song, 
Obrecht. Canzona, des Prés, met daarbij werken van 
Bach en Mendelsohn. 

W a t niets afdoet van de bewering, dat werken als 
deze in het vorig nummer vermeld , geen bewijs zijn 
van zuivere smaak . Het ligt hel emaal niet in ons bedoe 
ling Amerika te doen doorgaan als het land van slechte 
smaak, doch ik stel me voor dat dergelijke werken hier 
zulk een storm van humor zouden teweeg brengen dat 
geen organist zijn programma e r tweem aa l mede zou 
bezoedelen . Ondertusschen alle eer aan Frederick Boot
hroyd ! 

'" Eerlang verschijnt als eerste uitgave va n « De Schal
mei » een nieuw , revolutionnair werk van de hand van 
Dom Kreps, de beste orgelkenner der N~derlanden: « Or
gelm a t en en Middellijnen ». 

In de « Revue musical e de France » le zen wij een 
interes sante bijdr a ge ov er Olivier Messi ae n door De 
Gengenbach . Gengenbach me ent dat, om zulke mystieke 
mu ziek te schrijven men niet alleen een geniaal compo
siteur m a ar , zoniet een serafijn dan toch ee n heili ge 
inoet zijn ; waarop Messiaen o.m. antwoordt: « Je n e 
peux p a s composer , d 'a illeurs, si j'ai f a it quel qu e cho se 
de mal... » 

,;:, H et twede werk da t in d e « Uit ga ve D e Schalm ei » 
verschijnt is een ze er gedocum ent ee rd e studi e ov er het 
Cav a ill é-Coll-O rge l d er St-Nikl aas k er k te Gent, door 
Be r ten De K eyzer . 

~' Or gelr ecit a l-Gent in sa menwe r kin g met St-P a ulu s
koor, · g egeve n door dhr . 0 . Van Pu yve ld e, org ani st d er 
St-Piet erskerk te Gent. H et koor ond er leidin g van Br. 
T ertul vo ert w erken uit , v an kl ass iek e, ro m a nti sch e en 
mod er n e componi st en . Ook de Heer Van Puyveld e za l 
in zijn programma dezelfd e orde vol ge n. Het conc ert 
gaat door in de ma,and Juni , E)en va ::,t e d atum w erd nog 
niet bep a ald , 

'" St-Ni !d aaske rk, Gent. Ga b. Vers chraeg en gee ft in 
ve rband m et de Fatima-uitvoering en een auditie : '.['oc
cat a , Fu ga en Hymne op Ave Maris Stella va n Flor 
P eeters, op 12 Mei te 17 uur. · 

'~ Wie bezor g t on s alle mogelijke inlichting en over 
de or ge lbouwer For est die stierf te Roeselare en èr 
waarschijnlijk het lan g st woonde. Was hij een leer ling 
van Cavaillé-Coll? Welke orgels bouwde hij? Bleef hij 
in betrekking met Cavaillé-Coll? 

,;:, Verwacht in een der volgende nummers een interes
sa nt artikel over : « Weinig gespeelde orgelwerken van 
J. S. Bach door A Gaalman . (Hengelo) 

,1., De drie werkjes van Hess heruitgegeven door Lam
bert Erné zijn te verkrijgen bij de Firma Wagenaar , 
Utrecht aan de volgende prijzen : « Luister van het Or
gel » - 4,40 F . « D e Disposities ... » - 6,90 F . « Van een 
uitmuntend Orgel » - 1,20 F. (Nederl. Geld .) 

''' De organist die op de hoogte van het algemeen mu
siekaal gebeuren wil blijven, leest « Mensch en Melodie » : 
prachtig uitgegeven, flink gedocumenteerd , opgesteld 
door de best en van Nederland . Uitgeverij : Het Sp ·ectrum 
Utrecht. 

,x, Verwacht in een der vol g ende nummers een bijdra
ge door Ch. van den Borren . Onnodig deze uitnemende 
musicoloog voor te stellen. 

,:;, Wanneer u schrijft pla a ts uw adres duidelijk! dit 
bespaart ons veel kostbare tijd en vermijdt ·nutteloos 
over en weer geschrijf . 

* Organisten , helpt ons in het g eschiedkundig werk 
van « De Schalmei » ! Stuur on s op : de samenstelling 
van uw orgel, de naam van de or g elbouwer, de geschie
d en is ervan, ook van vorige orge .ls indien mogelijk. Mo
ge lijke onkosten van photo enz., worden door ons ve r
goed. 

* « De Schalmei » wenst dhr . Paul Anneessens en zijn 
Vrouwtje van h a rt e g eluk! en drukt de hoop uit dat er , 
ni ett eg enstaande h et tekort a a n scheepsruimt e, toch 
nog veel schep en met « orgelbouwerkens » zull en binnen 
kom en! God zege ne dit nieuw e Vlaamse or g elbouwers
gezin ! ' 

,,:, D aa re ve n ontv a n ge n wij bericht over Prof . Flor 
Pe eters op tourn ée in Am e rik a. New-York , Boston, W est
Point , Detroit , Phil a delphia, Tor ento , Quebec, e .a. st ed en 
h eb ben hem g ehoord! H et succ es is werkelijk énorm! 
Onder de me est g evraagd e werk "en word en voo r al v er
meld: B a ch , Oude Meest er s, Flor P ee ters èn verder h eel 
de e rnsti ge liter a tuur. Het concert in Phil a delphia wa s 
voo r a l schitt er end . N a de fu ga in R e -Gr oot wa s h et 
a ppl a us ni et t e stillen . Flor Pe eters wordt in Am erik a 
p r in se lijk onth aa ld . Wij wen se n da t de rei~ verd er m ag 
ver lopen zo a ls zij prachtl g begonnen is. Amerika za l 
kunnen spreken over de schon e zijde van Vlaanderen . 

. . 
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Oud-Ne derlandse Meesters.(') 
Dit is juist de hele kwestie, ik denk er over 

na, hoe wij elke Oude Meester afzonderlijk, min
der begrijpen en aanvoelen; en wanneer ik de 
oorzaak daarvan onderzoek, kom ik tot- de con
clusie dat het · geen zin heeft, de groei - als een 
afzonderlijk geheel beschouwd - van iets, uit
een te rukken en aan die onderdelen of schakels 
een vaste eigen contour te willen geven. Dit is 
juist de hele kwestie dat een Oude Meester, ik 
bedoel, « vooral » een Oude Meester, slechts 
goed kan begrepen - en gesmaakt worden, 
wanneer hij in de juiste plaats gecitueerd wordt. 
B.v. het werk van Hendrik Isaac: « In festo 
Purificationis B. Mariae V.» zullen wij nà Du
fay zoeken om zijn meer ontwikkelde techni
sche verworvenheid, en wij voelen in dit zelfde 
werk, wanneer wij de behandeling van de duo's 
ontleden, hier een voorloper van Josquin des 
Préz. Er is niets nieuws aan die conclusie, er is he
lemaal geen scherpzinnigheid nodig om die te 
vinden, doch het is noodzakelijk die in relief te 
brengen daar zij het enig juiste standpunt be
paalt, standpunt dat, laten wij het eerlijk zeg
gen, veel te weinig ingenomen wordt. 

« In festo Purificationis B. Mariae V. » door 
Isaac werd ontleend aan de « Choralis Constan
tinus » in opdracht van het Domkapittel van 
Constanz geschreven. Deze « Choralis » is een 
verzameling in de aard van « !'Organiste litur
gique » van Alex Guilmant en ·« J'Orgue mys
tique » van Tournemire. Een lange Fantasie op 
bijna gans het Proprium der bedoelde mis. 

Alleen reeds de bovenstem getuigt dat Isaac 
zich vrij beweegt. Het zou ons te ver brengen, 
doch , als studiemateriaal voor een leerling-or
ganist ware het zeer interessant na te gaan 
maat voor maat, hoe Isaac zijn Gregoriaans 
thema-materiaal verwerkt. 'n Paar voorbeelden 
volstaan. De tertsgang in de negende maat, die 
mooi aangewend wordt, is de trouwe weergave 
van de melodie « visurum » ; de tertsfiguur 
wordt herhaald en sluit een terts hoger. De 
hoofdmelodie of bovenstem neemt inmiddels die 
figuur over, en, gewijzigd ~?mt zij terug in 
maat vijftien, op de eerste tIJ?,_ der maat voor 
de middenstem, op de tweede tIJd voor de laag
ste stem. Verlies ondertussen de registratie niet 
uit het oog. Op het St-Baafsorgel kan die reg~s
tratie trouw gevolgd worden, doch waar u met 
over dezelfde registers beschikt moet u trach
ten de registratie zo te vinden en aan te passen, 
dat u niet het effect bereikt van een trio-regis-

(1) Bespieg elingen bij d e uit gave van « Oud-N eder 
lan ds e Meester !f voor Org el » door Prof. Flor Pe eters. 

tratie, zoals u b.v. de Ricercar van Willaert 
zoudt behandelen; ook zal een uitgesproken so
lo-register in de bovenstem, b.v. een tongwerk, 
weer niet op zijn plaats zijn, om het gebroken 
karakter der melodie, haar onderworpenheid of 
beter haar innige verbondenheid aan de alge
mene stemvoering. Het visueel beeld van het 
tweede en laatste deel is hetzelfde. Tussenin be
handelt Isaac 'n paar thema's in de duo-vorm 
die aan het geheel der Fantasie een merkwaar
dig geproportionneerde vorm geeft. 

Flor Peeters verstevigt die eenheid niet alleen 
bij middel van na:ast mekaar liggende - of ver
wante tempo's - van Moderato over Un poco 
piu mosso naar Allegretto en over Andante con 
moto, Andante, naar Largo - doch · meer nog 
door de logische verdeling der registerschaal. 
Het heeft helemaal geen zin een twistpunt te zoe
ken in het al dan niet bestaan van 15 eeuwse 
orgels, waarop een klanksterkte kon voortge
bracht worden die overeenstemt met de geluids
sterkte I + mixt. + 16' of FF, op ons huidige 
orgels. Indien wij dit wél negatief zouden wil
len beweren, zou het met de meeste uitvoeringen 
van oude werken hopeloos gesteld zijn. 

Hoelang discussieert men erover wie de Mat
theus-Passion van J. S . . Bach op de énig juiste 
manier uitvoert: hfj die de oorspronkelijke be
zetting eerbiedigt, ofwel hij die versterking er
van voorstaat? Naar mijn bescheiden mening 
plaatst men de vlag verkeerd. De enige belang
rijke vraag die moet gesteld worden houdt ver
band met de geest van het werk, de geest die 
in de uitvoering tastbaar moet blijven. Wanneer 
nu, in ons geval, de registrant een oude meester 
naar de geest van zijn werk wil registreren, zal 
hij onvermijdelijk kennis moeten maken met de 
orgelbouwkunst en de muzikale verwezenlijking 
van die periode, en, dààruit, een persoonlijke 
registratie opbouwen. Of ik nu schilder met een 
massa- of met een snufje rood aan de borstel: 
ik schilder rood. 

Bach is niet de enige die gepoogd heeft in 
de physionomie van zijn muziek een weergave 
te leggen van de daarbij-horende tekst: Vom 
Himmel kam der Engelschar, Durch Adam' .s 
Fall ist ganz verderbt: bemerk de septiem val in 
het pedaal; in de Mattheus-Passion zijn vele 
voorbeelden aan te halen; verder evenzo bij 
Marc el Dupré in de Kruisweg voor orgel en zo 
meer. J ean de Gembloux (XVe eeuw) zou de 
eerste zijn die dit procédé aanwendde meent Ch. 
van den Borren, en hij geeft een frappant voor
beeld van zulke tekstuitbeelding uit het Credo 
van Dufay: Et ascendit in coelum. · 
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Er wordt wel eens beweerd dat de aanvang 
van het frisse werkje: « Zwischen Berg und tie
fen Tal » eveneens als weergave van de titel 
bedoeld werd. Het is een inzet welke Isaac op 
een gelukkige wijze overneemt in de midden- en 
laagste stem. Merk verder op, hoe, op enkele 
uitzonderingen na, bijna elke maat gedomineerd 
wordt door de re en sol v~n de aanvang, in zulke 
mate, dat het allen schijn heeft dat beide noten 
met mekaar wedijveren om een dominant-posi
tie. Alleszins een werkje dat op elk concert goed 
figuur maakt. Vergelijk ook met « Ein frohlich 
Wesen » door Obrecht (Eerste Deel)~ Het heeft 
bepaald de allure van een volkslied, veel meer 
én door de vorm, én door de bestemming dan 
de Orgelmis met het waarachtig volkslied 
« l'Homme armé » als thema of C.F. door Jos
quin des Prés. 

Voor wie de studie der Tropen doormaakte 
zal het geen verwondering wekken wanneer de 
componisten enkele eeuwen nadien profane the
ma's voor de polyphone missen aanwenden. 
Toch is« l'Homme armé » er een van bijzondere 
aard. De musici van de XVe, XVIe, XVIIe eeuw 
maakten er met voorliefde gebruik van. Ch. van 
den - Borren poogt, en dit op een aannemelijke 
wijze, een verklaring te vinden in de vorm, het 
rhythme en het algemeen karakter van dit the
ma, wij zullen dit niet controleren doch ons hou-

den aan het feit, dat dit soldatenlied zeer in de 
mode was. F. Douliez spreekt in « Zeven Sleutels 
tot de Toonkunst » over « het schandaal van de 
« Messe de l'homme armé » : « hier zien wij de 
kerkelijke overheid zich kanten tegen het aan
wenden van melodieën ontleend aan de profane 
muziek die in de vijftiende eeuw nog steeds door 
de « farende lüte » werd beoefend. De compo
nisten met een fijner instinct, vrij van de voor
oordelen die het inzicht der censoren vertroe
belen wendden liederen der « farende lüte » toch 
aan, als cantus firmus hunner religieuse compo
sitie's. » wat ik je reinste onzin noem, ten ware 
het getuigde voor mijn fijner instinct, vrij van 
vooroordelen, wanneer ik het lied van mijn re
giment (voetvolk!) als thema voor een mis ge
bruikte! 

Dit is echter · de hoofdzaak niet. De missen 
zijn ongeëvenaard belangrijk voor deze periode, 
niet uit hoofde van een of ander schoonheids
element, ik zou haast zeggen, niet om het emo
tionele, want dit was niet hun specifieke eigen
schap, doch vooral ·omdat zij op zuiver compo
sitorisch gebied een eerste proeve zijn tot ho
mogeniteit, tot proportie dus evenwiclit, van een 
omvangrijk werk. 

Gent. 

(vervolgt) 

Gab. VERSCHRAEGEN. 

Orgels 
. 
1n Katholiek Amsterdam 

I. DE SCHUILKERKEN. 

« A gra vi jugo dominio haereticorum, libera 
nos, Domine. » 

« Van het zware juk van de overheersching 
der ketters, verlos ons , Heer. » 

(In de litanie van Allerheiligen, Bibi. der 
Kruisheren te St-Agatha, aangehaald bij Kat, 
Gesch. d. Kerkm. i/ d. Neder!. bl. 77). 

Vóór de heftige storm in de zestiende eeuw 
opstak, die wij in het Noorden gewoon zijn 
« Kerkhervm·ming » te noemen, en waarvan wij 
de felste vlaag in 1566 betiteld weten met «Beel
denstorm » en waarbij het gepeupel zich op 
straat met de gestolen orgelpijpen amuseerd e, 
maakten de Noord-Ned erland se kerkorgels juist 
dezelfde ontwikkeling door als die in het Zuiden. 
Maar als de turbulaties zijn opgehouden, gaat 
het Zuiden voort zijn orgels te bouwen in het ka
der van de katholieke eredienst, en aan de 
voortschrijdende kerkmuziek hun omvang en 
dispositie aan te passen. In het Noorden staat 
dan de orgelbouw aanvankelijk stil. De katho-
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lieken zijn uit hun kerken gezet. De org els die 
zij gebruikt hadden staan nu in kerk en van de 
nieuwe godsdienst en deze weet er geen raad 
mee. De ·stadsbesturen grijpen in, en geven, ook 
aan de nog katholiek-gebleven organisten, op
drac_ht om het kerkvolk vóór en na de dienst te 
diverteren met hun orgelmuziek. LaJer, veel la
ter komt het protestantse psalmgezang om 
begeleiding vragen. De katholieken hebben geen 
kerken meer. Hun eredienst is op zware straf
fen door de Geus-geworden landsoverheid ver
boden. Het is een tijd, die wij ons niet kunnen 
voorstellen in het land van Josquin en Obrecht, 
en hoeveel andere grote kerkcomponisten nog. 
De muze zwijgt in de kerkgebouwen. Bij de pro
testanten wordt zij te werelds bevonden en aan 
de deur gezet; bij de katholieken zwijgt zij .... 
in afwachting. 

Maar ondanks scherpe bepalingen komen de 
katholieken toch bijeen om de Heilige Geheimen 
te vieren en bij gebrek aan catacomben groepen 
zij bij elkaar op de turfzolder van een deftig 
huis, op de graanzolder van een brouwerij, op 
de verlaten vliering van een pakhuis. Zij zijn er 
geroepen door wat vrome vrouwen, helpsters 
van de priester en « klopjes » genoemd. Zo doen 
zij in Amsterdam, zo in Haarlem, in Alkmaar, 
in Utrecht en in alle steden en dorpen waar ka
tholieken aan hun geloof trouw bleven. Een 
priester in werkmanskleed gekomen, doopt hen, 
hoort hun biecht, sluit huwelijken, draagt de 
Mis op. Alles in het grootste geheim, verdoken. 
Over Sneek in Friesland lezen wij in 1653 : «non 
habet fixum domillum, ne quidem cubiculum, 
sed more Apostolorum de domo in domum et ob 
graves persecutionibus de nocte habet congrega
tiones et facit divina. » Hij (n.l. de priester) 
heeft geen vaste woonst, noch ook maar een ka
mer; maar op de wijze der Apostëfen gaat hij 
van huis tot huis en om rede van de zware ver
volging houdt hij, in vergaderingen bij nacht, de 
godsdienstoefeningen. » 

Zoals in Sneek, ging het ook elders. Vóór de 
huizinge loopt de wacht en op de hoeken van 
de straten staa.t een ande re wachtpost, die 
waarschuwen zal als de schout met de rakke r s 
op speurtocht langs mocht komen en een inval 
doen. Wordt de « paepsche vergaderingh » be
trapt, dan volgt zware boete en wee de priester 
die gegrepen wordt bij zijn « sup erstitieus » be
drijf! 

Wat wonder dat de muze hier zwijgt of hoog
stens pianissimo zingt. De vijand mocht het eens 
van op straat horen! 

Later - en zeker in steden met een inte rna
tionaal verkeer als de haven- en kooph andelstad 
Amsterdam met een liberaal en zich van de 
landsregering onafhankelijk voelend bestuur -
worden de·-be-palingen niet meer in alle scherpte 

toegepasJ. De pastoor gaat de « boete » jaar
lijks op voorhand betalen tegen een overeenge
komen prijs! Maar deze « recognitie-gelden » 
vormen een zware, en bovendien onrechtmatige 
belasting voor de katholieken, die men immers 
eerst alle kerken en kerkelijk bezit ontro0fd 
had. En dan nog mocht van buiten niets aan 
het huis verraden, dat daar een kerk was, noch 
mocht er iets naar buiten gehoord worden. 

Vanzelfsprekend was deze toegevendheid een 
doorn in het oog van de vinnige Calvintische 
predikanten, die geen gelegenheid lieten voor
bijgaan om hun grieven bij de landsregering in 
te dienen. En ondanks alle voorzichtigheid die 
de schuil-kerkpastoors in acht namen, lezen wij 
toch in een verslag van 1653 over Amsterdam, 
dat daar b.v .. bij de Franciscanen op Zon- en 
Feestdagen één Mis werd gezongen en één ge
lezen, terwijl na de middag de Vespers even
eens werden gezongen. (2) 

Toch was er in 1642 bij de Kardinaal-secre
taris der Propaganda te Rome een schrijven 
binnengekomen waarin werd geklaagd over on
voorzichtigheid: Pastoor Marius en Pater Ser
vatius hadden bij de plechtige Geloften van de 
Tertiaressen het orgel zo luid laten spelen, dat 
het op straat te horen was. ( « ... et tam solemni 
musica in has persecutione, ut ejus resonantia 
in platea audita commoverit haereticos ad id 
praetori urbis insinuandum ... ») 

In 16'l8 laat de Eerw. Heer Dobbius in Leiden 
in zijn « huiskerkje » een « positijf orghel » ma
ken voor 315 gulden. Dit mag dan niet groot 
zijn geweest, het was van solide makelij, want . 
na 175 jaar t rouwe dienst, bracht het in 1843 
nog 45 gulden op (3). Dit was het orgeltype in 
de schuilkerken, klein, solide en van een eerlijke 
dispositie. Maar er wàren orgels. 

Zoals de pastoors hadden ook de katholieken 
zelve wel een en ander over voor een « orgel » 
in een schuilkerk. In het dorp Limmèn betalen 
de 280 communicanten rond het jaar 1700 naast 
de twee en half honderd gulden voorshandse 
boete en de jaarlijkse recognitie van driehon
derd gulden vermeerderd met de reiskosten van 
de baljuw die het geld kwam innen, nog eens 
drie honderd gulden voor een orgel en de zang
boeken. Het dorp Overveen betaalt zijn orgeltje 
met 250 gulden en ziet om de weelde daarvan 
het recognitiegeld ver hoogd. Maar in Rotterdam 
zet een rijkaard tienduizend gulden vast, om 
uit de rente de organist te salarië r en! ( 4) 

Deze opofferingen geven alle blijk van liefde 
voor de eredienst, maar het neemt toch niet 
weg, dat in zulke omstandigheden geen enkel 
groot of groots werk kon ontstaan. De katho
lieke orgelbouw kon niet floreren, de orgelbou
wers onder de katholieken gaan dan ook de 
grenzen over en het Noorden was voor de ont-
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wikke ling van de org elbouw aang ewezen op de 
protestan t se kerken . Dààr had in de eerste helft 
der 18d.e eeuw de grote opleving van de orge l
bouw. plaa t s. Dààr werden de grote orge ls ge 
bouwd : Amsterdam , « Oude Kerk », Nieuwe 
Kerk, ~ « Westerkerk », Haarlem, Zwolle, Alk
maar, Maassi uis ... en zovele andere . _ 

Geen stim ulans dus voor de kath olieke orgel 
bouw va nuit een dageli jkse prakti jk van kerk
muziek. Geen kat holieke traditie, tenzij . die van 

kleinheid en benepenheid. Wat in die tijd in de 
katholi eke schuilkerken aa n orge ls te vinden 
was, kan zich in de verste verte niet meten met 
wat in de grote protestantse kerken aan he t 
groeien was in deze voor het orge l zo schone 
en sch itterende strijd. 

Eén verge lijking voor vele: « Het Haentje » _ 
(St -Nico laasparoc hie) en de op honderd schre
den van daar gelegen Oude (St-Nicolaas)Ke rk , 
toen als nu, protestants: 

Schuilkerk « Het Ha entje » («On s-Liev e-He er-op -Solde r» ) 
Or ge l : 1 k lavi er, aa n gehan gen P ed . 10 st emm en. 

Pr est a nt 8' 
Holpijp 8' 
Oct aa f 4' 
Fluit 4' B en D . 
Quint 2 2/ 3 
Oct a a f 2' 

Mixtuur 2 r . 
Cornet 2 r . D . 
Piccolo 1' 
Terts 1 3/ 5 D . 
Tre mo lo_ 

Oud e Kerk. Dispositi e in 1774 . (Hess) 
3 klavier en . Vrij Ped a al. 53 st emm en . 

_Hoofdman . 
Prestant 16' 
Bourdon 16' 
Oct a af 8' 
Ho lpijp 8' 
Octaaf 4 ' 
Fl u it 4' 
Oc taaf 2' 
Fluit 2' 
Quint 6' 
R oerquint 3' 
Sexq u ia ltra 
Mixtuur 
Sch a rp 
Trompet 16' 

Bovenc lav. 
P r es t a nt 8' 
Quintad . 16' 
Baa rpijp 8' 
Qu intad . 8' 
Vio la di · ga mb a 8' 
Oc t aaf 4 ' 
Gemshoorn 4' 
N a zaar 3' 
Cimbe l 
Sexq u ia ltra 
Trompet 8' 
Dulcia a n 8' 
Vox hum a n a 8' 

He t schuilkerk orgel doet nog steeds - en in 
zij n oude gedaante - dienst in hetzelfde ge 
bouw, dat sinds 1887 geen schuilkerk meer is, 
maar sedertd ien, museum van katholiek Oud
Ams t erdam . Het grote orgel in de oude Kerk 
is een van de juwelen van de Nederlandse orgels 
uit de gu lden orgelt ij d. 

('t vervo lgt) 

-·- -- --~ -,,_ .... ., .. 
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Rugpo sitief . 
Pr est a nt 8' 
Ho lpijp 8' 
Qu int a dee n 8' 
Oct aa f 4' 
Fluit 4 ' 
Oct a af 2' 
Woudfluit 2' 
Siffl e t 1 1/2 
Quint 3 
Mixtuur 
Scherp 
Sexqui a ltra 
Cornet D. 
Fa g ot 16' 
Trompet 8'. 

Pedaal. 
Prestant 16' 
So u sbas 16' 
Octaaf 8' 
Oct aaf 4' 
N ag thoorn 2' 
Sin g hoorn 2' 
Roe r quint 6 
Mixtu u r 
Bazuin 16' 
T rompet 8' 
Trompet 4'. 

D rie trem ul a nten . 
Een koppeling . 

( 1) Po st , Rom e inse bronnen vo or de kerkelijke toe 
s t a nd e n in de Nederland en . Den Haa g, 1541 . · II, bl. 19. 

( 2) Po st , a .w. , bl. 14 . · 
(3) Zi e: A . I . M . Kat , D e Gesch. der K e rkmuzi ek in de 

Nederl a nd en se dert de H ervorm in g, Hilversi.qn , 1939. 
Hoofd stuk XV I. . 

(4) J{a t , l.c. 

Amsterdam . P iet VISSER. 



Geschiedenis van een Orgelbouwer. 

Meester Loncke schrijft over zijn familie. Wij 
'hebben er speciaal aan gehouden de tekst in zijn 
geheel over te nemen, spijts het protest van den 
Meester Orgelbouwer, om de sappige taal en de 
typische verteltrant. Het belang, op orgelkundig 
gebied, van dit artikel, zal wel niemand ont
gaan. (N.v.d.R.) 

,)) * * 
Ik wil gaarne uw vraag nopens het ontstaan 

en de bedrijvigheid önzer Firma in zake orgel
bouw, voor de geëerde . lezers van «De Schalmei» 
beantwoorden. 

Ik vraag u te willen in acht nemen, dat jam
mer genoeg alle commerciële en familiedocu
menten , samen met ons woonhuis en werkhuis 

. vernietigd werden gedurende de wereldoorlog 
1914-1& Wij werden verplicht in alle spoed de 
vlucht te nemen bij de slag aan de Yzer. 

Hetgeen ik u vertellen zal, komt dus groten
deels voort van wat ik van Vader zaliger heb 
vernomen, of bij ondervinding en bevindingen, 
bij het uitoefenen , van on~ we:r:k. Het. wil dus in 
generlei wijie een documentatie zijn en vermoe
delijk is de lijst der gèleverde werken onv.olle-
dig. , . . . . · 

Pie~r . Albertus Loncke,, stichter der Ftrma, 
i& g~b~ren te Hoogs"t3.:de 't jaar O.H.J.C. 1821 
en 'er gestorven in. 1897. 1 , 

;Hoogstade is e~p klein gemeentje, in het hart 
van. 't Veur11-e-Ambachtse houtland, langs de 
grote baan van '. V~:urn~ op YpeF, op C/1, 13 Km. 
van V ~urne en ~~n achttal ,~- y;:i,n de Franse 
grens. " Ten , dien tijde waren de_. 'D1li~delen van 
ver~~er ,:.wit~ s;t beperkt en enk el op de mar kt-

dagen reed een« diligentie » naar Yper, Veurne 
of Diksmuide. Het meest moest men liet te Noet 
aftrappen eh het moet geen verwondering ba
ren dat de mensen er in besloten kring in eèn 
zekere afzondering leef den. 

De mensen spreken er het sappige dialect van 
« bachten de kupe », voeren de ·« pupegale » 
(kordewagen), spreken van« hoord 'en 'e ziën », 
of« 'en egen 'e man 'esproken die 't 'e ziën had.» 
(ze zeggen niet gehoord of gezien, of tegen een 
man gesproken die 't gezien had.) Zij noemden 
elkaar bij hun voornaam volgens de graad van 
ontzag, antiP.athie of sympathie, zegden Petrus, 
Pieten, Pietje. En, grootvader werd altijd Piet
je Loncke genoemd waaruit ik besluit dat hij 
een sympathiek « mannige » was ( mannige is 
ventje). Tegen vreemden zeggen zij naar gelang 
hun klederdracht, b.v. met een hoed op « me
neëre », met een klak op « me mannige ». Pietje 
Lonckens vader, die ik onder geen andere be
naming ken dan die van « overgrootvader » was 
horlogemaker en vermaker, maar daar hij niet 
genoeg verdiende met dit ambacht voor het voe
den van zijn talrijk kroost, beboerde hij een 
beetje land, en des winters weefde hij thuis op 
een eigen getouw. Pietje Loncke was van in zijn 
prilste jeugd een begaafd manneke, en op 
twaalf-, dertienjarige oudetdom, miek hij van 
alle soorten verwezen raderwerk en wieltjes, een 
origineel uurwerk, met een scheerslijper er bo
venop geplaatst, die bij ieder uur en half uur 
met zijn voeten de slijpsteen draaien deed (hier 
een metalen schijf) , die met een scherp geluid 
het uur aangaf. 

Hij was zestien- à zeventien jaar .oud, wan
neer toevallig het orgel der kerk gekuischt en 
hersteld werd. Daar de orgelmaker, die voor 
dat werk opgekomen, alleen was, moest Mr. 
Pastoor hem een hulp ter hand stellen, en liefst 
iemand, die een beetje verstandelijk begaafd 
was. De keus viel op Pietje Loncke, die dat aan
bod gretig aannam. 

Hij kuischte er de pijpen en volbracht er het 
hem opgelegde werk. 

Onmiddellijk kwam bij hem het gedacht op 
ook een orgeltje te maken. De orgelmaker, die 
nogal veel in de herberg zat, gaf hem gelegen
heid alles goed na te zien en hij liet zich in de 
kerk sluiten om op zijn gemak de verschillende 
maten te nemen, tekeningen te maken, enz ... 

Het zou logisch geweest zijn, als Pietje het 
ambacht leren wilde, dat hij de orgelmaker had 
gevraagd te mogen in de leer komen, maar 
M,eetje, aan . wie hij zijn verlangen te kennen 
gaf, was er stellig tegen omdat de orgelmaker 



een dronkaard was en dat zij haar jongen aan 
geen zulk slecht voorbeeld wilde toevertrouwen. 

Intussen had hij genoeg van het vak begr e
pen, om te zien dat het noodz akelijk was , goed 
vertrouwd te zijn met de houtbew ei·king. Dade
lijk ging hij bij een oom die goede sch rijn wer 
ker was, in de leer. 

In de buurt van Pietje Loncke woonde de 
kerk baljuw, een originele type , hij had voor 
« paster » geleerd, zegden de mensen, maar zijn 
studies niet kunnen voortdoen door ziekte of 
door geldelijke middels. Zijn naam was Jan 
Babtist Van De Voorde, « Tisten Voorde » zeg
den de mensen. Hij verdiende de kost met het 
kuisen van uurwerken en het naaien van gebro
ken gleiswerk , wat hij van overgrootvader ge
leerd had . Hij brak er zijn kop mee om een 
toestel te maken dat hij noemde « le perpetuel 
mobile », en zo schafte hij zich allerhande vak
boeken aan. Op de hoogte van Pietjes verlangen 
kwam hij op een zekere St-Pietersdag, voor 
feestgift, het boek over orgelbouw van Dom 
Bedos de Celles aanbieden. 

Tisten liet zijn studiën over het « perpetuel 
mobile » steken en zou Pietje , die geen Frans 
kende , het boek uitleggen en terzelfd ertijd 
Frans leren. Er werd dan in · eerste ins tantie 
begonnen met het mak en van het noodige ge
reedschap , alles volgens de aanduidingen in het 
boek van Dom Bedos. Pietje en Tisten zaten 
ganse uren samen, tekenden plans , mieken het 
ger eedschap, enz ... Pietje , die zeer met zijn werk 
ingenomen was, was soms zeer « afwezig », zo
danig, dat de andere huisgenoten gingen gelo
ven dat hij zijn zinnen miste. Toen het eens 
gebeurde dat Meetje hem beval water te gaan 
put ten naar de beek, en hij in zijn verstrooid
heid de mand nam, die langs de emmer stona, 
naar het « schep » ging en zijn mand het water 
instak, gilde Meetje « Djeemnis Maria , onze 
Pieten komt zot , hij schept water met de man
de! » en daarbij zo erbarmeEjk aan 't wen en 
viel, verschoot hij zo geweldig dat hij bijna in 
het water stuikte. « Ten doet Moeder », zegde 
hij , « 't is me loodmeulen die in me kop zit, en 
'k studeren hoe dat ik hem moeten in mekaar 
stegen, das geen klein bier wi, kiek laat gulder 
mijn e bitje gerust , 'k zijn haast klaar. » Hij 
ging al lachend met zijn moeder dansen en ex
plikeerd haar hoedat die molen met hamers, 
gemonte~rd zou worden, die moesten dienen om 
het lood te hameren en te harden. Aan de lood
molen draaien was geen gemakkelijke karwei. 
Volgens Vader , was het een toestel met een 
hele rei hamers die op een aambeeld terecht 
kwamen en in beweging gebracht werden door 
een raderwerk , dat men met twee ste rke man 
nen moest draaien. Het was een heel lastig werk, 
zij stond e~ in hun hemd met opgesloofde mou-
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wen en het zweet liep hen langs het lijf. Deze 
bewèrking van gehamerd lood voor de construc
tie van pijpen was veelal in zwang rond de ja
ren 1600-1700. 

Zo zijn er verschillende oude orgels met pij
pen in gehamerd lood, o.a. het orgel der Kathe
draal te Brugge waar zelfs de frontpijpen in 
gehamerd lood zijn en verguld met goudplaat
jes. 

Wat er ook veel ruzie en studie heeft gekost , 
was het maken en vervaardigen der toestellen 
voor het gieten der tinbladen, voor het bouwen 
der frontpijpen. Zij hadden de smeltbak en ta
fel gebouw<l volgens de voorschriften van Dom 
Bedos. De Giettafel is een plat-vlakke tafel van 
nogal grot e afmeting , waarvan het blad, dat 
ofwel in hout of arduinsteen is, overtrokken met 
lijnwaad. ·wanneer het tinmengsel gesmolten is 
in de smeltbak wordt het gesmolten met aal op 
een geregelde wijze gegoten op de giettafel. Zij 
verbra nden bij het gieten van iede re plaat het 
lijnwaad, wat een beetje kostelijk was! en het 
duurde een hele tijd vooralee r zij het gedacht 
kregen het lijnwaad met « mine de plomb » in 

· te wrijven hetgeen bleek de juiste oplossing te 
zijn. Grootvader experimenteerde graag en het 
was niet altijd zonder gevaar. 

Eens gebeurde het, zegde vad er, dat zij een 
metaalmeng sel aan het voorbe re iden waren en 
wanneer het metaal gesmol t en was voegde 
grootvader er een product aan t oe, om volgens 
zijn mening het metaal een of an der eigenschap 
te verzekeren. Het product kwam maar juist 
met het gesmolten metaal in aanraking of de 
inhoud van geheel de smeltkroes vloog met een 
slag de lucht in. Grootvaders bril was de glazen 
uitgeslegen , aan zijn haar en wenkbrauwen pe
relden er kleine gestev ~n druppeltjes tin, de 
balken en plankier der zoldering waren vol in
gebrande tindruppels. Bij wonder had hij niet 
het minste letsel en kwam hij er met het ver- ... 
schot van af. « Sakker! Sakker! zei grootvader , 
wien had er dat é peisd ! » Zorgvuldig werden 
enkele pijpen van verschillende soorten ge
maakt, in hout en in metaal , en een kleine wind
lade die late r zou dienen als harmoniseerlade. 
Het experiment slaagde en einde 1842 werd met 
de bouw van een eerste orgel begonnen. 

Uit de eiken balken en planken van het niet 
meer gebruikte weefgetouw, werd de windlade 
gemaakt, want dit hout moest absoluut goecl 
droog zijn. Alle orgels die grootvader bouwde 
hadden sleep1aden en rechtstree~se mecanieke 
trekking , ook met vrijstaande speeltafel. Het 
me~ste aantal is g~maakt zonder pedaal. Hij 
maakte alles zelf. Tot zelfs de belegsels waren 
in been die hij fabrikeerde volgens de gegevens 
van Dom Bedos. 
(vervolgt) J. LONCKE. 
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ELECTRISCHE VENTILATOREN 

STEEDS GROTE KEUZE VAN HARMONIUMS IN VOORRAAD ! 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS -TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gesti cht in 1832 MEENEN (W.-Vl.) 
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« !ilie metJ 6JJltUtJt Uljt den dO-'IJten lio.ut " 
Het is niet zonder een waarachtige ontroe

ring dat wij aan de orgelbouwers en organi
sten der Nederlanden een grote oproep « schal
myen » ! 

Dagen, weken, maanden lang werd hier, in 
den schoot van « De Schalmei », gewerkt , ge
schreven, vergaderd, gestudeerd. Maanden 
lang ... Nu is de kogel door de kerk! 

Orgelbouwers, meesters in de edele conste, 
wij hebben u steeds zien werken tussen de rij
en org elpijpen; wij hebben het wonder spel 
van den stemhoorn gevolgd en het delicate tas
ten naar den zuiveren toon. 

Wij bewonderen uw kunst. 
Organisten , meesters « upden orghele », is 

het nodig dat wij spr eken ov.er onze roemrij
ke meesters en orgelcomponist en, over de Or
gelkoning Flor Peeters, de prachtige Ch. Hens, 
H. Andriessen , A. Van der Horst , A. De 
Klerk, G. Verschra egen, J. Bijster, Cor Kee, 
Jean Collot , A. De Pa epe, en zoveel anderen. 

Org elkenners , Dom Kr eps , Ch. Van den Bor
re, Mr. A. Boum an, Dr . Vent e, enz. 

En gij, org anisten, ,die op uw klein dorpke 
uw eenvoudi g, ontroe re nd spel speelt, ook tot 
u richt en wij ons. 

Org elbouwer s, Orga nist en, Org elcomponi
sten en symp at hi sant en: wij allen will en me
kaa r leren kenn en. wij willen onze opvattingen 
samen brengen, wij willen alles wa t omhe en ons 
heerlijk i-nstFUment st aa t , bund elen ; wij willen 

van mekaar iets leren, veel leren! Wij willen 
daardoor bekomen dat onze orgels goed zijn, 
de beste van de wereld zoals weleer !Wij wil
len organisten met zuivere gee13t! 

HOE KUNNEN WIJ DAT BEREIKEN? 
Komt allen naar de grootse ORGELFEE

STEN van Gent. Zij gaan door met volledige 
steun en medehulp van het Stadsbestuur. 
Het volledig en nauwkeu;rig feestprogramma 
willen wij nog niet uiteenzetten, doch het zul
len feesten zijn vol afwisseling, onze orgels 
zullen zingen op hun best. Het ganse lan;d zal 
de Orgelfeesten van Gent met spanning volgen. 
Zij zullen een kunsttraditie worden ten bate 
van de Orgelkunst. Houdt drie dagen vrij: van 
25 tot 28 September. Neemt nu reeds uw voor
zorgen. Wij zorgen voor alles. Drie dagen te 
Gent die U nooit meer zult vergeten. Die «mey » 
komt in de orgelbeweging. Frankrijk, Enge
land, Nederland zullen vertegenwoordigd zijn 
door de uitstekendste figuren der orgelkunst. 
Van 25 tot 28 moet elke organist, elke orgelbou
wer en orgelliefhebber te Gent zijn. Wij stu
ren u over korte tijd ons programmabrochure 
met een grot e verrassing! 

nam ens het Uitvoerend Comité dei:' Orgel
feesten 

de Redactie van « De Schalmei » 
Berten De Keyzer. 
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Figuren uit Vlaanderens 

Orgel historie 

3. g/,et ge6lacfit Eanglieduf. · 

Het geslacht Langhedul behoorde tot de aan
zienlijke families van Ieper; niet slechts orgel
makers leverde het, maar ook schepenen en bur
gemeesters. Over de laatste groep -kan de ge
schiedenis van de stad Ieper en van het graaf
schap Vlaanderen inlichtingen geven, over de 
eerste zal deze studie trachten enig - overi
gens niet het eerste - licht te werpen. 

Speelde bij de beide vorige portretten van 
Jan van Lier en de familie Van den Eechoutb 
de geringe documentatie reeds parten, toch is 
dit gebrek aan archiefmateriaal betreffende de 
Langheduls nog veel ernstiger, ondanks het feit, 
dat vrij veel notities bewaard zijn gebleven. De 
schatrijke bron, waaruit we hadden willen put
ten om onze kennis ten aanzien van de Langhe
duls te vergroten, bestaat niet meer, want het 
stadsarchief van Ieper is in de laatste wereld
brand in rook vervlogen... Men kan de hoop 
koesteren, dat over Jan van Lier en de Van den 
Eechoutes na scherpe naspeuringen, een veel 
ruimere documentatie ten dienste zal staan, ten 
aanzien van deze Ieperse orgelmakers moet 
men sceptischer gestemd zijn. En toch zijn er 
nog tal van mogelijkheden: op het Rijksarchief 
te Brussel zijn uitgebreide collecties archivalia 
die op Ieper en het Ieperse betrekking hebben'. 
o.a. de stadsrekeningen, waaruit zeker nog veel 
valt te vernemen; de archieven van kerken en 
abdijen, voor zover niet in staatsbezit, van de 
bisdommen Gent en Brugge, van verschillende 
steden in Frans-Vlaanderen en vooral ook het 
Departementaal Archief in Rijssel. 

Indien de figuren van mijn twee eerste por
tretten het waard zijn om bekender te worden, 
dan geldt dit a fortiori voor het geslacht Lan
ghedul, dat orgelmakers van onbetwiste groot
te heeft voortgebracht. 

De activiteit der orgelbouwende Langheduls 
kan worden geconstateerd over een periode van 
160 jaa r . De oudst bekende vertegenwoordiger 
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van de familie heeft reeds vóór 1480 in St. Wi
noksbergen gewerkt; daarmede is bewezen, dat 
hij dus al in dat jaar een meer dan locale repu
tatie bezat; de laatste datum, waarop een werk 
der Langheduls gesteld kan worden is 1635. 
Naar mijn weten is een zo lange traditie van 
één orgelmakers-familie uniek; de Langheduls 
slaan elk record, de familie Mors is langer dan 
140 jaar bekend, doch gedeeltelijk als orgelma
kers , gedeeltelijk als organisten, de familie 
Nyhoff werkte ruim 100 jaar, de Utrechtse 
school heeft ruim 180 jaar gewerkt, doch be
staat uit 3 families. Ook grote orgelmakers
geslachten uit later tijd hebben het in rechte 
lijn niet zo ver gebracht als deze Westvlaamse 
meesters. 

En toch is het aantal Langheduls niet _ zo bij
zonder groot: Victor, Michiel I en Michiel II, 
Jan en Matheus, dus 5 orgelmakers. De onder
linge samenhang van de familie staat slechts 
op één punt vast; Jan is zeker de zoon van Mi
chiel I. 

Victor staat volkomen geïsoleerd; slechts één 
tekst geeft markante bijzonderhedèn, n. 1. een 
uit St. Omaars (1). In de 0. L. V.-Kerk van St. 
Omaars werd in 1481 het orgel verbeterd en 
met een rugpositief uitgebreid door « quendam 
Victorem ..... organicem de Ypres » , een zekeren 
Victor , orgelmaker van Ieper. Uit dezelfde tekst 
blijkt, dat Mr. Victor Langhedul of Langhe
daml vóór de opdracht in St. Omaers al met 
succes heeft gewerkt in St. Winoksbergen . Tot 
1493 kunnen we Victor in St. Omaers terugvin
den, doch daarna zijn we elk spoor van hem 
bijster. Vermoedelijk is Victor Langhedul be
tr ekkelijk jong gestorven; anders ware wellicht 
een uitgebreider reuvr e van hem bekend gewor
den; hij was waarschijnlijk nog zó jong, dat hij 
geen onmiddelijken opvolger had. Van 1493 tot 
1532 is de Brugg enaar Joos de Buus veruit de 
belangrijkst e orgelmaker in geheel West- en een 
deel van Oost-Vlaand eren. Pas na diens dood 



in 1532 - en dat is zeer opmerkelijk - begint 
de werklijst van een tweeden Langhedul, ri. 1. 
Michiel I. 

De identificatie van Michiel leverde nogal wat 
moeilijkheden op. Pas langzamerhand kwam ik 
op de gedachte, dat niet alle werk, dat op naam 
staat van een Michiel Langhedul - per se het 
werk van één orgelmaker behoeft te zijn, want 
een werkzaamheid van 1534 tot 1591 is onwaar
schijnlijk lang. Zeer verwarrend heeft daarbij 
nog een aantal Brusselse gegevens gewerkt. De 
werkzaamheden in Kortrijk (1534), Brugge 
(1536), St. Winoksbergen (1553), Duinkerken 
(1559), Nieuwpoort (1559) en Ninove (1560) 
zijn zeker door Michiel I uitgevoerd . 

En als in 1564 het orgel van de 0. L. V.-Kerk 
te Dendermonde gerepareerd wordt door een 
meester Machiel uit Brussel, is het zeer verlei
delijk om aan te nemen dat deze meester Michiel 
Langhedul I was. Immers ook de naam « Ma
chiel » in plaats van « Michiel » wijst op een 
Westvlaamse afkomst. Ik werd in mijn mening, 
dat de Brusselse Machiel identiek was met Mi
chiel Langhedul I, gesterkt, door het vinden van 
-reparatiewerkzaamheden van Mr. Machiel in de 
St. Catharinakerk te Brussel, en een uitbreiding 
van het orgel der St Pieterskerk te Anderlecht. 
Op deze wijze werd het repertorium van Mi
chiels werken steeds groter, totdat ik de ont
dekking deed, dat de organist van de Brusselse 
St Catharinakerk ook orgelreparaties verricht
te en Michel Montmorency (bastaard van Phi
lippe de Montmorency, graaf van Hoorne) bleek 
te heten. Hoewel ik de mogelijkheid niet wil uit
sluiten, acht ik het toch niet waarschijnlijk 
meer, dat de Brusselse Machiel dezelfde is als 
Michiel Langhedul, die zeker tot 1560 in Ieper 
woonde. 

Indien mag worden betwijfeld of de Brusselse 
Machiel dezelfde is als Michiel Langhedul I , 
wordt het daardoor des te waarschijnlijker, dat 
de werken van Diksmuide (1588) en Brugge 
(1591), die eveneens op naam staan van een 
Michel Langhedul, zijn uitgevoerd door een 
jongeren telg uit de familie, dus Michiel II, 
waarschijnlijk zoon van Michiel I en dus broer 
van Jan. Er bestaat tenslotte ook nog een mo
gelijkheid, dat de Brusselse meester Machiel 
niemand anders is dan Michiel Langhedul II. 

Jan is de eerste « international » in de fami
lie; hij werkte in Parijs en kreeg, zooals ver
schillende andere prominente Franse orgelma
kers, de titel van organist en orgelmaker van 
den koning van Frankrijk. Te Ieper woonde hij 
aan de zuidzijde van de Boterstraat, in een 
huis, waarvan de fabriek der St. Maartens
kerk jaarlijks f 30 inkomen trok , hetzij in de 
vorm vap !i_!lishuur, hetzij van rente op een 
hypothecaire lening . (2) Gedurende de oor-

logsonrust verhuisde Jan naar Parijs, waar hij 
enkele grote werken ondernam; in 1586 woon
de hij in de « Rue Saint Jacques, au coing de 
la Rue des Noyers (3) en in 1586 bewoonde hij 
een huis in de « Rue Troussevache, à l'enseig
ne de la Pomme-de-Pin, paroisse St. Jacques
de-la-Boucherie » (4). Na de voltooing van het 
orgel in de St. Jacques-de-la-Boucherie keer
de hij weer terug naar Vlaanderen en overleed 
6 Februari 1592 te Gent, alwaar hij in de Do
minikanenkerk werd begraven, blijkens het 
volgende grafopschrift: ( 5) · 

Hier licht begraven den eersaemen ende 
discreten 

Mr. Jan Langhedul, Filius Mr. Michiels 
Geboren van · Ipere, in synen tijdt orghelmaker 

. ende organiste van den coninck van 
Vranckericke 

in zyne stadt van Parys 
die overleet in 't jaer 1592 

den 6en van Sporcle. 
• 

Bidt voor de ziele. 

Terwijl Jan in Parijs woonde en arbeidde, 
zal zijn broer ( ?) Michiel II het bedrijf van
uit Ieper hebben voortgezet. Vele bijzonderhe
den over hem zijn er niet. Ik wees er reeds op, 
dat er een mogelijkheid is, dat Michiel Langhe
dul II identiek is met den Brusselsen Machiel. 
Als we lezen, dat Mr. Michiels in 1572 een vrij 
groot werk in de Anderlechtse kerk aannam 
voor 72 Rijnsgulden en dit instrument uitbreid
de met een Trompet, Regaal en een Nacht
hoorncornet, dan voel ik er veel voor om den 
Michiel die hier werkte en van wien ook duide
lijk gezegd wordt, dat hij orgelmaker was, te 
houden voor Michiel Langhedul II (6). 

Aan het einde der 16e eeuw, is een musicus 
Mateo Langhedul aan het hof van . Philips II 
te Madrid nawijsbaar. Deze Mateo is identiek 
met den beroemden orgelmaker en organist 
Matheus (Mathieu, Mathys) Langhedul, dien 
we· nauwkeurig kunnen volgen van 1603 tot 
1635. Vermoedelijk is hij een zoon van Jan, 
want hij werkt reeds vroeg in Parijs, woont 
daar in de « Rue du Bourg l' Abbé, paroisse 
Saint Leu-Saint Gilles (7). Omstreeks 1610 
vestigt hij zich in Brussel en daar blijft hij, 
waarschijnlijk tot zijn dood, vermoedelijk on
geveer 1640, wonen. Behalve orgelmaker, was 
hij ook organist van de Brusselse Hofkapel (8). 

Matheus heeft een zeer goede naam gehad. 
Dat blijkt uit de bewaard gebleven correspon
dentie, die hij voerde met de kerkmeesters der 
St. Janskerk te 's-Hertogenbosch (25). Uit de
ze correspondentie laat Matheus zich kennen 
als een geletterd man. En tevens blijkt, dat Ma
theus in 1617 van aartshertog Albertus de op-
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dracht kreeg een orgel te bouwen voor het 
Spaanse hof te Madrid. Ook dit is een voortzet
ting van een vroegere traditie; men denke 
slechts aan Gilles Brebos, die de instrumenten 
van het Escoriaal bouwde. Dat juist Matheus 
deze opdracht verkrijgt, kan eventueel ook ver
klaard worden uit zijn vroeger verblijf in Span
je. Wanneer de meester in 1624 een contract 
sluit voor de herstelling van het orgel in de 
hofkapel te Brussel, tekent hij niet met Ma
theus of Mathieu, maar met « Mateo » (29). 

Van Victor, Michiel I en Michiel II zijn geen 
orgeldisposities bekend. Het werk van Michiel 
II mag echter gelijkgesteld worden aan dat van 
zijn broer Jan. Het is dus mogelijk de bouw
principes van de latere Langheduls te toetsen 
aan die van andere meesters. Geheel onzeker is 
het, hoe Victor de meesterstitel verwierf. 'Blij
kens de gegevens uit St. Omaers moet hij een 
vooruitstrevend meester geweest zijn. Michiel 
I heeft zeer waarschijnlijk zijn vakbekwaam
heid op gedaan bij Joos de Buus uit Brugge, 
maar het is al weer onmogelijk om aan te to
nen, waarom Michiel I leerling geweest kan zijn 

_ van Joos de Buus, omdat van beide meesters 

geen enkel uitvoerig technisch gegeven is be
waard. 

Jan bouwt in Parijs volgens beginselen, die 
hem tot . den radicaalsten orgelbouwer van zijn 
tijd bestempelen . Zelfs Gilles Brebos is, bij hem 
vergeleken; conservatief. Het ligt wel in de lijn 
om te veronderstellen, dat Jan en Michiel II · de 
kunst van hun vader leerden en Matheus weer 
van Jan en hiermede staat het vast, dat de 
Vlaamsche orgelbouw, naast die van Bra
bant met vertegenwoordigers als Mors e_n Bre
bos, zeer zeker een eigen traditie volgde. Men 
kan zelfs zeggen, dat de Vlaamse orgelbouw 
zich niet slechts heeft kunnen handhaven, maar 
via de Langheduls is doorgedrongen in het hart 
van Brabant , in Brussel, ja zelfs in Tongeren, 
dat toch altijd sterk gericht was op Luik. 
Waarom de Langheduls zulk een grote bete
kenis hadden, zal blijken uit het laatste gedeel
te van deze studie. 

Omdat nauwkeurige studies over de familie
samenhang der Langheduls nog gedaan moeten 
worden, geef ik hier met voorbehoud een over
zicht van dit geslacht: 

Victor Langhedul , Ieper. 
werken bekend van 1475-1493. 

( afstamming geheel onzeker) 

Michiel Langhedul I, Ieper. 
werken bekend van 1534-1560. 

Jan Langhedul, Ieper en Parijs . 
Overleden te Gent, 6 Feb. 1592. 

Aldaar begraven in de Dominicanenkerk. 
Werken bekend van 1575-1590. 

Matheus Langhedul, Madrid, Parijs 
en Brussel. Orgelmaker en organist. 

Werken bekend van 1603-1635. 

De werklijst der Langheduls ziet er als volgt 
uit: 

A. VICTOR LANGHEDUL. 
Vóór 1480, St. Winoksbergen, Jacobijnen

klooster. Nieuw orgel. Dit blijkt uit de rekenin
gen der 0. L. V.-kerk te St. Oma ers uit 1481/ 2, 
want het Omaerse kapittel heeft iemand ge
zonden naar - « Berghes <levers le prieur des Ja-
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Michiel Langhedul II, misschi'en te 
Brussel, later zeker in Ieper. 

Werken bekend van 1564(?)-1591. 

coppins pour scavoir si les orghes de leur 
monastère estaoient faites de la main de mais
tre Victor Langhedul, et de scavoir se ledit 
maistre Victor estoit homme pour faire et ache
ver une belle ouvraige, qu'il avoit entreprins 
de avoir fait au dit monastère » (1). De uit
slag van dit onderhoud is stellig voor Victor 
gunstig geweest, want de heren van Sint
Omaers beslu it en in 1481 met hem een con-



tract aan te gaan over een « novo positivo 
posteriori et secreto ac diversitate sonorum », 
d.w.z . over een nieuw rugpositief met een gro
te verscheidenheid aan registers. Later wordt 
de overeenkomst met Victor nog uitgebreid; 
hij verplicht zich dan het instrument te ver
groten « de una grossi clavi et fistu!a », d.w.z. 
de manuaalomvang met één toets in de bas 
uit te breiden (1). 

B. MICHIEL LANGHEDUL I. 

1534. Kortrijk, O.L .V.-Kerk. Reparatie aan 
het zojuist door Jacob Van den Eeckhoute vol
tooide orgel. Sedertdien heeft Michiel hier het 
jaarlijks onderhoud (9). 

1535/ 6. Brugge, O.L.V.-Kerk. De kerkfabriek 
betaalt 20 schellingen voor « Wijn » aangebo
den aan « Meester michiel den orgelmaker van 
Yper ». Het is niet zeker of de onderhandelin
gen tot resultaat geleid hebben; het volgend 
jaar vraagt me_n het advies van Cornelis Mors 
uit Antwerpen. Omstreeks 1543 krijgt deze 
kerk een nieuw orgel, doch de naam van den 
bouwer is onbekend (10). 

_1553/ 55. St. Winoksbergen, St. Maarten. 
Nieuw groot orgel. Er zijn geen bijzonderhe
den bekend, dan dat telken jare een groot be
drag werd uitbetaald aan meester « Michiel 
Langhedul orghelmaker van der stede van Ypre 
met wier de pastooren ende notable deser ker
cke overghecomen syn van tmakene ende le
verene van eenen nieuwen orghel metter casse 
ende blazebalghen daertoe dienende ». In 1555 
werd dit orgel goedgekeurd door Jan Fraecker, 
organist te Bellen (Bailleul), doch reeds in 
1558 verbrandde het, tegelijk met de gehele 
kerk , tengevolge van de baldadigheid der Fran
se troepen (11). 

1558/ 9. Nieuwpoort O.L.V.-Kerk. Nieuw or
gel (12) . 

1559. Duinkerken, St. Eligius. Reparatie van 
het in 1555 bij het beleg der stad beschadigde 
orgel (13). 

1560. Ninove, O.L.V.-Kerk . Nieuw orgel (14). 

C. MICHIEL LANGHEDUL II. 

Indien de Brusselse orgelmaker Mr . Machiel 
werkelijk Michiel Langhedul II is, kunnen de 
volgende werken op zijn naam gesteld worden : 

1564/ 5. Dendermonde, O.L.V.-Kerk. Repara
ties (15) . 

1572. Brussel-Anderlecht, i t. Pieter. Repa
ratie en uitbreiding met Trompet , Regaal en 
Nachthoorncornet. De i6e eeuwse Nachthoorn 
is hetzelfde regist er als wij thans Cornet noe 
men , het was toen 4,5 tot 6 sterk (6). 

1588. Diksmuid e, St. Nicolaas . Herst ellin 
gen (16) . - -

1591. Brugge, Dominicaii.ënklooster. Herstel 
lingen (17). 

D. JAN LANGHEDUL. 

Voor 1577 tot omstreeks 1583. Ieper , St. 
Maarten. Onderhoud. Dit orgel is natuurlijk 
uit de werkplaats van een Langhedul afkomstig . 
(2). 

Voor 1578, Gistel. Onderhoud (18). 
1583, Rijssel. (Lille), St. Maurice. Nieuw 

orgel (19). In de geciteerde acte, wordt de or
gelbouwer niet genoemd; er is slechts sprake 
van een « ouvrier de la ville dypre ». Dus Jan 
of Michiel II. 

1587. Parijs. Augustijnenklooster. Herstel
ling en vernieuwing van het orgel (3). Het be
staande orgel werd geheel gerepareerd en de 
dispositie gewijzigd. Na het werk zag dit or
gel er als volgt uit; de gecursiveerde registers 
zijn nieuw gemaakt door Langhedul: 

Grand Jeu (Hoofdwerk) 
Parrement (Montre 8') 
Octave 4' 
Fourniture 
Cymbale 

Fluste 8' 
Fluste 4' 
Nasard 2 2/ 3' 
Quarte de N asard 2' 
Oiflet 1' 

Trompette 8' 
Olairon 4' 

Oor.net IV-VI sterk (discant) 
Positif (Rugwerk) 

(Montre 4) 
(Fourniture) 
(Cymbale) 

Fluste 8' 
Fluste 4' 

Cornet 8' (tongspel) 

Clavier de Pédalles. 
Mont r,e 8', als transmissie van het hoofdwerk. 
Tremblant, Rossig 1nol, Tambour. 4 blaasbalgen . 

Trouw aan de Vlaamse traditie bouwt Jan 
Langhedul hier een nieu we Cornet à boucquin, 
d.i. de Vlaamse Nachthoorncornet. Nauwkeu
rig wordt in het bestek de samenstelling van 
deze cornet opgegeven, n.l. c - f IV sterk, f - b 
V sterk en vanaf b VI sterk. De Cornet van het 
rugwerk was ongetwijfeld een tongspel, anders 
zou in dit nauwkeurig bestek zeker ook de 
term cornet à boucquin gebruikt zijn. Merk
waardig is de manuaal- en pedaalomvang van
af C. De stemming was echter een kwart ho
ger, want de pijpen op C waren niet 8', 4', 2' 
lang, maar 6', 3', 1½ ' enz. De C klonk dus als 
F. 

Het pedaal heeft nog dezelfde omvang als in 
de 15e eeuw: 11 toetsen, dus C,D,Dis,E,F,Fis, 
G,Gis ,A,Ais ,B. 

(.vervolg , zie blz. 14). 
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Het De bat rond Olivier Messiaen. 
Er is deze laatste maanden heel wat herrie 

en kabaal onstaan rond de persoonlijkheid van 
àe nog jonge Franse organist 0. Messiaen, en 
een zeer lijvige documentatie lîeeft zich rond 
zijn werk opgestapeld. Natuurlijk zijn niet al
le artikels in een even serene toon gehouden en 
zoals Daniel-Lesur het reeds schreef, is het 
maar gelukkig dat het bloedig duel niet meer 
tot de zeden van onze tijd behoort, zoniet zou 
men de dood van meerdere critici te betreuren 
hebben. 

Wij wensen in deze bijdrage enkel onze le
zers op de hoogte te brengen van het geval en 
de huidige stand van het debat met de negatie
ve en positieve zijden. Wij beogen enkel en 
alleen de rol van toeschouwer - die streng en 
onpartijdig wil blijven - te vervullen, de woor
den indachtig van de grote geschiedschrijver 
Fustel Coulange: « L'impartialité est la chas
teté de l'histoire. » 

I. 

Wie is 0. Messiaen? 

Messiaen is geboren op 10 December 1908 
te A vignon. Hij is de zoon van Pierre Messiaen 
(van Vlaamse afkomst) een bekend specialist 
in de Engelse literatuur die o.m. waardevolle 
studies publiceerde in het tijdschrift « La vie 
intellectuelle » en ook enkel e verhalen over 
Vlaanderen schreef, en van de dichteres Cécile 
Sauvage. 0. Messiaen zal dus wel artistenbloed 
bezitten: « bong sang ne peut mentir. » 

Hij deed zijn muzikale studies aan het Con
servatorium te Parijs onder leiding van Jean 
en N oël Gallon, Paul Dukas en Marcel Dupré, 
stud eerde er harmonie , contrapunt , fuga , com
positie en orgel. Men kan dus aannemen dat M. 
op muzikaal gebied perfect gevormd is, hij is 
thans professor van harmonie aan het zelf de 
Conservatorium en organist' in de Trinité-kerk 
te Parijs. 

M. is diep gelovig en heeft zich van meetaf 
toeg elegd op het verklanken van godsdiensti
ge onderwerp en . Zijn eer st e werken dragen 
als tit el: Offrand es obliées voor orkest of pia
no, Banque t céleste, Apparitio ,n de l'ég lis.e éter 
nelle voor orgel, een mis voor 8 soprani en vier 
violen, La Nat ivité du Seigneur voor or gel , de 
lied ere n Poèmes pour Mi, Chants de terre et de 
ciel. 

In 1936 sti chtte M. samen met Dani el Lesur , 
Yves Baudr ier en André Jolivet de groep « Jeu
ne France », deze vier jo nge ... musketiers heb
ben al he~l wat stof opge j aagd in het muzikale 
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leven van Frankrijk. Uit het manifest van de 
groep lichten wij de volgende zinsnede: « La 
jeune France reprend le titre qu'illustra autre
tois Berlioz et se propose la diffusion d' ceuvres 
jeunes, aussi éloignées d'Un poncif académique 
que d'un poncif révolutionnaire. Les tendances 
de ce groupement seront diverses; elles s'uni
ront pour susciter et propager une musique 
vivante dans un même élan de sincérité. » 

In 1939 werd Messiaen gemobiliseerd als 
pionnier en tijdens de str~nge winter 1939-
1940 moest hij als zodanig zeer zware werken 
uitvoeren . . Om zich te harden, getuigt hij, had 
hij het bewustzijn van de volbrachte plicht; 
het Evangelie, de Brandenburgse Concerten 
van Bach en een uitstekende boezemvriend, de 
componist Thiriet leefden zijn leven mede. 

In 1940 werd hij krijgsgevangen genomen 
in de nabijheid van Nancy, verbleef later in 
Stalag VIII A te Gorlitz in Silezië. Rond hem 
is er het triviale rumoer van het kamp en de 
dikke sneeuw en bijtende koude, maar iedere 
avond leest hij uit de Apocalypse van St-Jan. 
's Nachts droomt hij van de regenboog en iede
re morgen werpt hij een bladzijde muziek op 
het papier: Quatuor pour l.a fin du Temps, voor 
orkest. 

Ondertussen ontvangt hij een brief met en
kele blonde lokken van zijn zoontje Pascal, 
's anderendaags is hij vrij en mag naar Frank
rijk terugkeren. 

Tot de laatste en meest omstreden werken 
van M. behoren Vingts r,egards sur l'Ernfant 
Jesus, een cyclus van twintig pianostukken, 
die samen nag enoeg anderhalf uur duren. De 
componist kwam op de gedachte dit werk te 
schrijven bij het lezen van een passus door 
Dom Columba Marmion: « A propos de la Na
tivité du Seigneu r» « Dom Marmion parle d'un 
crescendo de reg ards sur la crèche depuis les 
plus humbles jusqu 'aux plus sublimes. » 

Tenslott e is er het kapitale werk Trois pe
tites Litu rgies de la Présence di'Vine ( onlangs 
bij Dur and uitg egeven ) dat de heerlijkheden 
van de goddelijk e aanwezigheid wil bezingen, 
geschreven voor ork est met sp ecial e bezetting 
en negen vrouwenstemmen, het werd ook te 
Brussel (Vlaamsch e radio) uitgevo erd op 25 
Novemb er 194._~ onder de leiding va n Paul Col
laer . Ook in Ned er land (Hilversum I) volgde 
kort daarop een zeer verzorgde uitz ending. 
Over deze compositie he eft men gezegd dat 
sinds Le Sacre van Stravinski, geen ander wer k 
meer beroering in de muzikale wereld heeft 
verwe kt. 



In 1942 publiceerde Messiaen bij Leduc een 
didactisch werkje: Technique de man langag.e 
musical, waarin hij - met soms een overvloed 
van neologismen -, zijn methode en muzikaal 
arsenaal uiteenzet. Vooreerst typeert hij zijn 
stijl als gedragen door de bekoorlijkheid van 
de onmogelijkheden (le charme des impossibi
lités). De onmogelijkheden, bijzonder twee vul
len elkaar aan: vooreerst de modi met begrens
de transposities (modes à transpositions limi
tées), begrensd om niet in de zelfde noten en 
tonale ruimte te vervallen en die in verticale 
zin de alomaanwezigheid (ubiquité) in tijd en 
ruimte verwezenlijken; vervolgens de gedurige 
verscheidenheid van rhythme die hetzelfde in 
horizontale lijn realiseert: « ik bevind mij te
gelijkertijd in verschillende tonale en rhythmi
sche ruimten » (Revue Musicale de France, 
15 Avril 1946 p. 3). Andere middelen, die ech
ter aanhoudend evolueren zijn: afwezigheid 
van tijd en maat, algehele vrijheid ten opzich
te van de harmonie - geen gebruik van harmo
nische Q!!twikkelingen of van werkelijke mo
dulaties -, een steeds zoeken naar nieuwe mid
delen, de ruk naar lichtende hoogten als naar 
d·e regenboog of het hoge kerkraam, een zeke
re nabootsing van vogelengekweel. Messiaen 
erkent nog een zekere invloed van het hindoese 
rhythme, de russische melodie. Hij huldigt een 
franciscaanse omgang met de gevleugelde we
reld. Hij is soms zeer vlug uit de veren om de 
vogels te beluisteren of om de geheimzinnige 
atmosfeer van de bergen te ondergaan. « Si 
vous voulez une conclusion... je crois que tout 
pourrait se résumer ainsi... L'impression de 
surréel, éthéré, lumineux, ailé, stellaire qui se 
dégage de mes poèrries musicaux, provient de 
ce que, dans mon ceuvre le merveilleux surna
turel des mystères chrétiens se marie harmo
nieusement avec le merveilleux naturel. Je prie, 
je suis un contemplatif, mais j'associe la na
ture, qui est un hymne vivant à ma prière. Je 
m'interesse passionément à !'astronomie, à la 
microphysique, à la géologie. » . 

IL 
Zoals men uit voorgaande uiteenzetting 

reeds vermoeden kan, werd het werk van M. op 
zeer verschillende wijze onthaald en gewaar
deerd. Zelden heeft een jong musicus zulke 
hoog oplaaiende passie rond zijn werk weten 
te weven . Tot hen die hun warme bewondering 
voor M. niet onder stoelen of banken steken 
behoren: Georges Auric (in Lettres françai
ses » 7-IV-45) die de Vir."ogt regards als een 
grootse compositie bestempelt. Arthur Hon
negger (in « Le Littérair e » 13-IV-46.) no emt 
M. een markant e persoonlijkheid. Francis Pou-

lenc (ibid.) kent aan M. een eerste plaats toe 
in de huidige muziekwereld, maar maakt het 
grootste voorbehoud over zijn literatuur. Men 
weet dat M. meestal zijn werken inleidt door 
presentatie 0 brochures - de tegenstrevers heb
ben ze smalend « notes inexplicatives » ge
noemd -, en verleden jaar heeft Poulenc in een 
bijtend en scherp artikel (in « Le Figaro ») de 
laatste zogenaamde neoclassistische werken 
(o.m . Danses concertantes) van Stravinsky ver
dedigd tegen de leerlingen van M. die het werk 
hadden uitgefloten. Claude Delvincourt, de hui
dige bestuurder van het Conservatorium te Pa
rijs schrijft (ibid.) : « Man cher Olivier, fuyer 
toute vaine agitation. Allez chercher refuge 
dans un village nègre ... N'emportez dans votre 
valise que du papier à musique, et revenez nous 
dans une dizaine d'années, quand à l'ombre de 
votre cocotier d'élection vous avez fini de rem
plier toutes vos portées de ces petits points • 
noirs avec lesquels vous faites de si touchante 
musique. » Guy Bernard-Delapierre (ibid.) 
spreekt van onvergelijkelijke muziek en roept 
in verband met de miskenning van M. de herin
nering op van Jeanne d'Arc, Galilei, Stravins
ky. Roland-Manuel (Le Littéraire 20-IV-46), 
leerling en vriend van Ravel, spreekt van een 
persoonlijkheid « sans précédent » en noemt het 
geval van M. dit van iemand die met de esthe
tiek van zijn tijd durft te breken; ook L. Beydts 
(ibid.) koestert oprechte bewondering voor M. 
maar waarschuwt hem tegen zijn al te woeli
ge bewierokers, die aan de zaak van M. meer 
kwaad dan goed berokkenen. Men zou hier aan 
de woorden van V euillot mogen denken: « Man 
Dieu, défendez-moi contre mes amis, quant à 
mes ennemis, je m'en charge. » Henry Barraud 
(ibid.) noemt het werk van M. op zuiver muzi
kaal gebied zeer belangrijk en noemt « Visions 
de l'Am en » een « monument van deze tijd », 
« d'une splendeur inouïe ». Pater Florand O.P. 
(ibid.) spreekt in eenzelfde zin: volgens hem 
bezit M. de authentieke eigenschappen van een 
groot kunstenaar n.l. stijl en persoonlijkheid 
maar waarschuwt tevens met klem tegen de li
teratuur en commentaren van M. In « Pages 
françaises » (Maart 1946) vergelijkt men de 
muzi ek van M. aan byzantijnse fresco's, die de 
uitersten aan elkaar weten te paren: naakte 
ontbloting en extatise vurigheid: « mépris des 
conventions pathétiques et des lois habituel 
les de la varieté en art ». 

M. Pincherle (R.M.F. 1 April 46) acht het 
werk van M. gelukt, Yves Baudrier (ibid.) be
schuldigt zelfs de tegenstrevers van Iv,I. van 
kwade trouw; Lily Maurice-Amour (ibid.) re
kent de muziek van M. tot de grote bladzijden 
van de Franse muzi ek. Dr Spanjaard « Mensch 
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/ -

en Melodie » (TII 1946, bl. 87) noemt het werk 
van M. muzikaal vaak aangrijpend. De Gegen
bach (R.M.F.) noemt M. de romancier van het 
bovennatuurlijke. 

De Engelsche schrijver R. Speacht houdt M. 
v9or « de grootste toondichter sinds Beetho-

· ·ven». Virgil Thompson, leerling ~an Nadia Bou
langer, noemt M. de origineelste van de jonge
re componisten in een recensie in de « N. York 
Herald Tribune » (zie « Choix » XI, t. II bl.93). 
Ook Paul Tinel (in « Le Soir » 21-IV-46) 
schreef met waardering over M. maar maakt 
voorbehoud over sommige punten. 

Laten wij nu de tegenpartij aan het woord 
om ook de keerzijde van de medalie te bekij
ken. 

Daar is vooreerst de lange studie van B. Ga
voty in « Etudes » October 1945, bl. 21-37. 
waarvan wij enkele gedachten hebben samen-

grondige muzikale bijdrage geleverd. F. Gold
beck, de Hollandse redacteur van het Franse 
tijdschrift « Contrepoint » (1 Jan. 1946, ook 
in « Temps Présent », 6 April 1945: « Péril de 
l'ingem.iosité ») vindt de taal van Messiaen's 
muziek ijdel en ledig (métal dreux et sonnette 
tintinnelante) typeert zijn werk als dwaze 
complicatie en ziet de ware roeping van M. in 
het groteske. 

J.L. (La Libre Belgique, 19-IV-46) vindt de 
muziek van M. duister, zonder organisch ver
band, die zelfs verwaait tot « existentialisme » 
en ongebreidelde oerdrift. 

Besluit. 

Wij hebben ons moeizaam een weg trachten 
te banen door de vele studies en artikels over 
M.; zou men nu niet geneigd zijn even te medi
teren over de broosheid van 's mensen oordeel? 

0. MESSIAEN. 

gevat in ons vroeger artikel in « De Kern » Mogen wij het nochtans wagen een bondige 
(Spectator, 10 Februari bl. 11), zoals ook R. balans op te maken? Vrijwel iedereen - voor-
Dumesnil deed in « Le Monde » (ll-XII-45) Ga- en tegenstanders - gaat niet akkoord met de 
voty, de biograaf van Vierne en J. Alain en die literatuur en de comentaren die M. om zijn mu-
over een prachtig schrijverstalent beschikt, ziek heeft geweven, hij gunne ons de vrijheid 
verwijt aan M. o.m. zijn naïeve literatuur (1) zijn muziek aan te voelen zoals die spontaan 
en symbolisme, vervolgens zijn mysticisme dat tot ons spreekt , wij hoeven geen gids om zijn 
met ware mystiek weinig of niets te maken toverkasteelen te bewonderen en te genieten. 
heeft. Volgens velen is er echter nog meer tegen M. op 

l
,,. Brutaler echter hanteert Claude Rostand (in te werpen, want niets belet dat een matig den-

Persoverzicht van R.M.F. 1 April 1946) de gro- ker of schrijver een geniale schepper weze. 

1 
ve borstel en spreekt van leugen en ontwijding Ook zij die oprechte sympathie toedragen aan 
(mesonge et sacrilège) en noemt de « Petites Messiaen, zoals N. Dufourcq (La musique d'or-
liturgies » reuvre cliquante, faussement sompt- . ., gue Française 1941, bl. 232) en in mindere ma-

J 
tueuse, trompeusement mystique ... au teint lym- ,.- te Georges Bernard (Etudes, 20 Juni 1938, bl. 
phatique, à la graisse malsaine ». Roge r Elan- .·'""•:'·~ 801) vrezen dat M. ongelijk heeft steeds op-
chard (ibid.) houdt de muziek van M. voor 'ie , ,/.. nieuw de kaders te breken en op zoek te gaan 
zinnelijk, in wanklank met zijn bedoelingen, eri naar nieuw e en verrassende middelen met her-
Claude Rostand nog (ibid.) rekent het geval metische uitsluiting van traditionele, geijkte 
Messiaen ni et tot de muziek maar tot.. . de psy- methoden: dit zou het gevaar insluiten van be-
cho-pat-hol egie; volgens hem he eft M. geen perking ,verstarring, verstomping, begrenzing. 
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Nog anderen verwijten aan M. zijn gezocht my
sticisme. Dat is dan de negatieve zijde van dit 
debat. Daarentegen staat de enthousiaste solie
de bewondering van hen die wellicht de meer
derheid vormen en die M. begroeten als de open
baring van onze tijd. Zij loven zijn ongewone 
vindingrijkheid, zijn gans aparte stijl , zijn fris
se spontaneïteit, zijn cosmische visie, zijn heer
lijke, opstuwende levensdrift , tegen welks kan
télen de pijlen van de kritiek zullen afscham
pen, zijn durf en hardnekkigheid: « il faut vrai
ment que M. aime la musique et soit aimé d'elle 
pour pouvoir la contempler encore. » schreef D?,
niel-Lesur. Dat is dan alles, de positieve zijde 
van het debat. Wij hebben zelf geen stelling ge
nomen maar getracht een objectief relaas, ten 
titel van inlichting, te geven. 

De toekomst zal uitmaken wie juist gezien, 
en of de toondichter met zijn profetische naam 
en zijn eerste beloften, gestand zal doen, of hij 
de ploeg in vru _chtbare aarde zal weten te drij
ven. 

(1) Ziehier ter illustratie, de commentaar van M. over 
zijp Poèmes pour Mi: « Cycle de neuf mélodies exaltant 

Ie sacrame nt de mariage et les différents états d'äme 
qui en résult ent pour l'époux. Les paroles - écrites par 
Ie musicien lui-même - sont conçues dans un sens lar
ge, avec une variété d'atmosphères oii voisinent Ie ma
tériel et Ie spirituel. Après une longue Action de Gräces 
pour tous les biens reçus du ciel, viennent Paysage et 
la Maison, qui évoquent les lieux aimés des époux. Epou
vante, ap porte ensuite sa note d'effroi et d 'horreur tra
gique. Puis une peinture de l'Epouse et Ie chant de Sa -
Voix, m a intenant et après la résurrection, suivis de la 
marche en avant des époux nantis de la gräce et deve
nus Guerriers du Christ. Le cycle se termine par Ie Col
lier (douce et tendre chanson des bras de l'épouse autour 
du cou de l'époux) et une dramatique Prière exaucée. 
L 'a bsence de mesure, certains moyens d'expression ·mo
daux et rythmiques, une déclamation mi-hindoue, mi
plain-chantesque, sont les caractéristiques de ces mélo
dies. Le chant y alterne une sorte de récil psalmodié 
avec de longues vocalises destinées à renforcer un mot 
ou un sentiment. Le piano bruisse de lumineuses péda
les rythmiques eri grappes d'accords. Tout cela est es
sentiellement chantant. Action de Gräces et Prière exau
cée déro ulent de véritables phrases en vocalises. Pay
sage, l'Epouse et le Collier varient couplets et refrains . » 

8-V-1946. 

Dr. G. De Becker, ss. cc. 

Orgel I iteratuu r. 
Koraal voorspel: « Whol mir das ich J esum habe » uit 

de Cantate 147, Bach , bewerkt do or Paul Ch. v. Weste
ring. 

Het zeer mooi Koraal werd ook door M. Dupré be
werkt, doch Paul Westering heeft het driestemmig, dus 
vee l eenvoudiger gehouden. Het is een goed studiewerk
je en tevens van hoge kunstwaarde. Zeer aanbevo len. 

Inventionen (manualiter) Albert De Klerk. - Zo a ls 
voorgaande ook uitgegeven bij « Ars Nova» Goes. Een 
voorname klassieke uitgave van een tient a l één bladzij -

dige werkjes. Albert de Klerk geeft onze organisten iets 
waar zij nog steeds 'n grote behoefte aan voelen, n.l. 
goe de moderne kleinkunst. D e Stukjes, elk afzonderlijk, 
getuigen van een voorname smaak op zuiver muzikaal 
gebied, en zij doen geen afbreuk aan de religiose eisen 
die zulke uit gave n ten grondslag lig ge n . Wij rangschik
ken di e Inventionen van Albert De Klerk, zon der voor
behoud, bij de beste uitgaven in dit genre. Geen organist 
zal ze willen missen . 

Criticus. 

1. 
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111. Hoe studeer ik een Orgelwerk. 

Zij staan nog allen voor me, de lange rijen 
leerlingen, die voor me op het orgel speelden. 
Er waren er, nerve _us, onbeholpen, onbegaafd, 
stoutmoedig, jong, begaafd, ingenomen met 
zichzelf, de meesten geestdriftig en ijverig. 

Ik had en heb nog steeds de gelegenheid hun 
werkmethode gade te slaan, te vergelijken en te 
richten. Na al die jaren kan ik de resultante op
maken van de studie naar hun werkmethode, 
van mijn duizende leerlingen. Enkele bevindin
gen daaromtrent kunnen interesseren..... De 
meeste leerlingen-organisten « kennen » een or
gelwerk slechts nadat zij het ontelbaar maal 
van het blad gespeeld hebben. Dit is echter een 
zeer oppervlakkige manier van spelen en geen 
wezenlijk studeren in den waren zin van het 
woord. Men moet een orgelstuk in zich opnemen 
en verwerken. Als eerste vereiste wordt ge
st eld: de muzikale analyse, en eerst dàn de 
technische studie. 

Een compositie, hoe eenvoudig ook , moet eerst 
op de studietafel opengel egd en daar grondig 
ontle ed worden voorale er haar op het orgel te 
plaatsen. Nadat het stuk ontleed en doorgelezen 
is, zodat men zich een mening kan vormen over 
het muzikaal verloop van het geheel, en de dik
wijls voorkomende vraagstukken onderzocht 
heeft, zoals de uitvo ering van trillers, bijters 
in deze of gen e period e, kan men de eigenlijke 
t echnische studie aanvangen. 

Wanneer er geen ving er- of voetzetting aan
geduid werd, zoekt men er een vooraf , doch met 
de grootste zorg , want dit is van het grootste 
belang. Het is ni et noodzakelijk ieder noot 
da arva n te voorzien, omdat dit het lezen inge
wikkeld maakt . Voor het manuaal: let speci
aal op het onderz etten van den duim , op de sub
st ituties · (vingerverwisseling), afglijding (glis
sando), enz. Wat met stilstaande hand kan ge
speeld worden beho ef t geen vingerzetting. Het
zelfde geldt voor de voetzetting: de notenr eek
sen welke met denzelfd en voet kunnen gesp eeld 
wor den, duidt men best aan met een accolade, 
onder of bov en het notenbeeld, na argelang het 
voor de rec ht er of linker voet is. 

Zoek vervolgens de ver deling der middenstem
men waar zij door linke r- of r echter hand over
genomen worden. Ogensc hijnlijk zal daar een 
hele boel tijd mede gemoe id zijn, en dit is in 
feite ook zo! doch het is tijd gespaard, in deze 
zin, dat men daarna werke lijk veel vlugger al-
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les doorwerkt dan zonder de voorbereiding. Die 
is er echter volstrekt nodig voor een g9ede 
technische vorming en voor de zelfcontrole. 
Daarmede kan de studie aan het orgel beginnen. 

Bij den aanvang studere men langzaam de pas
sages voor linker- en rechter hand en voor de 
voeten. De tweede phase is voorbehouden voor 
de studie van, ten eerste: de twee handen sa
men, ten tw eede: linker- en rechterhand afzon
derlijk met het pedaalspel; ten derde: de beide 
handen en voeten samen. 

Men moet niet immer een stuk van vooraf
aan studeren. Het is wel nuttig broksgewijze 
het werk te verdelen, immers alle onderdelen 
zullen niet even moeilijk zijn, en op die manier 
heeft men de gelegenheid de meest moeilijke 
passages grondig uit te diepen zodat, eenmaal 
de moeilijkheden overwonnen, deze delen zonder 
verdere insp anning of aarzeling in het geheel 
van het stuk kunnen ingeschakeld worden. 

En, al zijn -er geen bijzonder moeilijke pas
sages , toch is het z~er aan te bevelen, broksge
wijze te studeren, daar die methode niet zoveel 
geheugen vraagt van den leerling. 

Nadat de klavi er vera nd eringen aangeduid 
zijn begint men met de phraseri ng en de articu 
latie. Eerst dan zal men tracht en het stuk ge
leidelijk in t empo t e spelen, wanneer men het 
lang genoeg, zeer langzaam bewerkt heeft. 
Speelt men een stuk vr oeg ö b mpo dan komt 
er allicht een tijd dat men het niet meer lang
zaam , of zelfs in 't geheel niet goed meer kan 
spel en. Een werk steeds te spelen met de on
vermijdelijk e fouten, is het onfeilbaar ken
merk van iemand die te vlug het tempo opvoert. 
Daarom is het nodig dat de leraar zonder toe
geving , er streng aan houdt dat de leerling, 
welke ook zijn begaafdheid weze, een org el
wer k, eerst langzaam en rustig doorwerke . 

Van uit zuiver technisch stanpunt, kunn en 
wij de leer ling-organist voor de voorbereidende 
studie van een orgelw erk, de piano met voetkla
vier aanbevel en. Wij zegden reeds in ons vorig 
artikel, dat het « touché » van het orgel niet 
het ideaa l is voor een goede vingervorming. In
dien men echter toch noodgedwong en op het 
orgel studeren moet , raden wij een zacht e re
gistratie aan. Het vermoeid minder den geest 
en laa t een scherpere cont role toe op de zui
ver heid van het sp el. 

Wanne er het stuk t echnisch vlekkeloos en 



aesthetisch muzikaal verantwoord is, komt ten
slotte de vereiste registratie. Bij moderne or
gels moet de organist zich oefenen om zelf te 
registreren, dit mag echter niet hinderen aan 
de zniverheid van het spel, noch aan het mooi 
evenwichtig rhythme. Indien men voor sommige 
composities niet tot een bevredigend - resultaat 
komt, moet men zich laten bijstaan door een 
registrant. Bij oude orgels zal men trouwens 

regelmatig moeten beroep doen op een goed ge
oef end registrant. 

« Last but not least » zullen stijlprincipes en 
historische aanwijzingen ons leiden naar een 
kunstvolle interpretatie die de compositie zal 
herscheppen en nieuw leven zal geven. 

Mechelen. 
Flor Peeters. 

Du nouveau sur Jacob. Buus. 
Omwille van het uitzonderlijk belang van dit 

artikel voor onze- en de algemene orgelgeschie
denis, hebben wij er aan gehouden dit in zijn 
oorspronkelijke taal te bewaren. Deze bijdrage, 
van de hand van de wereldvermaarde musico
loog, speciaal voor « De Schalmei ·» geschreven, 
zal voor onze lezers, zoals zij was voor ons, 
een buitengewone verrassing zijn. (N. v. d. R.) 

Jacob Buus, également connu en Italie 
sous Ie nom de J achet Flandrensis ou J achet 
Fiamengo, remplit les fonctions d'organiste du 
second orgue (organum minus) à la Basilique 
St-Marc ,. à Vénise, de 1540 (1) à 1551, après 
quoi il passa au service de l'empereur, comme 
organiste à la chapelle impériale de Vienne, 
jusqu"à la veille de sa mort , dans l'été de 1565 
(2). 

Il a composé des motets , des chansons fran
caises et des ricercari instrumentaux. (3). Ce 
sont ces derniers qui lui ont valu quelque re
nommé , dans !'esprit des musicologues moder
nes. Ils représentent, en effet, tant dans l'hi
stoire de la musique d'orgue que dans celle des 
formes musicales, .une étape sur l'importance 
de Iaquelle l'attention a été attiré à juste titre 
par les spécialistes de la matière. 

Les pièc es de Buus qui nous intéressent ici 
sont contenues dans deu x livr es de Ric ercare ... 

(1) R. L en aer t s , La Chape lle de St-Marc à Venise , sou s 
Adrian Will ae rt, d a n s Bulletin de l'In stitut hi s to
riqu e b eige d e R om e , X IX (1938), pp. 105 ss ., plu s 
sp écia leme n t pp. 210 et 229. 

(2) A. Sm ije r s , Di e n:a iser li che Hof mu sil, -Kapelle vo n 
1543-1619, II. T eil , da n s VII B eihef t der Den kmä ler 
der Tonk un st in Oesterre ich (1920) , pp . 102 ss., plu s 
spéc ia lem en t p p . 121-122. 

(3) (out re Eitn er , Que llen -Lexilrnn , vol. II , p. 255) 
H . Kra u s, Jacob B uus, Le ben u. Wer k e, d a n s Tijd
schr ift der Vereen ig ing voor Ne derlands Muziek 
.geschie denis, D ee l X II, 2e en 3e s tkn. (1927-1928) , 
pp . 81 SS , et 221 SS . 

de cantare et sa.nare d'organo et altri strumen
ti, parus respectivement en 154 7 et 1549. Ces 
recueils ont été publiés chez Antonio Gardano, 
à Venise, en quatre petits volumes de parties 
séparées , ce qui expliques que les dits ricercare 
peuvent être interprété par des chanteurs (da 
cantare) ou par des instrumentistes (da sona
re), parmi lesquels les organistes sont seuls 
expressément désignés: chose relativement ra
re, à cette époque, ou 11on recourt, le plus or
dinairement, dans les titres des recueils, à des 
formules stéréotypées qui prévoient l'alternati
ve vocale ou instrumentale, sans spécifier les 
instruments qui peuvent éventuellement con
courir ä, l'exécution. ( 4) 

L'exeption qui s'observe, à eet égard, chez 
Buus, se rattache vraisemblablement au fait 
qu'il était avant tout organiste . Ceci trouve une 
confirmation particulièrement significative 
dans eet autre fait, qu'il fait paraître, en 1549, 
chez Gardano , mais cette fois en tablature d'or
gue (et non plus en parties séparées) quatre 
ricercari extraits du 2me livre: l'un d'eux avec 
adjonction de nombreux ornements , les trois 
autres sans colorature , comme si le maître 
avait voulu donner , dans Ie premier cas, un ex
emple-type de ce qu'un organiste doit s'efforcer 
de réaliser , lorsqu'il se propose d'éblouir ses 
auditeurs par Ie jeu complexe des fioritures (5) 

Jusqu' en les derniers temps, l'reuvre d'orgue 
de Jacob Buus n'était connu que par la publi-

(4 ) Aus si bi en, comm e il s 'ag it, da n s Ja plup a rt d es cas, 
de morc ea ux pourvus de paroles , l 'a lt ern a tiv e vo
ca le a , en principe, le pas sur l' a lt e rn a tive instru
m ent a le . P a r contr e, dans les ri ce r ca ri de Buu s, 
c 'est le contrai re qui a li eu , ces pi èces é t ;int en
ti èr em en t dépou rvues de te xte . 

(5) K ink elb ey, Orgel und U:la vier in der Musilcge
sc hi ch te de s X VI J ahr hund er t s (L eip zig , B reitkopf 
u. Härt e l, 1910) , p. 141, et H . Kr a u s, ar ticl e cité , 
pp . 94-95. 
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cation, par Wasielewski (6) et H. Riemann (7) 
du 4e ricercar du ler livre (1547), et celle par 
Kinkeldey, du ler ricercar de la tablature de 
1549, accompagnée du fragment initia! du ri
cercar non orné du second livre, <lont il consti
tu e la transcription coloré. (8) 

Ce qui avait motivé le choix, par Wasielews
ki, du 4e ricercar au · ler livre, était Ie fait que 
cette pièce offrait isolément une particularit~ 
qui la distinguait essentiellement du motet 
contemporaire et des ricercari plurithématiques 
composés à l'image de ce dernier: à savoir qu' 
elle était construite d'un bout à l'autre, sur un 
seul et même thème, donnant lieu à un nombre 
exceptionnel d'entrées (environ 80). De son coté 
Kinkeldey avait, très judicieusement, jeté son 
dévolu sur le ricercar orné de la tablature de 
1549, pour la raison que confronté (tout au 
moins partiellement) avec son modèle non orné, 
il était de nature à montrer par le vif comment 
les organistes de la Renaissance s'y prenaient 
pour adapter des coloratures à une pièce en 
contre point éditée par parties séparées. Dans 
le premier cas - celui du ricercar monothémati
que il y avait en outre, un intérêt historique 
évident à faire connaître un morceau très an
cien - peut-être le plus ancien qui ait été con
servé - qui, par l'unicité de son thème, fai
sait figure de précurseur de la future fugue. 

Ces considérations, étrangères, somme toute, 
au souci de la valeur esthétique, ont eu pour 
effet de faire envisager l'ceuvre d'orgue de Buus 
sous un angle fächeusement unilatéral. N'ayant 
à sa disposition que ces deux exemples , la musi
cologie n'a pu se faire qu'une idée forcément 

· incomplète de la production organistique de Ja
chet Flandrensis: idée, pour le surplus, fort dés
avantageuse, les pièces en question, toutes 
deux d'un e longeur inaccoutumée, laissant, 
dans !'ensemble, une impression d'ex trème mo
notonie et d'intolérable sècheresse, l'une par le 
ret our lassa nt de son unique thème, l'autre par 
l'accumulatfon de coloratures stéréotypées , et 
sans gräce. 

Le Dr. Kra us , qui a eu !'occasion d'étudier 
toute l' ceuvre instrum entale de Buus, la juge 
dans sa totalit é peu attrayante (wenig erfreu 
lich) et, par ailleurs, d'un agencement formel 
souvent imparfait (nur wenig festgefügte 
Form) (9) 

(6) Dan s <kschichte der Instrumental-Musik im XVI 
Jahrhund ert (B erlin, 1878), pp . 30 ss. des B eilagen. 

(7 ) Dans Musikgeschichte in Beispielen, 1911-12 , pp . 
70 ss. 

(8) Op . cit. de Kinkelbey, pp. 245 ss. 
(9) On peut r ep roche r au Dr . Kraus de s 'ê tre liv ré à 

des ana lyses minutieuses, qui semb lent lui avoir 
fait perdre de vu la li gne d 'e nsemble , ce dont est 
résu lt ée cette conclusion quelque peu sommaire, à 
not re avis . 

A l'encontre de cette appréciation peu favo
rable, M. Gordon Sutherland - qui ne paraît 
pas avoir connu l'étude du Dr. Kraus - a pu
blié récemment, dans Ie « Musical Quarterly » 
de New York (nr. d'Octobre 1945, pp . 448 à 
463), un article qui vise, en un certain sens, à 
réhabiliter Jacob Buus en tant que compositeur 
pour l'orgue. De même que le Dr Kraus, il a 
pu prendre connaissance de tous les ricerc.ari du 
maître; mais à l'opposé de son prédécesseur, il 
aboutit à des conclusions beaucoup plus favo
rables quant à leur valeur esthétique. · 

Sans doute suivrons-nous plus volontiers Ie Dr. 
Kraus, lorsqu'il affirme que les thèmes mis en 
ceuvre dans ces pièces n'offrent rien qui les dif
férencie essentiellement de ceux utilisés dans 
les motets ·polyphoniques vocaux contemporai
nes, tandis que M. Gordon Sutherland s'évertue 
pour sa part, à prouver que les <lits thèmes of
frent, en moyenne, par rapport à ceux des mo
tets, des divergences aisément discernables. En 
réalité, l'on ne saurait sérieusement contester 
que les ricercari de Buus ne sont autre chose 
que d'ingénieuses applications de la technique 
du motet à des fins instrumentales. Mais, d'une 
part, l'idée préméditée d'une adaptation de eet
te technique au clavier de l'orgue a tout natu
rellement aiguillé l'auteur vers un agencement 
des voix qui en facilite l'exécution sur eet in
strument; d'autre part, l'absence de texte lui a 
permis de concevoir la forme avec une plus 
grande liberté que dans le motet: d'ou la pré
sence d'épisodes qui font pressentir jusqu'à un 
certain point ceux de la fugue classique, et du 
velléités non négligeables de développement th é
matique, sur lesqu elles M. Sutherland attire 
fort justement l'attention. lei , nous ne pouvons 
que nous rallier à son argumentation et, par 
voie de conséquenc e, nous insurger contre la 
reproche d'insuffisance de la form~ dont le Dr. 
Kraus fait grief à l'organiste gantois. 

Aussi bien, M. Gordon Sutherland appuie sa 
manière de voir sur des exemples fragmentai
res qui, même isolés de leur contexte, plaid ent 
sans aucun doute en faveur du talent de Jachet 
Fiam~ngo et de l'originalité de ses conceptions 
form eHes. 

Celles-ei sont effectivement marquées au 
coin d'une clarté et d'un sens de l'équilibre peu 
communs , allant de pair avec une recherche ef
ficace de la variété dans l'unité et une grande 
finesse dans Ie jeu des articulations (10). 

Il n'en faut pas plus pour classer les ricercari 
de Jacob Buus au rang des meilleures composi
tions instrumentales de la première moitié du 
XVI siècle, encore que l'on ne saurait sans in
justice les placer au-dessus de ceux de Girolamo 

(10) G. Sutherland, article cité. 



Cavazzoni publié en 1542 (11), et dont on ne 
saurait assez louer la noblesse, la transparence, 
Ie goût et la sobriété dans !'art d'orner occa
sionnellement Ie contrepoint au moyen de co
loratures. 

Si ~convaincants qu'ils soient en eux-mêmes, 
les fragments des ricercari de Buus cités par 
M. Sutherland sont, à vrai <lire, insuffisants à 
eux seuls pour se rendre compte des mérites de 
l'ceuvre instrumentale du maître , prise dans sa 
totalité. Mais il semble bien que l'on puisse fai
re confiance sur ce point au musicologue amé
ricaine. On le peut d'autant mieux, que l'ceuvre 
vocale de !'organiste flamand décile en lui un 
musicien de race, non seulement rompu à toutes 
les finesses du contrepoint néerlandais, mais 
encore capable d'animer celui-ci d'un souffle 
d'inspiration qui l'élève fort au-dessus des vai
nes roueries scolastiques . Personnellement, nous 
ne èonnaissons, de lui, pour l'avoir mis en par
tition d'après le Thesaurus musicus de Monta-

(11) En notation moderne dans la vol. III de l'art mu
sical in Italia de L. Torchi, pp. 1 ss . 

nus et Neuber (Nuremburg, 1564), que Ie motet 
de mariage à 6 voix H eac dicit Dominus - Qui 
inv enit mulierem bornam, dans lequel, autour 
d'un ténor traité en canon à 2 voix (Haec dicit) 
les quatres autres voix (Qui invenit) font foi
sonner des contrepoints d'une extrème richesse, 
que colorent, par moments, des dissonance~ 
pleines de hardiesse, dans un style harmonique 
singulièrement moderne pour !'époque. On ne 
s'étonne point , après avoir pris contact avec 
une ceuvre d'une tenue aussi altière, de ce que 
son auteur ait pu réaliser, dans Ie domaine in
strumental, des pièces qui a.épassent de beau
coup Ie niveau de la sèche expérience formelle 
ou du modèle didactique sans äme. 

ce. 
• 

Oud-Nederlandse Meesters.<1
) 

De veelzijdige belangrijkheid van een Adri
aan Willa ert, voor de algemene muziek- en meer 
bepaald voor de orgelhistorie, kan niet hoog 
genoeg aangeslagen worden. Wij zouden het 
dubbel-koren syste em, de proeve tot homopho
nie, en de reeds sterk doorgevoerde chromatiek 
in zijn ceuvre kunnen belichten; wij zouden, 
met evenv eel recht het zelfde kunnen doen ten 
overstaan van de instrumentatie van sommige 
zijner werken « ricercari a tre voce composti da 
lo excellentissimo Adriana Willaert accomodate 
da cantare e sonare per ogni instrumento » 
(dus orgel), doch Adriaan is de paedagoog, de 
professor, de « initiateur », dàt is zijn meest 
representatieve kant , het meest geschiedkundig 
belangrijk. 

Onder zijn voornaamste leerlingen vernoe
men wij Cypriaan de Rore , Nicola Vicento , Zar
lino, Andrea Gabri eli, Parabosco. Wanneer wij 
een zeker e-ti jdsver houding niet uit het oog ver -

liezen kunnen wij de situatie van een Willaert 
het best vergelijken met die van een Sweelinck, 
een Franck, een Lemmens, een Peeters. Zij zijn 
de pionniers van een school, van een strekking, 
van een standpunt.Wij hebben hierbij natuurlijk 
niet gedacht aan de compositorische verhoudin
gen, die op zich zelf reeds, van uit onzen hoek, 
door die tijdsverhoudingen, buiten hun wezen
lijke waarden treden. 

Willaert was in zijn composities geen revo
lutionnair. Hij heeft op consequente wijze 
het werk van zijn voorgangers voortgezet in 
een persoonlijke vorm. Het lange werk Ric er
care: dat Prof. Peeters van hem in zijn verza
meling overnam is daarvan een karakteristi ek 
voorbeeld. Wij kunnen in dit werk echt er geen 
Italiaanse invloeden ontdekk en. Het geeft 

(1) Besp iege lin gen bi j de uit gave va n « Oud -N ederl a nd
se Meester s voo r Orge l » door Prof . Flor P ee te r s. 
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een bijzondere indruk. Aan de vorm en de 
techniek herkennen wij de periode volkomen 
b.v. de harmonie-steunende bas; doch de geest 
van het werk en het rhythme verrassen ons vol
komen. Hier spreekt de gothische aesthetiek 
nog luide. Het zelfde kunnen wij bij voorbaat 
zeggen van een Luython . De grootste verras
sing - de oorzaak ligt juist in het wonderlijk 
archaïsme van het rhythme - zal elke organist 
overvallen wanneer hij dit schijnbaar gemakke
lijk werk zal pogen voor te dragen. Gans an
ders , zo van vorm als van geest is het Ricercare 
van Orl.andus Lassus. Rustig en gedragen op 
enkele zachte grondspelen 8' getuigt het toch 
- ondanks de beperkte omvang - van de tech
nische .., en intellectuele waarde van Lassus. Het 
hoeft niet betoogd hoe voornaam het werkje 
aandoet en hoe werkelijk geïnspireerd het ko
raalachtig slot ( + 4') er binnentreedt en het 
eerste motief ervan herhaalt als een oude bal
lade. Welli_cht zal Prof. Peeters in . één der vol
gende delen nog werken van Lassus overnemen, 
werken die nog meer het veelzijdig talent van 
een onzer grootste meesters zullen verduidelij
ken. Hij was wellicht de eerste die met verba-

. zend goed gevolg de weergave van de tekst in 
zijn muziek vastlegde. 

Over Jan de M.acque is slechts nog weinig ge
publiceerd. Voor de bijzonderheden van zijn le
ven leest u de interessante gegevens in « Monu
mentae Musicae Belgicae » door den Heer Wa
telet. De beide Canzona alla F'rancesa welke 
voor ons liggen zijn het werk van een niet on
belangrijk componist. Cavazzoni gebruikte voor 
het eerst het woord «Canzone » in zijn orgel
werken. Zij zijn ontstaan uit de instrumentale 
bewerkingen van het motet en de Chansons: da 
cantare et sonare d'ogni sorte di strumenti. » 

Vervolg van blz. 5. 

Het typisch Nederlands e, dat Jan Langhe
dul in dit org el brengt is: een pedaal getrans
mitt eerd op een register van het hoofdwerk, 
in dit geval de Montre 8'; een nieuwe Nacht
hoorncorn et op een afzond erlijke lade, het uit-
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« Canzon da sonar » of ook zoals in ons geval 
« Canzone alla Francesa » . 

De beide Canzone van De Macque vertonen 
een zeldzame gelijkenis. Het aanvangsthema is, 
kwestie rhythme zeer gelijkend en de bewerking 
en doorvoering ervan (fugato) evenzo niette
genstaande zij in geen normaal verband staat 
met het eerste thema. De eerste noot ervan : een 
halve, wordt in de verwerking een vierde rust 
en een vierde noot. Het thema krijgt daardoor 
een totaal ander karakter. 

AÎleszins twee werkjes die met de rijke, ge
vulde registratie « organo pleno » fris en kloek 
klinken. 

In 1620 stierf te Praag Carolus Luyton, de 
hoforgani~t van Rudolf II. Hij was in zijn tijd 
als dusdanig zeer beroemd en componeerde veel 
Ricercari, Fantasias, Capriccios. Hij was een 
der eersten die het woordje Fuga gebruikte o. 
m. in de fel omstreden Fuga Suavissima . Zeer 
toevallig hoorden wij, terwijl wij die woorden 
schreven, een voordracht van dit werk door 
Johannes Lejeune (Hilversum II). Wij menen 
dat het woordje « Suavissima » er volstrekt 
niet misplaatst is. Het is een heerlijk werk en 
de uitvoering was zeer verzorgd. Luyton heeft 
een strenge, sterke techniek, meer -nog in zijn 
vocaal werk. Hij is met Peter Philip, de Engelse 
Vlaming, in de verzameling van Flor Peeters 
een afscheid aan de strenge geest en de geijkte 
vormen; wèl gebruikt Pieter Cornet die nog, 
doch hij is moderner. Hij is losser , vrijer, hij is 
de eerste stap naar de gelijkschakeling van de 
orgel- en clavicembaalliteratuur, wat een eeuw 
later gemeengoed, van bijna al de zuiderlijke 
componisten wordt. 

Gent 
Gab. Verschraegen. 

bouwen van het koor van wijde labialen en het 
aanbrengen van hulpregisters als tremblant, 
rossignol (vogelzang) en tambourin (trommel). 

(v ervolgt) . 

Zwolle. Dr. M. A. VENTE. 



<9.Jtgel., in 'Vlaande'ten 

O.L.Vrouw van Pamele (Oudenaarde) 
De streek rond Oudenaarde is verschillende 

interessante orgels rijk , oude en nieuwe. Het 
stadje Oudenaarde zelf, bezit de orgels van de 
St-Walburga-hoofdkerk, de 0. L. Vrouwkerk, 
het 0. L. Vrouwcollege en het hospitaal. Deze 

twee laatste zijn nieuw, en werden gebouwd 
door het huis Jul es An neesseins en Zoon) van 
Meenen, huis dat ook in den omtrek meerdere, 
gans of gedeeltelijk nieuwe orgels plaatste , o. 
a. te Elzegem, te Nedereename en te Eine. Wat 
verder naar Gent to e, bezit het afgelegen Huise 
een orgel dat vele stadskerken het hunne zou
den willen noemen. 

Waarom de · kolommen van « De Schalmei » 
daaraan besteed? Om aan te tonen dat niet en
kel in grote steden flinke orgels te vinden zijn, 
dat de aawezigheid van een goed orgel soms 
talenten kan wakker roepen die anders bleven 
sluimeren, en eindelijk dat de orgelbouw alles · 
t e winn en heeft bij goede verstandhouding tus-

Gr . Or ge l (56 noten) 
Bourdon 16' 
M ontr e 16' 
Montre 8' 
Bo u r do n 8' 
Gambe 8' 
P r e s tant 4' 
F ourniture 3 r. 
T r ompette 8' 
Clairon 4' 

KI. Org. (56 noten) 
Flût e harm . 8' 
Dolci a na 8' 
Voi x. cé leste 8' 
Flût e h a rm. 4' 
Dolc e 4' 
Doubl e tt e 2' 
Basson-Hautbois 8' 

In feite bezit het orgel geen 18 spelen: een 
betr ek kelijk groot aantal is ontleend. Zo op het 
Gr. 0. : Montre 8 getrokken uit Montre 16' 

Bourdon 16 » » Soubas. 16' 
Clairon 4' » » Tromp. 8' 

op het Kl. 0. : 2 onderste octaven van Dou
blette 2' uit Flûte harm . 4, uit Flûte harmon. 8' 
Dolc e 4' uit Dolciana 8'. 

Niettegenstaande dit zogez egd bedrog vult het 
volle spel de ruimte van de kerk volkomen. Voe
gen wij er dadelijk aan to e dat de prachtige Pa
mele-kerk ook op gebied van accoustiek niets t e 
wensen over laat, t enminst e voor wat het or 
gelspel betreft. (De predikanten zijn mind er t e
vreden!) 

16 en 8 kom en te dikwijls voor in de dis
positie; het orgel telt geen enkel e eenvoudige 
mi xt uur, het is waar ! doch wie het org el onbe 
voor oord eeld belui ster t , zal moeten bekennen 
dat de org elbou wer bij het harmonis ere n bui
tengewoon goed het evenwicht tussen de spelen 
heeft weten te scheppen, zodat het vol spel noch 

sen den orgelmaker en de degelijk onderlegde 
organist. 

Toeristen die Oudenaarde bezoeken, bewonde
ren er het stadhuis , en komen onder den indruk 
van de , in haar soort bijna volmaakte, gothi
sche kerk van 0. L. Vrouw van Pamele. Geen 
enkele bijna vermoedt dat het eenvoudig-aan
doende orgelbuffet over de bezoekers een klan
kenrijkdom kan uitspreiden _die de serene, ge
wijde stemming nog versterkt. 

« 't Is een orgel van den ouden Schijven », 
zeggen de kenners, en dit gezegde roept onmid
delijk andere instrumenten voor den geest, o. 
a. het orgel in de 0. L. Vrouwkerk te St-Ni
klaas, dit in de St-Annakerk te Gent, en vooral 
het machtige en mooi geharmoniseerde orgel in 
de Kathedraal van Antwerpén. 

Wie het orgel van Pamele nog niet gehoord 
heeft , en de dispositie even nakijkt zal haar als 
« dikbuikig » best empelen. Hier volgt zij: 

P edaa l (27 noten) 
Soub asse 16' 
Oct av ba sse 8' 

Verbindin ge n (Voettreden) 
P e d. + G.O. 
P ed. + Kl. 0. 
Gr. 0 . + KI. 0. 
Inschak elin g van Ton gw erken. 
Boîte expre ss iv e. 
Tr émolo . 

te dik, noch te scherp klinkt; dit gedeeltelijk, 
omdat trompett e-clairon een afgeronde, edele 
klank bezit. Van minder belang, maaF toch het 
vernoemen waard, is de voix céleste , die sa
men getrokken met Dolciana 8', een veel zach-
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tere zweving verwekt dan in menige orgels te 
horen is. 

Al de spelen van het orgel zitt en in de zwel
kast , en wanneer die geslot en is , kan b.v . de 
Fourniture 3 r. en de Bourdon 16' sam en een 
mooi contrast vormen met Basson-hautbois van 
het Kl. Orgel, wat bij sommige koraalvoorspe
len van Bach heel goed past. 

Het regeerwerk is mechanisch, zo nochtans 
dat het spel er weinig door bemoeilijkt wordt. 

Indien wij daarbij bedenken dat er in die 
kerk een zangkoor bestaat , dat niet alleen de 
meerstemmige muziek , maar ook het Grego
riaans .op verassend-treffende wijze vertolkt , 
mogen wij wel besluiten dat in dit monument 
van gothische bouwkunst de muziekuitvoerin
gen de kerk waardig zijn. 

Oudenaarde. Prof. J. DE BRUYNE. 

illlllllll!lllllill!ll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill!ll!llllllll!lllllllllllllllllllllll!llllllll!ll!ll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllll!llllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll/11/llll!IWllllll!!llllllllll!lllll!ll!llllllllllllllllll//lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Open Briet aan de Heren Critici 
De Heer X gaf een orgelrecital. De uitvoe

ring was bepaald slecht, dit weet hij zelf best. 
Ook het publiek heeft ongunstig gereageerd. 

In het daarop volgend nummer van het dag
blad X het ·volgende: « Schitterende uitvoe
ring. » 

De Heer Y gaf een orgelrecital: naast de wer
ken van beproefde meesters, ook eigen compo
sities. Volstrekt waardeloos. Geen mens die 
daaraan twijfelt. 

In het daarop volgend nummer van het dag
blad X het volgende: « Schitterende composi
ties ». 

De Heer Z gaf een orgelrecital. Naast de 
werken die normaal op een degelijk concert 
voorkomen , ook stukken van twijfelachtig gen
re. 

In het daarop volgend nummer van het dag
blad X het volgende. « Schitterend program
ma. » 

Deze triestig e ballade zouden wij met wei
nig moeite kunn en aanvullen, doch deze drie 
zullen volstaan om duidelijk aan te tonen, aan 
hen die zich daarvan niet bewust schijnen te 
zijn , welke verantwoordelijkheid de criticus 
draagt . 

In het eerste geval, wij zijn er van overtuigd , 
weet de executant bepaald goed dat de uit voe
r ing slecht was . Wann eer hij over genoeg zelf
re spect beschikt , zal hij de criti ek van « schit 
ter end » eerd er als een bespotting aanvo elen. 
Mist hij dit zo noodzak elijk zelfrespect, dan 
wor dt voor hem alles zo veel eenvoudi ger: wei
nig voorst udi e, onvast spel, dus geen vooruit
ga ng en toch: « schitte ren de ·uit voer ing . » 

De criticus heeft het geweten van de orga 
nist mis vormd en same n met het zijne , ook dit 
van vele mense n die niet meer zull en verw ach
t en, dat een orgelrec it al onberi spelij k en met 
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de meeste zorg dient gegeven te worden. 
In het tweede geval zal de componist, al heeft 

hij wellicht geen te hoge dunk van zijn schep
pingsvermog en, toch in den zelfden zin voort
werken , of beter voortsjouwen, daar hij zich 
gerugsteund voelt door de « schitterende » cri
tiek. 

In het derde geval wordt de organist aange
wakkerd opdat hij de goede geest van onze hui
dige orgelschool zou helpen te verwateren en 
te ontsieren met afkooksels van orgelliteratuur. 
De miss elijke smaak bij vele van ons mensen 
moet niet nog meer gevoed worden. 

Neen, het delicate in uw beroep , Heren Cri
tici, en de moeilijkheden waar u soms voor
staat , ontgaan ons niet. De eenvoudige waar
heid te zeggen is niet altijd eenvoudig. Hoe 
moeilijk reeds is het , te weten welke die een
voudige waarh eid is. Wij willen met U praten, 
in naam vooral van hen , die als concerterend 
organist, van U een diagnose verwachten. De 
organist heeft U nodig. Eén enkel woord van 
U kan zijn loopbaan zeer bevoor- of benadelen. 
Wij willen met U prat en in onbevangen op
rechtheid.Wijwensen ook van U een onbevangen 
en oprecht oordeel over hetgeen wij presteren. 
Doch wij kunnen dit moeilijk dragen wanneer 
het oorde el uitgaat van iemand die totaal on
bevoegd is. Wij willen , en ook de orgelgeschie
denis wil een bevoegd oordeel: het oordeel van 
een vakmens . Laten wij er soms eens door « ge
froisseerd » zijn, onze kunst in het algemeen, 
heeft er alles bij te winnen. Ook om dezelfd e 
re den moet een hard woord gezegd worden. 

Voor kor te tijd lazen wij een scherpe critiek 
op een uit voer ing van het Te Deum van A. Meu
lemans: « het ~operensemble ging meestal , he
laas , verlor en m het massal e klankvolume van 
het grote orgel ». Na de ontleding van deze cri -



tiek en een persoonlijk onderhoud met bedoelde 
criticus, komen wij tot de verbazende bevinding 
dat hij aan het koperensemble een gans ver
keerde rol heeft toegekend. Wie beschrijft zijn 
verslagenheid wanneer wij er hem attent op 
maken, dat de kopers niet gans het werk bege
leiden en overdreunen, doch slechts enkele ma
len aangewend worden, en dit niet als overheer- · 
send - doch eerder als kleurgevend element. 

Wij zullen niemand het recht ontzeggen Le
fébure-Wély als een meesterlijk organist te be
schouwen; noem zijn uitvoeringen hoogstaand, 
kunstvol, virtuoos, effectvol, en wat u wil, dit 
zijn persoonlijke opvattingen die ons geen pijn 
doen, doch wij protesteren heftig, wanneer 
men schrijft dat hij bij de inhuldiging van het 
St-Niklaasorgel te Gent diep godsdienstige wer
ken uitvoerde! Hij was een bij uitstek gods
dienstig organist! Hij was dit echter zo min 
als zijn composities geniaal. 

Willen onze dag- en weekbladen énorm aan 
belang winnen, dat zij voor de critiek vakmen
sen nemen die de zaak waarover zij schrijven 
grondig kennen. Hij die de critiek over een or
gelrecital schrijft zal niet alleen rekening hou
den met de vaardigheid van de organist en met 
zijn interpretatie, doch eveneens met de toe
stand van het orgel, met de mogelijkheid van 
registratie, met het systeem door de orgelbou
wer gebruikt, met de accoustiek der kerk, daar
om spreken wij over vakmensen. 

Dat zij geen mensen nemen die een gedétail
leerde bespreking kunnen schrijven over een 
nooit gegeven concert! En die over een wél ge
geven concert, waarop zij niet aanwezig waren, 
toch kunnen sch:rijve:ri. 

Vakmensen zullen de uitgevoerde literatuur 
grondig kennen, niet alleen met wat zij er over 
vinden in een of ander boek ; zij zullen rekening 
houden met de toestand van het instrument, 
met het systeem dat de orgelbouwer heeft aan
gewend, met de middelen (aantal en soorten 
van registers) waarover de organist beschikt; 
eerst na een algemeen overzicht ervan zal de 
criticus spreken met het nodige en absoluut 
vereiste gezag. 

Van die pen zullen wij, en kunnen wij aan
vaarden wat recht en eerlijk is. Doch wij zul
len ons schrap zetten tegen critiek op onze 
kunst door onbevoegden. Wij zullen ons heftig 
verzetten tegen een mindere behandeling van 
de orgelkunst. Die soort minachting is er in 
veel gevallen. En wij zullen ten minste eisen 
dat zij, die over concerten schrijven, daar per
soonlijk tegenwoordig zijn, en ondertussen niet 
schrijven over nooit gegeven uitvoeringen. 

De Heren Critici zullen ons daarin ten volle 
begrijpen, daarvan zijn wij overtuigd. 

De Schalmei. 

Jl!Lia:tu,ien 
In verband met h et artikel in dit nummer over 0. 

Messiaen, stuurt Dr . De Becker ons nog een paar aan 
vullende gegevens. De dichteres Cécile Sauvage, moeder 
van 0 . Messiaen stierf in 1927 op 44 j . ouderdom. 

De componist werkt aan een Symphonie op Ameri
kaanse bestelling. 

Meerm a len werd ons gevraagd naar de titels van en
kele muzikale romans , wij geven hier een paar werke n 
op, in afwachting van een uitgebreide lij st-in-wording. 
H et zeer mooi werk « De Keuze van Kris » uit gegeven 
door het D av idsfonds vóór een zeker aantal jaren, is 
in Vlaanderen voldoende gekend doch niet genoeg ge
waardeerd. Het is zeer degelijk van inhoud en fijn 
geschreven. Bij Pion (Parijs) verscheen van de hand 
van J. Christophe, leerlinge van V. d'Indy een flink ro
man: « La bague d'herbe. » Het eerste is echter speciaal 
voor organisten. Onze grote dichter Albe schreef een 
lange novelle, eveneens over een organistenleven. Naar 
de kenners ons zegden: iets enigs! Wij zijn benieuwd 
die te lezen .. _Voor wanneer de uitgave? 

In « Passe-Temps » (Montreal) April 46, lezen wij een 
zeer ge document eerd art ikel over « Un grand musicien 
beige: Flor Peeters » getekend: Dr. De Becker. 

E .D. Dank voor de ze er interessante inlichtingen over 
Filip Forrest, orgelbouwer. Leeft nog iemand van die 
familie waar hij toen verbleef? Zoek verder alle mo ge
lijk e gegeve ns ook, zo mogelijk nog uit zijn gesprek
k en. Bestaat di e koffer nog? Iet s dat hem toebehoorde? 
In h e t gesticht? Ja, ook zovee l mogelijk bijzonderheden 
over de orge ls die hij bouwde. 

Het sch ijn t dat het Stadsbestuur van Li er, in gevo lge 
ons artike l in « D e Schalmei » Nr . 2, opdracht gaf de 
archieven der stad te doorzoeken naar meer documen
ten over Jan van Lier. « De Schalmei » feliciteert het 
Stadsbestuur voor dit enig initi atief. 

Wanneer onze legendarische Tine! ergens in een of 
ander dorpskerk ging mis horen, hield hij eraan op het 
orgel te spe len. Begrijpelijk e rwij ze duurde de mis dan 
gewoo nlijk langer daar de zangers niet zo los dierven . , 
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ompsringen met melodie ... en tekst. Op één van die ge
legenheden, terwijl Tine! het Gloria begeleidde, valt 
het orgel stil. Tine! loopt achter het oksaal om, zo no
dig, den blazer wakker te schudden, doch die staat rus
tig naast de treden en kijkt met effen gezicht naar de 
(voor één keer) woedende Tine!. « Wel, wilt U voort
blazen! Het Gloria is pas halfweg! » Waarop de orgel
bJazer, minachtend: « Ik zal zeker niet weten hoeveel 
wind die Gloria nodig heeft! ... Ik bl!!_as hem al dertig 
jaar! » Mijn zegsman wist me niet te vertellen hoe dat 
afgelopen is ... 

Het Concerto in f kl. van Vivaldi, door Paul Eraly 
voor orgel bewerkt, zal over korte tijd bij de Edition 
Heuwekemeijer uitgegeven worden. De orgelliteratuur 
zal daarmede een mooi werk rijker zijn. 

Gaston Dufy schrijft in « Images Musicales » 13 Mei 46, 
een kort artikel over C. Franck. « Franck schiep elke 
Zondag meesterwerken die te kort waren en jammer ge
noeg verdwenen waren na de uitvoering, (improvisaties). 
De parochianen van St-Clothilde verdrongen zich naar de 
uitgangen niettegenstaande de schatten die hij hen voor 
de voeten wierp. » Die toestand schijnt nog niet veran
derd te zijn. 

In de « Uitgave De Schalmei » verschijnt van de hand 
van Berten De Keyzer een studie die niet uitsluitend (zo
als verkeerdelijk werd geschreven) het Cavaiilé-Coli-or
gel, doch al de orgels die doorheen alle tijden in de 
St-Niklaaskerk van Gent gebouwd werden, behandelt. 

Het Christen Kunstgild van Gent schrijft een prijs
vraag uit voor de toondichters. Wordt gevraagd : een 
volkslied op tekst van Gery Helderenberg. Het gild stelt 
ter beschikking der winners: 2000 fr. voor de eerste, 500 
fr. voor de twee volgende bekroonde. Voor de tekst en 
alle verdere inlichtingen, zich wenden tot den Heer Ad. 
Bayens, Prins Albertstraat 110, St-Amandsberg-Gent. 
Later daarover meer. 

In de St-Martinuskerk te Aalst was reeds een orgel in 
het jaar 1524 en vroeger. 

« Sente Martenskercke taelst jnde hooghe choor, met 
sanghe en organ .. » en verder « dwelck doende sa! de 
organist spelen Tantum ergo de sanghers singhen een 
repons ... » 

Deze twee zinnen komen voor in de oorkonde van de 
Broederschap van het Allerheiligste Sacrament des Al
taars, uit het jaar 1524. (overgenomen uit het boek « De 
Oude Broederschappen van de kerk van den H. Marti
nus te Aalst », door den Z. E .H. Deken Jos Reynaert). 

Wie bezorgt ons meer inlichtingen aangaande de or
gels van St-Martinuskerk? Indien het voor iemand uit 
de streek onmogelijk blijkt dit zelf te doen, verwittig 
ons, wij sturen onze afgevaardigde, zeer bevoegd in zake 
archieven. Handen aan het werk! 

Wie heeft in zijn bezit : theoretische werken ove1· 
orgel en alles wat ermede in verband staat. (orgelbouw, 
literatuur, enz.) Wie wenst die te verkopen? Stuur titel 
en gewenste prijs op adres van « De Schalmei ». (mgd.) 

Organisten, helpt ons in het geschiedkundig werk van 
« De Schalmei ». Zendt ons de samenstelling van uw or-
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gel, de naam van den orgelbouwer, de geschiedenis van 
het huidig- en de vroegere orgels. Mogelijke photo's wor
den door ons vergoed. 

Het is ons onmogelijk al de brieven over « De orgel
muziek -in onze dorpskerken » uit de vorige nummers 
te beantwoorden. Wij stuurden gans het ... dossier naar 
onze medewerker Johan. Hij schrijft op dit ogenblik een 
nieuw artikel over « De orgelmuziek in onze stadsker
ken . » als antwoord op àe vraag van tientallen organis
ten; « U verwijt ons veel nalatigheid, doch is het beter 
in de stadskerken? » U zult in het volgend nummer het 
antwoord daarop lezen. Het zal ... sensationeel zijn!! 

« Mensch en Melodie » wordt uitgegeven door de Uit
geverij Het Spectrum! Wij zouden vragen aan · sommige 
onzer correspondenten dat zij zich dus naar deze Firma 
zouden wenden en niet naar « De Schalmei ». Het Mei
nummer overtreft elke verwachting zo van inhoud als 
van technische ve!'Zorging. Het is een speciaal Diepen
brock-nummer. Alph. Diepenbrock is in Vlaanderen geen 
onbekende en geen onbeminde. Ik zou niet durven be
weren wie daarvan de oorzaak is: of Diepenbrock zelf, 
of Jan Toorop. Er zijn in elk geval een hele boel mensen 
die van Diepenbrock nooit een noot hoorden en to -ch 
met veel respect de tekening van Toorop in huis bewa 
ren. Wanneer u het speciaal nummer zult doorgelezen 
hebben, zal Diepenbrock om meerdere redenen geëerd 
worden. Schreef hij iets voor orgelsolo? 

Wanneer U op de hoogte wenst te zijn en te blijven 
van het algemeen muzikaal gebeuren lees « Mensch en 
Melodie.» 

Orgelrecital. Juffrouw Godelieve Suys speelt in B.N . 
R.O. op Vrijdag 16 Oogst 1946 van 17.15 u. tot 18.05 u. 
het volgend programma: 
Aria, Flor Peeters. 
Toccata, Paul de Maleingreau, zangintermezzo. 
Lamento, Marcel Dupré. 
Preludium en Fuga in S Gr., Marcel Dupré. 

Paul Eraly speelde op 12 Juli in de reeks « Ons Muzi
kaal Verleden » als organist in de kamermuziekuitvoe
ring: Orgelwerken van Peter Philip en Pieter Cornet. 

Alph. Gaalman speelde voor Hilversum II met mede
werking van de gekende sopraan Dora van Doorn « Spe
culum Vitre » van Flor Peeters. 30 Juni 11. 

St-Denijs: Alles in orde! 

Aandacht! In het volgend nummer geven wij een af
druk van een origineel werk: « Bikini of het Drama van 
den atoombom. » Muzikaal drama in één bedrijf do-or 
Mossolow. 

J. Collot speelde op 30 Juni voor B.N.R.O., 11 u.: 
Buxtehude: Toccata en Fuga in F Gr. 
Duruflé: Variaties op het « Veni Creator ». 
A. De Boeck: « Allegretto » en « Andante ». 
H. Andriessen: Toccata. 

Nederlanders voor nieuwe abonnementen - voor de 
bet a ling - wendt U tot de Edition Heuwekemeijer -
A 'Dam. 



Orgels 1n Katholiek Amsterdam 
II. DE DUIF. 

Met de N apoleonistjsche tijd komt eindelijk 
de godsdienstvrijheid de katholieke verademing 
brengen en langzamerhand, maar o zo lang
zaam, komen dan ook de orgels aan de beurt. 
Eerst moeten de schuilkerken worden vergroot 
en tot kerken herbouwd. Wat dit aan de offer
vaardigheid der Amsterdamse Katholieken 
heeft gekost, is met geen mogelijkheid te bena
deren. Eér het 1900 is verrijzen er binnen de 
wallen der oude stad vijftien grote bedehui
zen, vele op de plaats van de schuilkerken. 
Neen, niet onmiddelijk zullen er grote orgels 
gebouwd worden in al deze kerken. Maar als in 
1857 op de Prinsengracht de kerk van « het 
Vredesduifje .» (Sint Willibrordus binnen de 
Veste - en in de volksmond « De Duif » gehe
ten) geconsacreerd is, huurt het kerkbestuur 
een «Serafineorgel » voor 80 gld. 's jaars. Het 
kerkkoor vond dat voor het nieuwe godshuis 
niet waardig genoeg en wilde graag « een or
gel geëvenredigd aan het gebouw », zoals het 
luidt in een merkwaardige circulaire. Het koor 
wilde n.l. de kerk verrijken met een goed orgel 
buiten bezwaar van de kerkekas. Voor dit doel 
organiseerde het, onder leiding van de voortva 
rende directeur Johan Kupers een aantal voca
le concerten uit welker opbrengst het orgel zou 
betaald worden. De zaak werd dadelijk groot
scheeps aangevat en de kosten begroot op het, 
voor die tijd gewe ldig bedrag van 25000 gld. 
In 1862 was er 10.000 gld. bijeen, waarop men 
de orgelmakers Smits :uit Reek in N-Brabant, 
opdracht gaf, het orgel te bouwen. Het vol
gend voorjaar werd het positief van 10 regis
ters, hangende over de balustrade, ingespeeld, 
in 1864 plaatste Smits de overige windladen, 
de mechaniek en de balgen met nog 11 stem
men. In 1882 werd het org el voltooid en het 
register-aantal uitgebreid tot 43, verdeeld over 
dri e klavieren en vrij pedaal. De samenstelling 
van de met veel zorg en overl eg gekozen dispo
sitie wijst op de oude Nederlandse bouwtrant, 
maar vertoont toch ook invloeden uit de tradi
tie van de grote franse orgelbouwer-theoreti
cus , de b::medictijn Dom Bedos. Hierdoor kreeg 
Katholiek Amst erdam in zijn tweede grote or
gel, een instrum ent dat een eig en Ned erlands en 
Katholiek karakter bezit. 

In de negentig er jar en begonnen de invloe
den van de romanti ek op de orgelbouw doorte 
werken. De buizen-pneumati ek was in opkomst. 
De pla atsi ng van de speeltafel in « De Duif » 
was oorza ak , dat de mechaniek te zwaar speel-

(photo De Goede). 

de, zodat het niets verwonderen kan, in een 
rapport van 1895 de opmerking aan te treffen, 
dat de pneumatiek hier uitkomst kan brengen. 
De rapporteur Adema was in zijn vernieuwing 
zeer bescheiden, en hij roemt de kwaliteit van 
het « geluidgevend gedeelte». Zijn restauratie, 
die in 1896 haar beslag kreeg bepaalde zich tot 
het herstellen van de versleten mechaniek en 
het inbouwen van een Barker-hefboom voor het 
hoofdmanuaal, zoals hij dit - vqor de eerste 
maal in Nederland - in het andere grote Am
sterdamse orgel enkele jaren te vo:ren had ge
daan. 

Meer dan twintig jaren bleef het orgel met 
een gelukkig nog ong ewijzigde dispositie dienst 
doen, maar het veldwinnende streven in de or
gelbouw naar orkest-imitatie was oorzaak, dat 
de waardering voor dit en voor zovele andere 
orgels daalde. Wat bij tal van instrumenten ge
schiedde, n.l. het vervangen van karakteristie
ke orgelregisters, vooral vulstemmen, door acht
voet -stemmen met namen van instrumenten uit 
het orkest, is dit grote org el van Smits ge
spaard gebleven . Het stond daar in de ietwat 
sombere kerk vergeten door de geïnteresseer
den. Vocht en stof deden hun werk naast de 
gebruiksslijtage en in 1919 ging men voorstel
len, de mechaniek maar te vervangen door 
pn eumatiek. Het rapport daarover spreekt wel 
over de zéér hog e kost en daarvan, en wij mo 
gen gelukkig zijn dat de nog steeds uitstekend 
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werkende sleepladen van Smits behouden zijn. 
De oorlog, « onze oorlog » bracht het bom

bardement van Rotterdam en daarmede het 
verlies van Sint-Laurens en nog zo menig 
prachtig orgel. Het verjoeg vele van de overle
vende Rotterdammers uit hun stad en zo kwam 
de secretaris van de Nederlandse Klokken- en 
Orgelraad, Mr. A. Bouman, naar Amsterdam. 
Hij vestigde zich in de nabijheid van de St-Wil
librorduskerk en verzocht en verkreeg toelating 
van de pastoor om het orgel geregeld te bespe
len. Alras bemerkte hij de kwaliteit van het 
pijpwerk en de fouten en gebreken van speel
tafel en trekkage. Dan wist hij het kerkbestuur 
warm te maken voor de zo hoognodige restau
ratie, waarbij dit monument aan gaafheid ze
ker zou winnen. 

In de orgelbouwer, die het orgel in onder
houd had, een Adema van de vierde generatie, 
vond hij een uitermate deskundig medewerker 
voor zijn plannen. In deze plannen waren en
kele wijzigingen der dispositie inbegrepen, maar 
het waren niet de gevreesde romantische, waar-

Manuaal I Manuaal II 

van reeds zovele orgels het slachtoffer gewor
den waren. De « Orgelreform » en « orgelbewe
ging », waarvan Schweitzer en Widor de voor
lopers waren, en die in de buitenlandse orgel
bouw reeds tot een terugkeer naar de princi
pes van de bloeitijd hadden geleid, werden ook 
hier in toepassing gebracht. Een open Fluit 4' 
wordt vervangen door een Fluit harmoniek 4', 
de Fagot-hobo door Kromhoorn, een Scherp 1' 
4 st., een Trechterregaal 16' (in de plaats van 
Euphone) en een Cymbaal ½' 4 st. brengen de 
trots van de geluiden der oude Nederlandse or
gelbouw weer, terwijl de Mixtuur van 3 st. uit
gebreid wordt tot 4-5 st. en de Quint 5 1/ 3' door 
aanvulling van een terts 1 3/ 5' tot Sexquialter 
wordt. Het pedaal :ffl'ijgt eeft F'½a:geokt 1' èij; 
de Majorbàs 32' (één van de zes op Nederland
se orgels) wordt weer sprekend gemaakt. En 
zo staat het orgel weer in al zijn schoonheid, 
met een gave, gezonde orgelklank. 

In 1943 kreeg de laatste restauratie zijn be
slag, zodat de dispositie thans luidt: 

Manuaal III Pedaal 
Hoofdwerk Bovenwerk Rugwerk-..t 

Bourdon î6' ~iRgQ~è. ]'fC1'ttt:t,it 8' 
Major 32' 
Prestant 16' 
Subbas 16' 
Octaafbas 8' 
Wijdgedekt 8' 
Koraalbas 4' 
Nachthoorn 2' 
Bazuin 16' 

Prestan 16' 
Bourdon 16' 
Octaaf 8' 
Roerfluit 8' 
Portunaal 8' 
Gr. Sexquialter 
Octaaf 4' 
Flûte harmon. 4' 
Quintfluit 2 2/ 3 
Octaaf 2' 
Cornet 8' 5 st. 
Mixtuur ~ 4-5 st. 

/'Is' 

Prestant 8' Holpijp 8' 
Holpijp 8' Quintadeen 8' 
Viola di Gamba 8' Vioolprestant 4' 
Vox ·celestis 8' Holfluit 4' 
Octaaf 4' ~ 7ou'1flutt 21 .,_,~,,· 

Gemshoorn 4' Sifflet 1' 
Doublet 2' Cornet 4' 3 st. 
Sexquialter 2 2/ 3 1 - 2 st. Cymbael 1/ 2' 4 st. 
Scherp 1' 4 st. Kromhoorn 8' 
Trechterregaal 16' 
Schalmei 8' 
Koppels: II-I, III-I, III-II, I-P, II..-P. 
Tremulant III. 
2 combinatieregisters op III. Zwelkast II. 
Manualen C-f'", Pedaal c-f'. 
Sleepladen met mechanische tractuur. 

Flaggolet l' K-e,_""~-, '7 • 
Ruischpijp 4 st. 

De liefde tot het oude orgel, welke in deze gespeeld worden. Maar eveneens zal men er 
vernieuwing tot uiting is gekomen, is niet een voor de moderne orgelwerken van Reger, Tour-
romantische vlucht in het verleden. Orgelbou- nemire, Dupré en Peeters, een passende regi-
wer en Adviseur stonden hier op de bodem der stratie kunnen vinden. De hernieuwde belang-
hedendaagse werkelijkheid. Hun arbeid lever- stelling voor het orgel, ook bij de componisten, 
de dan ook geen loutere copie van vroegere, als belooft een wisselwerking tussen hen en de or-
ideaal beschouwde orgels, of van oude, haast gelbouwer, zodat ook onze tijd zijn eigen ge-
canonieke mensuren. Het was hun doel, een in- luid weer op het orgel zal kunnen laten horen 
strument te maken, waarop alle waarachtige in een eigen orgeltaal. Deze eigen taal behoor-
orgelmuziek kan worden gespeeld, en waar de de vroeger tot de belangrijkste uitingen van 
klank benaderd kan worden, in welke de com- het muziekleven. Met instrumenten als het her-
ponist zich zijn muziek heeft gedacht. Met de-· nieuwde orgel van St-Willibrordus binnen de 
ze dispositie kunnen dus de werken van onze Veste, maakt de nieuwe orgelmuziek een goede 
Nederlands e popyphone scholen der XVe en kans op de herovering van haar oude plaats. 
XVIe eeuw die van Sweelinck en Hurlebusch 
en Bra chthuiz er , die van Bach, Liszt en Franck Amsterdam. PIET VISSER. 

----- ~ · ~ 
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ll. Geschiedenis van een Orgelbouwer. 

Ik zal niet beweren, dat het mechanis
me van een te 'chnische volmaaktheid was, 
het was niet slechter dan de meeste orgels van 
dien tijd, en grootvader hield eraan dat zijn 
werk kloek en duurzaam was. Ieder orgel was 
gegarandeerd tegen breuk of stoornis, voor een 
termijn van dertig jaar. 

Het eerste orgel zou zes spelen tellen op een 
klavier van 54 noten. Het bezat een Bourdon 8' , 
waarvan 12 pijpen in eiken hout (wagenschot) 
en 42 in gehamerd lood. Een prestant 4' in tin 
(front), een Traversière 8' van C 25 in geha
merd lood, een Nazaard 2 2/ 3, een Roerfluit 4' 
en een Doublette 2'. 

Het kleinste orgel dat hij maakte was een 
studieorgel van 4 spelen: Bourdon 8' , Prestant 
4', Nazaard 2 2/3 , Doublette 2'. 

Geregeld nam hij voor een orgel van zes spe
len bovengenoemde samenstellig. Voor 8 spe
len: Bourdon 8', Traversière 8', Prestant 4', 
Roerfluit 4', Nazaard 2 2/ 3, Doublette 2', Four
niture 3 r., Trompet. 

Voor tien spelen kwam dezelfde opstelling met 
Montre en Cornet 5 r. . 

Voor 12 spelen: plus Bourdon 16' en Clairon 
4'. Zoals ik hoger zegde, waren de verkeersmid
delen uiterst beperkt en zijn de eerste werken 
gemaakt met hout van de streek t.w. eiken wa
genschot. Zij zouden ook heel wantrouwig ge
staan hebben tegenover de kwaliteit. Men koos 
eiken stammen rechtgegroeid als een keers. De 
bomen hunner keus werden in de winter gepeeld 
tot op een hoogte van 2 à 3 m. , de boom liet 
men sterven en enke l nadat er geen takje noch 
blaadje meer uitsch oot werden de bomen ge-
veld. -- -

In het midden open, en vervolgens op kwar
tier gezaagd. Ook moest de weg, bij restaura- . 
tiewerk of orgel-stemmen, kuisen, enz ... meest 
altijd te voet worden afgelegd, en zij boften 
ermee als 't maar een uur of drie gaans was. 
Het gebeurde ook wel dat het een hele dagreize 
was. Voeg dan als balast de zware gereed
schapszak erbij en gij zult geloven dat zulke 
tocht geen plezierwandeling was. · 

Het is aan die gereedschapszak te wijten, dat 
mijn Peter (Aloïs, tweede zoon van Pieter) geen 
orgelbouwer is geworden. Zij hadden een orgel 
hersteld in de . omgeving van Oostende rond 
1879 en gingen de trein nemen in Oostende naar 
Veurne. Toen zij langs de kaai op de statie af
gingen, droeg mijn peter de gereedschapszak 
met een stok over de schouder. Hij was maar 
een klein manneke, en de zak hing maar een 
eindje van de grond. De vissers langs de kaai, 
die in die tijd echte spotvogels waren riepen tot 
hem: « Heila mannetje, hebt gij de reste mei 
(mede) tè. » Nonkel was beschaamd, hij vond 
dat geen werk, gehele dagen met die verwenste 
zak van de ene parochie naar de andere te moe
ten... Hij gaf de pijp aan Maarten en... werd 
bakker. 

Met dien gereedschapszak ben ik eigenlijk de 
draad van de historie kwijt , en ik wilde vertel
len wat een opluchting het was , als wanneer 
het nieuws te Hoogstade landde dat er een trein 
ging lopen van Gent naar Veurne. Pietje Lon
cke en Tiste Voorde trokken ernaar toe om bij
zonder de « vierduvel » die de wagens voorttrok 
te bestuderen. Zij hadden hun zondagpak aan. 
getrokken en samen met andere Hoogstanaren 
trokken zij naar Veurne om het wonder gevaar
te te beschouwen. Het weze gezegd, dat de men
sen nogal bijgelovig waren , en wanneer de lang 
verwachte trein eindeli "k al puffen en stenen 
afgelopen kwam, koos het grootste deel der 
nieuwsgierigen het hazenpad, om naderhand op 
hun stappel terug te komen al trekhielen, zich 
bijna dood verschietende als den « duvel » een 
gulp stoom liet ontsnappen. 

Tisten Voorde en Pietie Loncke stonden met 
ongeduld het gevaarte af te wachten en Tisten 
expliceerde de zoveel mogelijkheden om een wa
gen te doen bollen zonder peerd. 

Het was intussen beginnen te regenen , maar 
de trein was in 't zicht en ze gevoelden geen re
gen. AI hun aandacht ging naar de technische 
afwerking der mecànieke delen, en weldra lagen 
zij op hun buik (hun zondagspak en regen wa
ren zij vergeten) om beter de delen onderaan 
het machien te kunnen · onderscheiden. Het ging 
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zover dat Tisten waarschuwde zo dicht niet te 
kijken, want moest de trein vanzelf weglopen 
« zoudt gij joen hoofd afgereen zijn. » 

Het kwam dadelijk bij grootvaaer op ook een 
wagentje te maken zij het nu zonder stoom, 

:maar dat zij bij middel van sterke veren en 
hefbomen gingen in beweging brengen, dan was 
voor hen, dat vermoeiende te voet gaan, afge
lopen. Tekeningen werden gemaakt en een mi
niatuurke gelijk een poppenwagetje. De as 
werd besteld bij een ervaren mecanieker vol
gens bepaalde tekening en zwaarte. Een karre
ke op lichte wieltjes ter grote van een hondekar 
wer d gemaakt. Er was plaats voor drie man, 
of eigenlijk voor twee man en de gereedschaps
zak. 

Als alles veerdig was gingen zij het thuis 
proberen. Daarmede seffens op straat komen 
dierven zij niet: 't moest eens niet lukken! De 
wegel in de hof was niet breed genoeg, de zij
weg lag te slecht, enz. Tisten kwam met de op
lossing. Zij zouden het proberen in de kerk, zou
den de stoelen aan de kant zetten, en er was 
plaats genoeg om te sturen , te draaien. Het was 
kwestie van een beetje te leren het ding te be
handelen. Het viel dadelijk op dat het ging. Met 
een paar rukken aan een hefboom liep het kar
retje zonder horten of stoten tot einde de kerk ... 
Aan een snelheid zeg! denk 'n keer, als zij het 
na enkele uren zover gebracht hadden dat zij 
de kerk rondred en en het wagentje stuurden 
waar zij wilden. Zij deden de snelheidsproef! 

Tisten Voorde die lange benen had en zeer 
kon gaan deed de binnentoer, zij konden Tisten 
tweemaal voorbijsteken voor hij gans rond was. 
« Sakker, sakker » zei grootvader « nu zijn w'er 
door! ». De kerkstoelen werden terug op plaats 
gezet en zondag zouden zi.i hun eerste rit in het 
openbaar maken. Zij probeerden nog eens op 
de vaste aardeweg van het kerkplein, het was 
wel een beetje lastiger maar het ging . 

De Zondagnamiddag stond geheel Hoogstade 
in rep en roer. Pietje Lonck~ zou samen met den 
koster en Tisten op een zelfgemaakte wagen rij
den, die zou lopen zonder vuurduvel , zonder 
hond , ezel of paard. Voor de gelegenheid werd 
het wagentje versierd met bloemen en groen , en 
hadden de drie inzittend e hun beste frak aan
getrokken en hun zijden buishoed opgezet. 

Van de omliggende gemeenten was er volk 
opgekomen om dit nieuwe wonder te zien en 
het volk stond opgesteld van aan het kerkplein 
tot aan het gemeentehuis , waar een bijzond er e 
ontvangst ber eid was. Onde r het uitbundig ge
juich der menigte zette het rijtuig zich in bewe 
ging en rolde over de aa r deweg naar de hobb e
lige kalseid e. Onmidd ellijk moest er r echtsom 
gedra aid .worde n. Was het de nervositeit , of een 
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verkeerde beweging van de stuurman, maar in 
alle geval blokeerde zich he t"' rijtuig plots bij 
het draaien en sloeg onderste boven waarbij de 
drie inzittende vrij onzacht tegen de straatste
nen terecht kwamen. 

Het zou mij te ver brengen moest ik hier het 
verder verloop der gebeurtenis beschrijven. Het 
weze genoeg, te zeggen dat het in Vlaamse leute 
verging. De ontvangst op het gemeentehuis had 
toch plaats, en alhoewel de dignitarissen toe
kwamen op een door het volk voortgestoten 
karreke met geblutste hoeden, ( de koster had 
een blauw oog en Tisten een stuk van zijn kin
nebak!) werden zij fel toegejuicht, en bij het 
drinken van de erewijn, zong men van Leve on
ze Pieter . en hij mag er wezen! De mensen wa
ren fier op hun parochiaan, zif hadden het kar
reke zien lopen, en was het niet geweest van 
die ongelukkige put in de kalseide, en hun draai 
die zij in zulke eeuwige vitesse namen, alles zou 
vlot van stapel gelopen zijn. Zij twijfelden er 
ook niet aan dat zij allen in het bezit van zo 
een wagentje zouden komen, want Pietje zou er 
wel iets weten op te vinden om dergelijke on
gevallen te voorkomen. 

Grootmoeder echter sloeg haar handen sa
men als zij zag hoe de sta\en veren dwars door 
het plankier geslegen waren, en.. « God zij ge
dankt » zei zij « Pieter, dat het gebeurd is, peist 
è keer, had gij daar moeten opzitten, gij waart 
glad uw voeten afgesned en van die gevaarlijk e 
ijzers. » 

Pi eter bezag eens bedenkelijk zijn karreke, en 
daar hij meer aan zijn veiligheid hield dan al;l,n 
zijn gemak , werd het ding van kant gezet en 
omgewerkt in een gewoon hondekarreke voor 
de konijnepiet van de streek. Grootvader ging 
dus voort met de diligentie ofwel te voet, en, 
ging het niet rap het ging tenminste zeker. 

Zoals ik hoger zegde maakte hij alle onderde
len zelf, alle handwerk, uitgenomen de fameus e 
loodmolen die toch nog door twee sterke man
nen moest gedraaid worden. Als voornaamste 
medewerkers noemde vader Zaliger: Tisten 
Voorde, Nonkel Cissen waarvoor de kinders 
van Pietje niet veel sympathie hadden omdat 
zij geregeld buiten het werkhuis gejo gen waren , 
als hunne kinderlijke nieuwsgierigheid hun zo 
ver dreef. Verders nog Engel Vos en nog meer 
tijdelijke hulpen. 

De werkdag begon er zoals te lande, van als 
de duvel zijn panneel omschudt, t.t.z. van 5 u. 
's morgens, tot 's avonds laat. 

(v ervolgt) . 

EESEN . J . LONCKE. 
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ll. Het XVle eeuws Org_el der 
St- Hermeskerk te Ronse. 

In het eerste deel van dit artikel is een storenden zet
fout geslopen: bl. 12, regel 28 dient gelezen, 1505 en niet 
1515. De volgende zin moet bovendien in dien zin gewij
zigd worden, dat we bij'n dieper onderzoek der bronnen 
reeds op het einde van 1503 gegevens vonden over den 
organist. 

Ingevolge de vraag van de Redactie zocht ik verder 
in de archieven naar de jongere orgelgeschiedenis in de 
St-Hermeskerk. Wat ik vond is niet veel doch is inte
ressant genoeg om vermeld te worden. 

Na de vernieling.van bovenvermeld orgel in 1566, bleef 
de kerk geruimen tijd zonder orgel. De eerste gegevens 
toch welke ik vond dateren van 1618. 

« xj a Augusti 1618 Domini ordinarunt et concluserunt 
emendum organum ad decorandum cultum divinum in 
hoc templo sancti Hermetis, et in hunc finem deputarunt 
dominos Decanum et Outshoorne. (5) 
en verder: 

« xxvij a Septembris 1618 Domini de Capitulo ordina
runt domino Canonico, Ludovico de la Haye, quatenus 
solvat Judoco de Vos pro organo empto, viginti duas 
libras grossorum ad bonum compotum sylve empte sanc
ti Hermetis. (6) 

Op 28 Juni 1619 wordt een ov ereenkom st getroffen 
met de organist over het bespelen van dit orgel. 

In 1638 wordt een nieuw positief geplaatst. 
« iij a Julii 1638. Le m ême jours Messieurs ont mar

chandé et accordez au M'.re Adrien Flaman de faire un 
bon et livrable positif pour servir à l' église, se conte
nant neuf registres, les cinq <:oupés livrer fait et dr esse 
a ses dépens, et Messieurs luy livreront Ie viel positif 
a leur depens a Lessines et ce pour le prix de cent flo
rins une fois , a livrer fait et dr essé de ce et St R emy 
prochain: Messieurs defroyeront ledit Adrien 4 a 5 jour s 
qu'il empechera en dressant ledit Positif . » (7) 

Vóór 1663 is er weer een nieuw org e l gebouwd. 
« 5 Oct . 1663. Item cum ordin a tum sit in Computu fa 

bric e ultimo reddito per Dominum N. Vincq, ut ad fer a t 
in statibus uniuscuiu sque Domin or um a nn a 1660, duc en
tos nonagint a octo flor enos et tr edecim asses, , quo s ip s i 
Domini solv erant pro novi s or ga ni s , de pecuniis pro ve 
nientibus ex fructibus prebend e Domini Ingli a rdo , it a 
ut in vim huius ordin a tioni s debeat fa bric e pr efata m 
summam persolv ere , ordinant nun c iid em Domini ut 
unusquisqu e Dominorum ... restitu a t prefat e fabrice sum
mam ... enz. (8) 

Over een her stelling a an dit or ge l ged a an vond en w ij 
nog het volg ende stuk: . . . . 

« ij a Dec embri s 1672 . Eodem di e R ever end1 Dom1~1 
ordinarunt receptori fa brice, qu a t enus _ sov?-t Gr eg or10 
vander Haeg en. pro rep a ration e Or ga m hu1u s Eccl es ie, 
sex Patacones . (9) 

Ve rvolg der Bewijs stuJcken. « D e Schalm e i » Nr 3. 

Qui bus condicionibu s h ic ins ertis sta ntibu s ,. do_~ini pre
fati de capitulo ordin ave runt , in part e exte r'.on 1~ _utra 
qu e j a nua depingi hi st ori am de pr~f eta J?av '.d ub1 m~er 
fecerit Goli am (s ic !) cum juv enc uh s ve m entibu s obv1am 
D av id in t ymp ano, cimba li s et cith a r a . E t i_n par t e i_nt e
ri ori in a lte To ht>st ior um histori a m de Jumth et Oh fe r-

no. (sic!) In altero vero historiam Loth. 
Ad que complenda dictus pictor Livinus se obligavit in 

manibus meis notarii publici. 
Actum anno, mense et die quibus supra. 

Actum CapituJare van 14 Febr. 1506, (ibid., fol. 83 vo.) 
Anno Domini predicti (1506) die mensis Februarii de

cimaquarta, personaliter constitutus magister Livinus de 
Gandavo, magister . organorum, obligavit se ad intertenen
dum organa suis custibus et expensis, pro una pensione 
annua valoris trium scutatorum Flandrie; ad quod se 
obligavit sub una securitate qaum prestiterat dominis 
(de) capitulo Rothnacensi, ante acceptione operis. 

Actum Capitulare van 6 Juli 1509. 
(reg. 1509-13, fol. 10 v o,) 

Le Lorimier not. 

Eodem die (6 Juli 1509) domini distulerunt recipere 
organistam donec organa ecclesie essent reparata, quem 
recipient secundum arbitrium organorum reparatoris, 
cum ordinarunt dictum magistrum ad organa reparanda 
demanaari, quatenus indilate comparet Rothnaci ad re
paranda organa sicuti tenetur ratione sue pensionis. 

Le Lorimier not. 

Actum CapituJare van 31 Aug . 1509. (ibid. fol. 20 ro.) 
Eodem die (31 Aug. 1509) ordinarunt dari magistro 

Livino, magistro organorum, quia vac avit duobe s vel tri
bus diebus in reparandis organis, ultra suam annuam 
pensionem summam xxiiij s. 

Le Lorimier not. 

Actum Capitulare van 29 April 1513. (reg. 1513-24, fol. 
6 vo,) 
Penultima Aprilis (1513) magister Livinus Cornelis 

factor organum ecclesie collegiate Sti Hermetis Rothnaci 
comparuit cor am dominis in suo loco capitulari con gre
gatis, ab eisdem exig ens tria scuta monet e Flandri e quo
rum quolib et scilicet xxiiij s.; et hoc qui a in 'vi sit a tione 
orga norum t empus trium dierum continuit : uno di e fuit 
itin er e veni endo, uno die in or ga nis visit a ndis et t ertio 
die revertendo versus Gand a vum; qu a petition e audita, 
pr edicti domini capitul antes, m ag no animo petitioni as
senti ente s, t andem de mera et speci a li g ratia eju sdem 
pe titioni annuerunt, determÎnante s atqu e concludent es 
pr ed ictum magist r um Li v inum deber e vi sitar e organa 
pr efa te eccl esie, sine expen sis ejusd em ; et hoc r a tione 
pen sionis a nnuatim ab eodem r ece pt e. Oblig avit se eti am 
pr efa t us magister Livinus, si non venerit intra m en se m 
po st m a ndatum eid em factum, se sua p ens ion e caritu 
rum . D et erminarunt insuper , quod si pren a rr at us m a 
g ist er Li vinus oper a tus fuerit in or ga nis, a ut si e ti a m 
pluries quoque scilicet in anno demandatu s fuerit, tune 
su a recipi et stip endia. 

Jo . Ie Febvr e not . 

A ctwn Capitular e van 2 Juni 1514. (ibid, fol. 40 ro.) 
Die pren a rr a to (2 Juni 1514) domini ca pitulant es a ttri

bu erunt Johanni Cornelis duod ecim st . pro la boribu s suis , 
eo quod fuit occup at us in orga nis r epa r a ndis duobus 
di ebus au t ci r ca, siêt n p ension em qu am te n et ur h abere 
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pater ejusciem Johannis , magister Livinus , pro org a nis 
scilicet in anno visitandis. 

Actum Capitulare van 7 Maart 1516. (ibid. fol. 79 vo.) 
Septima mensis Martii (1516) domini ·capitulantes in 

suo loco capitulari exsistentes, convenerunt cum magis
tro Livino Cornelis, magistro organorum, pro repara
tione eorumdem, tali modo ut sequitur: 

Primo domini seu ecclesia in reparatione fienda debe
bit deliberare omnem materiam in restauratione neces
sariam, videlicet coreum ut fiant novi folies, plumbus, 
clavi et alia convenientia. 

Deinceps dictus Livinus habebit illos folies reformare 
et restaurare corrio habilo. (sic) 

Preterea in organis erunt quindecim soni, sicuti fue
runt cum organa noviter facta fuissent. Deinde novem 
note, teutonice een nieuwe clavier, que dulcius poterunt 
tangi. Preterea quedam miese (5) que vulgo appellantur 
ghuckeleerss melius sonabunt quam unusque antehac fe
cerunt. Deinceps alie mi..se (10) teutonice de fleute erunt 
meliores et fiunt nove. 

Et ita habebit dictus magister Livinus organa reparare, 
quod intra decem annos ab hoc tempore, nihil veniet 
restaurandum seu innovandum; quod si casu aliquo ve
niat aliquid restaurandum, debebit dictus Livimis illud 
facere sine expensis e cclesie, cum tarnen pensione sua 
annua. Pro qua quidem restauratione habebit tres lib. 
gr. et pro subsidio expensarum suarum habebit XXC s.p. 
et tenebitur dicta organa restaurare ante festum Trini 
tatis . 

Actum Capitulare van 26 Sept. 1516. (ibid. fol. 88 ro)'. 
Die predicto (26 Sept. 1516) venerabiles domini capi

tulant es attribuerunt magistro Livino in organis accor· 
dandis multis diebus occupato, ultra conventionem per
priu s per dominos capitulantes cum eo factam , summam 
sex lib. p. de mera (et) de speciali gratia. 

Uit de kerkrekeningen van 1516-17. 
Sequuntur expensa facta ratione refectionis organum. 

(rekeningen Juni-Oct. 1516) 
Primo solutum Aldenardi pro sex pellibus equinis ad 

cooperiendum folies organorum , pro qualibet xLij s., 
faciunt: xij lb. xij s. 

Item solutum Gandavi per m a nu s magistri Livini pro 
preparatione dictarum pellium: iij Ib. xij s. 

Item cuidam aurige pro vectura illarum usque Ganda -
vum : iiij s. 

Item missus fuit receptor Aldenardum ad emendas die-
tas pelles : xvj s. 

Item solutem per manus dicti Livini pro viginti septem 
petii s plumbi ad formand as suas fistulas, pro petia vj 
s., v eniunt : viij lb. ij s . 

Item solutum cuidam ca lcifici pro suo labore suendi, seu
rendi, sarciendi dictas pelles pro follibus organorum : 

viij s. 
Item p e r m a nus dicti Livini pro 4or lib. stagni (sic) ad 

resaudandum suas fi stula s, pro lib . vij s. vj d., faciunt 
xxx s. et pro a lia lib. hic empta ... Rothn a ci vj s., ve
niunt : . xxxvj s. 

Item a d cambi endum plumbum, ex certis fistulis inci -

• 
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sum (?) per alio plumbo integro: viij s . vj d . 
Item solutem eidem Livino pro variis claviculis quos dic-

tis organis apposuit: xvj s. 
Item solutum Aldenardi pro tribus peciis cum dimidia 

ligni vulgariter Waghescot pro organis, pro qualibet 
pecia xvj s. vj d., faciunt: Lvij s. ix d . 

Item pro vectura illarum ab Aldenardo usque Rothna-
cum : iiij s. 

Item solutum Luce Curthals et ejus consocio pi-o suis 
occupationibus serrandi certos asseres pro dictis or
ganis: 

Item Jacobo Mouschron scrinifici novem diebus cum 
dicto Livino circa reparationem organorum occupato, 
pro die viij s., faciunt: iij Ib. xij s. 

Item pro filo cupreo et ferrero, dictis organis serviente: 
vij s. 

Item suidam nuncio misso Aldenardum pro dicto filo: 
Item in domo Cypriani de Rodere et Jacobi de Jaghere 

pro bitumine in dictis organis consumpto circa mea
turn venti et aliunde: v s. vj d. 

Item dicto magistro Livino pro suis occupationibus circa 
dicta organa et factura certarum novarum fistularum 
et accordatione organorum, simul ex certa conventione 
cum dominis de capitulo facta: xxxviij lb. 

Item ex certa gratia, domini e@em annuerunt ultra pre-
fatam summam: vj lb. 

Item solutum Stephano Bauduini fabro, pro octo cente
nariis vulgariter latijsere et twijgelijsere, pro cente
nario xij d., facfunt: vilj s. 

Item pro quinque quartiones cum dimidio vulgariter 
duerijsere: ij s. ix d. 

Item pro quinquaginta duobus parvis ferris, longitudinis 
unius digiti cum foraminibus, circa dicta organa appo
sitis, cum consoludatione alterius ferri , simul xxiiij s. 

Item solutum pro septem pellibus ovinis, cum certis aliis, 
in opere organorum consumptis, simul: xxiij s. vj d. 

A. CAMBIER. 

(1) « Ordinal'ium Ecclesie » uit de XVe-XVIe eeuw . 
Archief Bisdom; niet geclasseerd. 

(2) Rijksarchief, Geeraard de Duivelsteen, Gent; Fonds 
Bisdom; reg. nrs. 943 (St Jan 1503-09.) 

944 (St Jan 1509-13.) 
945 (St Jan 1513-24.) 

(3) Meester Lieven Cornelis · had toen pas het orgel der 
St Niklaaskerk te Gent gebouwd; zie Dr M. A. Vente, 
Figuren uit Vlaanderens orgelhistorie: 1. Meester Jan 
van Lier, in De Schalmei, le jaarg. nr. 2, Maart 1946, 
blz. 2; ook 2., nr 3, Mei 1946, blz. 12. 

(4) Ronse, Stadsarchi e f. 
(5) Résumé der Acta Capitularia Reeks II, in Cartular 

ria Van Delen T. II fol. 345. Archief Dekenij Ronse . 
(6) id. Reeks I, ibid. fol. 180. 
(7) id. Reeks II, ibid. fol. 362. 
(8) id. Reeks III , ibid. fol. 12 vo. 
(9) id. Reeks III, ibid . fol. 26. 

(10) Moeilijk leesbaar. 



A1le geestelijke muziek en mu~iek speciaal geschikt voor onderwijs 
gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD . 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! · 

EEN ADRES VOOR GANSCH HET LAND : 

CENTRAL MUZIEKHANDEL 
B IJ E N L A A N, 1 - B R U S S E L 

, . 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electri sche Sleepladen, het meest volmaakte systeem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 

JAN NOYDENS 
AALMOEZENIERSTRAAT, 30, ANTWERPEN 

STEMMEN 

PIANO'S 

HARMONIUMS 

KERKORGELS 

• 

Firma H. VAN 

HERS T E.L LE N 

DE LOO 
FREDERIK LINTSSTRAAT, 67 - LEUVEN 

ORGELS VOOR KERKEN EN KAPELLEN 

■ volgens moderne, beproefde systemen ■ 

Ombouwen, herstellingen van allen aard. - - Electrische ventilatoren 
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slaan den goeden toon aan. 

Daarom zijn zij 

UW BLADEN! 
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LEES IN DIT NUMMER DE PRACHTIGE GESCHIEDENIS der FIRMA 

Jos. LO CKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HO DT 
Orgelbouwer 

HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen -- Herstellen -- Ombouwen 
ELECTRISCHE VENTILATOREN 

STEEDS GROTE KEUZE VAN HARMONIUMS IN VOORRAAD ! 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS -TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gesticht in 1832 MEENEN (W.-Vl.) 
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« nu ~' ende tnelU!t Pwá 6.e<Jennen wi. » 
Sinds de korte oproep - alhoewel zeer 

schaars aan gegevens - in het vorig nummer 
van « De Schalmei », ontvingen wij zulk een 
berg van brieven, dat het ons volstrekt onmoge
lijk was, samen met onze andere drukke bezig
heden, alle naar believen te beantwoorden. 

Die kleine « Schalmeier » kan niet spelen voor 
elke boom afzonderlijk, daarom loopt hij een 
eindje terug en maakt zich gereed, over de wij
de vlakte te spelen voor al de bomen van het 
ganse woud... « Nu swijt, ende merct hoet be
gennen sal. » Dat allen dit korte woordje en de 
programmabrochure als een persoonlijk ant
woord en uitnodiging aanvaarden. 

Het doel der Gentse Orgelfeesten werd nu 
genoegzaam voorgehouden. Er zal wel geen 
mens te vinden zijn, die niet beseft hoe nuttig 
en nodig zij zijn. Lang genoeg waren het slechts 
de specialisten die wisten welke grote rol de 
orgelkunst in onze algemene cultuur gespeeld 
heeft, en dit nog doet. Het volk kan en moet 
ons orgel leren kennen en begrijpen. Het volk 
moet de orgelliteratuu r leren aanvoelen, en niet 
slechts de Toccata in re klein van Bach. Het 
volk moet iets af weten van orgelbouw. Daarom 
betrekken wij het gehele volk in onze Orgel
feesten. Daarom roepen wij allen samen die de 
orgelb eweging willen steunen , met om het even 
welke st eun . Het heeft ons zeer aangenaam ge 
t roffen, e1.1_ ® t hee ft ons voor al gesterkt toen 

wij de vele brieven ontvingen van onze grote 
musici en musicologen, van Mgr. , Van Nuffel, 
Mgr. Cruysberghs, Toussaint De Sutter, Lode 
De Vocht , Arth. Meulemans, Paul Collaer , Ch. 
Vanden Borren , Jos Ryelandt, Godf. De Vree
se, Flor Peeters, Ch. Hens, Dr. Stellfeld , Flor 
Van der Mueren, R. Tellier, R. Moulaert, Jos. 
De Maeght, Lode Rosquin, Jul. Vijverman, Staf 
Nees, Daen Sternefeld, Rob. Herberighs , Mar
cel Poot, Lode Joos, R. Ghesquière, J. Collot, 
Marinus De Jong, zonder de gulle ontvangst te 
verzwijgen bij de Geestelijke Overheid en het 
Stadsbestuur van Gent. Tot ons groot spijt was 
het voor verschillende onzer buitenlandse geno
digden onmogelijk hie op de vastgestelde da
tum aanwezig te zijn. Norbert Dufourcq drukt 
zijn spijt uit dat dringend werk hem te Pa rijs 
bindt. Dawlson kan best uit Londen weg doch 
de formaliteiten die tegenwoordig te vervullen 
zijn om het vasteland te bereiken, zijn op een 
drie-tal maanden niet te overbruggen. De deel
neming van Nederland zal, volgens de ontvan
gen brieven, alle verwachting overtreffen. Ver
scheidene gemeenten zullen op één der concer
ten door een autobus-vol vertegenwoo rdigd zijn. 
Wie doet zich de kleine moeite hetzelfde te doen 
voor zijn omgeving? Vult de kaart in die u over 
enkele dagen zult ontvangen . De Toeristenbon 
den zijn eveneens verwittigd en zullen de ge 
beur lijk e uitstappen naa r Gent r ichten. 

• 
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Het wordt een werkelijke volksbeweging! 
Voor de eigenlijke deelnemers, liggen, in de 

koele woorden van het programma, nog wel een 
paar verrassingen. Wij hebben getracht niet al
leen ernstige vergaderingen samen te stellen 
naast afwisselingen van gemengden aard, wij 
willen de deelnemers de gelegenh~id geven het 
schone der Stad Gen~ rustig te bekijken. Zij 
zullen het oude en nieuwe Gent zien, zij zullen 

prettig samen eten en er zal slaapgelegenheid 
zijn voor iedereen. Wij allen nodigen U uit, 
brengt vrienden mee! U zijt allen zeer van har
te Welkom!! Neemt nu alle schikkingen. « Gaet 
henen ende haest u metter vaert. » 

Het Uitvoerend Comité 
der Gentse Orgelfeesten. 

Figuren uit Vlaanderens 
Orgelhistorie 

3" gfet ge6,lacfit J!angfiedut. 

-
1588. P.arijs. St. Jacques-la-Boucherie. Nieuw 

orgel. Daar de overeenkomst met Jan Langhe
dul een ideaal-nauwkeurige omschrijving geeft 
van de te verrichten werkzaamheden en deze 
tekst zeer leerzaam is voor de geschiedenis van 
de Nederlandse orgelbouw, volge het contract 
hier nagenoeg in zijn geheel. De tekst, zoals ik 
die hier geef, wijkt op verschillende punten af 
van de oorspronkelijk gepubliceerde, waarin 
lees- en interpunctiefouten de conclusies bemoei
lijken. Gemakshalve geef ik de alinea's een num
mer, om daarna de tekst op de voet te volgen 
(4): 

1. Marché entre la fabrique de l'église St. Jac
ques-la-Boucherie d'une part ·et Jean Langhe
dul, faiseur d'orgues, rue Troussevache, à l'en
seigne de la Pomme-de-Pin en la fontaine, pa
roisse Saint Jacques-la-Boucherie d'autre part, 
pour « faire ... tous et chacuns les ouvraiges qu'il 
convient faire aux orgues de lad. église... et 
prendra ... à son proffict le vieil jeu d'orgues qui 
y est de présent, avecq les souffletz; néant
moins, s'il convient toucher au fust desdictes 
orgues pour accomoder led. nouveau jeu, ce sera 
aux despens de lad. fabricque, comme aussy ce 
qu'il conviendra de mestier de serrurier ... » ... 
Prix: 700 écus d'or soleil. 
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Ordonnance d'un nouveau jeu d'orgues , 
selon les jeux ... 

2. Et pour le premier, un nouveau jeu demon
stre, de fin estain bruny, C fa ut dessoubz ef 
fa ut, contenant huict pieds de longueur et son
nant huict pieds, et ef, fa, ut, six pieds, descou
vert jusques à C fa ut par dessus a la mi re 
tout en haut, le nombre de quarante huict tuy
aux. 

3. Item, un jeu de bourdon, de plomb, C fa ut 
dessoubz ef fa ut, quatre piedz de long et son
nant buict piedz bouché et ef fa ut six piedz, à 
quarante huict tuyaux. 

4. Item, un jeu d'octave, de plomb, C fa ut 
dessoubz ef fa ut, à quatre piedz de long et son-_ 
nant quatre piedz et ef fa ut trois piedz, des
couvert, à quarante huict tuyaux. 

5. Item, un jeu de fluttes, nommés fluttes à 
neuf trous, de plomb, C fa ut dessoubz ef fa ut, 
deux piedz de longueur, sonnant quatre piedz 
bouché, et ef fa ut trois piedz, à quarante huict 
tuyaux. 

6. Item, un jeu de nazartz, de plomb, C fa ut 
dessoubz ef fa ut, d'un pied et derny de lon
gueur, sonnant trois piedz bouché, et ef fa ut 
deux piedz, à biberons, à quarante huict tuy
aux. 

7. Item, un jeu de fluttes, nommés fluttes tra
versines, de plomb, C fa ut dessoubz ef fa ut, 
un pied de longueur, sonnant deux piedz bou
ché, et ef fa ut pied et derny, à quarante huict 
tuyaux. 



8. Item, un jeu de flajollet, de plomb, C fa ut 
dessoubz ef fa ut, d'un pied de longueur, son
nant un pied descouvert, et ef fa ut à !'adve
nant, à quarante huict tuyaux. 

9. Item, une jeu de fourniture, de plomb, à 
cinq tuyaux, sonnant chacun de diff érends ac
cords, le nombre de cinq foys quarante huict 
tuyaux, tout au long du -clavier. 

10. Item, un jeu de cimballes ; de plomb, à 
trois tuyaux à chacune touche, d'un différend 
accord, le nombre de trois foys quarante huict 
tuyaux, sonnant tout au long du clavier. 

11. Item, un jeu de trompettes; les cornetz 
par dessus seront faictz de fer blanc et les anses 
de cuivre, C fa ut dessoubz ef fa ut, huict piedz 
de longueur, sonnant huict piedz, et ef fa ut six 
piedz, au quel jeu sera fait un tamy de peur que 
les cornetz ne s'afessent. 

12. Item, un jeu de petites trompettes; les 
cornetz pardessus seront de fer blanc et les an
ses de cuivre, C fa ut dessoubz ef fa ut, quatre 
piedz de longueur et sonnant quatre piedz, et 
ef faut trois piedz, auquel jeu sera aussi fait 
un tamy, de peur que les cornetz ne s'afessent. 

13. Item, un jeu de cornet à bouquin, com
menceant à C fa ut au milieu du clavier quatre 
tuyaux à chacune touche jusques à ef fa ut sui
vant , et de ef fa ut cinq tuyaux jusques à B fa 
be mi, et depuis B fa be mi jusques à C fa ut 
tout en haut, à six tuyaux chacune touche. 

14. Item , un jeu de tremblant . 
15. Item, un jeu d'enfant comme celuy des 

org-ues de la Saincte Chappelle. 
16. Item, un jeu de pédalles qui sonneront 

ung- contre la monstre, de huict piedz et seront 
taillez de grosseur qu 'il appartient , qui seront 
faitz de boys jusques à la quantité de unze tuy
aux et unze marches, sonnans fort et ferme, C 
fa ut dessoubz ef fa ut huict piedz, et ef fa ut 
six piedz, jusques à la première octave, qui se
ront rendues aussi bien sonnantes , aussi bon
nes et meilleures que si elles estoient de plomb. 

17. Item, un nouveau sommier, fait à la nou
velle mode , pour reposer et faire sonner tous 
tuyaux cy <levant mentionnez. 

18. Item , quatre nouveaux souffletz, tout de 
boys , de cinq piedz de longueur et de deux piedz 
et derny de largeur , et !'ouverture de trois piedz 
de hauteur, qui seront serrez comme une boitte. 

19. Item, des nouveaux porte-vents pour con
duire Ie vent et les conduitz. 

20. Item, un nouveau clavier, à la nouveUe 
mode, à quarante huict touches, assavoir la pre 
mière touche sera S fa ut dessoubz ef fa ut , 
d soJJ re et la feinte , e la my, ef fa ut , la feint e, 
G sol re ut et la feinte , a la mi re, B fa be mi et 
Ie rest suivant, jusques à C fa ut par dessus a 
la mi re tout -en haut.. . » 

In een modern schema luidt deze dispositie 
als yolgt: 

Montre 8' 
Oct~ve 4' 
Fourniture V sterk 
Cymbale III sterk 
Bourdon 8' 
Flûte à neuf trous 4' 
Nasard 2 2/ 3 
Flûte traversine 2' 
Flageolet 1' 
Cornet IV-V-VI st. 
Trompette 8' 

Clairon 4'. 
Pédale. 
Flûte de bois 8' 

Manuaalomvang: 
C, D-c3 

Pedaalomvang : 
C, D-B 

Jeu d'enfant 
Tremblant 
4 balgen. 

Allereerst is het nodig, wil men de inhoud 
van deze tekst . begrijpen, de namen van de toet
sen in moderne spraak te vertalen: 

Modern Modern 
16e eeuw Frans Nederlands 

Cefaut , Cesolfaut Ut C 
F einte de Cefaut Ut dièse Cis 
Desolre Re D 
Feinte de Desolre Mibémol Dis 
Elamy Mi E 
Effaut, Faut Fa F 
Feinte de Effaut Fa dièse Fis 
Gesolr e, Gesolreut , Gammaut Sol G 
Feinte de Gesolre Sol dièse Gis 
Alamire La A 
Befabemi Sibémol Ais 
Mi de befami , Hami , Bedur Si B 

Uit de eerste alinea blijkt de woonplaats en 
behuizing van Jan Langhedul en dat hij een ge
heel nieuw orgel bouwt, waartegen hij het oude 
instrument ten eigen profijte mag gebruiken. 

In de volgende alinea 's wordt telkens gezegd, 
dat het register moet beginnen op Cefaut bene
den de Effaut. Met opzet wordt deze bepaling 
telkens her haald, omdat het tot het efnde van 
de 16e eeuw veelal gebruikelijk bleef het klavier 
te doen beginnen op de Effaut. Volledigheids
halve, doch eigenlijk overbodig, wordt dan iede- -
re maal gezegd, dat het register op Cefaut een 
8' klank en op Effaut een 6' klank moet heb
ben. Vroeger was het normaal, dat een bij Ef
faut beginnend klavier een 6' klank had. Deze 
bepaling is dus een herinnering aan de in 
Frankrijk nog bestaande, doch in Vlaanderen 
reeds verlaten methode. Evenzo wordt telkens 
bepaald, dat het klavier moet doorlopen tot de 
bovenste Cefaut ( C3) , dus boven de Alamire; 
omdat de manuaalomvang tot op het einde van 
de 16e eeuw meestal niet verder ging dan tot a2. 

De 2e alinea geeft aan, dat de Montre van 
tin moet zijn; dit register stond dus in het 
front ; de overige zijn van lood, behalve de tong
werken. Van de gedekten wordt telkens hun 
werkelijke lengte, doch tevens wordt de toon
hoogte, een octaaf lager dus , genoemd. De open 
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registers hebben een toonhoogte, die overeen
komt met de lengte der pijpen. 

Alinea 5 vermeldt een «Fluttes à neuf trous ». 
Dit is een gedekt register welks corpora boven
aan op verschillende plaatsen doorboord zijn. 
Hierdoor verkreeg men een effect, dat gelijk 
staat aan dat van de tegenwoordige Roerfluit. 

Alinea 6 noemt een nasard « à biberons », d. 
w.z. fles- of kegelvormig; wij zouden zeggen: 
met conische vorm, dus naar boven spits toe
lopend. 

De « Fluttes traversines » van alinea 7 bie-
. den een moeilijkheid; een overblazende fluit is 
dit register niet geweest, want het is gedekt en 
wijd. De oplossing, die de Franse orgelkenner 
Norbert Dufourcq (20) geeft, i.s hoogstwaar
schijnlijk juist; deze fluttes traversines moeten 
als voorloper van de later algemeen in Frank
rijk gebouwde Quarte de Nasard 2' beschouwd 
worden, een register, dat een kwart hoger ge
stemd is dan de Nasard. In het orgel van de 
Augustijnenkerk te Parijs, dat Jan Langhedul 
twee jaren voor dat van de St. Jacques-la-Bou
cherie bouwde, construeerde hij eveneens een 
Quarte de N asard . De Waalse orgelbouwer Jean 
Barbaise uit Douai bouwde in Atrecht in 1585 
een Flute traversine II sterk (21); dit register 
bestond uit een Nasard 2 2/ 3 en een fluit 2' of 
Quarte de N asard 2'. 

Van de « Flajollet » in alinea 8 wordt gezegd, 
dat ze een open 1' is; hoe die 1' nu op Effaut 
klinken moet, was moeilijk te omschrijven. Wij 
zouden zeggen 2/ 3', maar de taal van 1588 weet 
een andere opl9ssing: de Flajollet zal op Cefaut 
de toonhoogte hebben van een 1' en op F een 
toonhoogte « à !'advenant ». 

De alinea's 9 en 10 vermelden op moderne 
wijze repeterende mixturen; opzettelijk wordt 
nog bepaald , dat de Fourniture 5 rijen pijpen 
zal hebben, « sonnant chacun de différends ac
cords », d.w.z. ieder toets moet een vijfklan~ 
ten gehore brengen, unison-pijpen mogen niet 
worden gebruikt. 

De in alinea's 11 en 12 genoemde « Cornetz » 
zijn de blikken schalbekers der tongspelen; de
ze moeten gestut worden door een rooster (ta
mi) , om verzakken te voorkomen. 

De Cornet à bouquin is ook hier weer een 
Nachthoorncornet ; de samenstelling wordt 
nauwkeurig opgegeven, n.l . op c' IV sterk ( 4, 
2 2/ 3', 2' , 13 / 5'), op f' V sterk (8' , 4' , 2 2/ 3, 2', 
1 3/ 5') en op ais ' VI sterk (waarschijnlijk 8', 
4', 2 2/ 3', 2', 13 / 5' , 11 / 3'). 

« Le jeu d'enfant » (alinea 15) is geen tong
stem , zoals de Vox Humana , maar een register , 
dat vergel eken kan worden met de vogelzang 
of r ossignol. Waarschijnlijk was het een 
dr aai end~ f iguur, die een hoogklinkend geluid, 
misschien een twee - of drieklank, ten gehore 
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bracht. 
Het pedaalregister ( alinea 16) is een open 

houten 8', een Open fluit of Sub bas met veel 
volume, voorloper van de later algemeen in 
Frankrijk gebouwde Flûte de pédale 8'. Pedaal
omvang: C, D t / m B. 

De windlade moet zijn « à la nouvelle mode » 
(alinea 17). Dit kan tweeërlei betekenis heb
ben. Waarschijnlijk wordt met de « nieuwe 
aard» niet bedoeld, dat alle registers op één 
lade staan; in de Zuidnederlandse orgelbouw is 
dat, in tegenstelling met de N oordnederlandse, 
al enige decennia een vanzelfsprekende gewoon
te . De bedoeling moet zijn, dat er sleepladen in 
plaats van springladen geconstrueerd moeten 
worden. 

Ook het klavier moet zijn « à la nouvelle mo
de » (alinea 20). Een klavieromvang van 48 
toetsen (C. D-c3) is voor deze tijd inderdaad 
exceptioneel! Niet slechts in Frankrijk is deze 
grote omvang nog vreemd, ook in de Nederlan
den is ze vóór die tijd nog niet geconstateerd. 
De toch ook zeer vooruitstrevende Gilles Brebos 
bouwt tegelijkertijd in het Escoriaal nog kla
vie~·en met 41 toetsen (C, D, E, F-g2, a2). 

Orgelfront St-J a n, 's-Hertogenbosch. 
Ontwerp van Matheus Langh edul. 

E. - MATHEUS LANGHEDUL . 

1603/ 4. Parijs, St. Leu-St. Gilles. Repa ratie 
en uitbreiding van het grote orgel (7). Matheus 
moest de volgende registers vervangen door 
nieuwe, gelijksoortige spelen: Nasard 2 2/ 3', 
Fourniture , Cimbale , Trompette . Bovendie n 
moest hij nieuw leveren : Cornet III sterk, Clai -



ron 4', Tremblant, een ààn het manuaal aange 
hangen pedaal en 3 nieuwe blaasbalgen. Voorts 
moest hij het klavier met 3 nieuwe toetsen uit
breiden, n.l. C, Den E (dus zonder Cis en Dis); 
de nieuwe, bij deze toetsen behorende pijpen, 
moesten geplaatst worden op een aparte kleine 
windlade. Hoewel slechts een deel van de regis
ters in het contract genoemd is, laat zich de 
volgende dispositie reconstrueren : 

(Montre 8') 
(Prestant 4') 
Fournit. IV-V sterk 
Cymbale III sterk 
(Bourdon 8') 
(Flûte 4') 

Nasard 2 2/3' 
(Flûte 2') 
Cornet III sterk 
Trompette 8' 
Clairon 4' 

Aangehangen pedaal. Manuaalomvang: C, D, E, 
F-g2, a2 ( 41 toetsen). Tremblant. 3 blaasbalgen. 

1604/ 5. Parijs. St. Eustache. Reparatie van 
het grote orgel en bouw van een nieuw rugwerk 
met de volgende dispositie (22): 

Montre 4' Naza;rd 2 2/ 3' 
Octave 2' Flageolet 1' 
Fournit. III sterk Pet. Cornet III sterk 
Cymbale II sterk Cromorne 8' 
Flûte bouchée 8' Régale 4' 
Flûte bouchée 4' 

Manuaalomvang: C, D-c3 ( 48 toetsen). 

Werkzaamheden aan het grote orgel: nieuw 
klavier, versterken van de Cymbale, vervaardi
gen van een klavierkoppel; maken van een nieu
we kast voor het rugpositief. 

1614 .. Brussel. St. Goedele. Reparatie van het · 
grote orgel (23). De werkzaamheden beperkten 
zich tot het schoonmaken van het gehele instru
ment, het vernieuwen van de blaasbalgen en het 
aanbrengen van een « nyeuw register (met) die 
thoon van een moeselpype », d.w.z. een hulpre
gister, dat een quint laat horen en daardoor het 
effect heeft van een doedelzak. 

1616/ 17. Brussel, Begijnhof. Bouw van een 
nieuw klein orgel (24). 

1617 / 8. Leverantie van een nieuw orgel aan 
Philips III van Spanje (25). 

1617 /8. Onderhandelingen met de kerkmees
ters van de St. Jan te 's-Hertogenbosch (25). 
Matheus maakte een, plan voor het instrument 
en ook vervaardigde hij een tekening, een «mo
del» of «patroon », zoals dat toen heette, van de 
orgelkast . Eerst sloot men een concept-contract, 
op grond waarvan de kerkmeesters de werk
zaamheden aan de kast konden doen beginnen. 
Later annuleerde Matheus de overeenkomst, 
doch blijkbaar heeft de schrijnwerker de orgel
kast voltoojg yolgens het ontwerp van Langhe-

dul. Het indrukwekkende en gigantische orgel 
front van 's-Hertogenbosch is, naar mijn weten, 
het enige, dat nog herinnert aan het werk van 
de Langheduls. Toen Matheus de bouw van het 
instrument niet wilde accepteren (hij kon dat 
ook moeilijk, want juist in deze jaren zat hij 
tot over de oren in het werk), gingen de kerk- · 
meesters er toe over een contract te sluiten met 
den te Keulen wonenden Brabantsen meester 
Floris Hocquet. 

1617. St. Omaers. O.L.V. Kerk. Modernisering 
van het orgel, dat door Jean Crinon in 1545 was 
gebouwd (1). Helaas zijn geen bijzonderheden 
over dit werk bekend. In 1630 vergrootte Ma
theus dit orgel nog met een Bourdon 16' (1) . . 

1617-9. Tongeren, O.L.V.-Kerk. Nieuw groot 
orgel (26). Ook van dit orgel is nagenoeg niets 
bekend. Het werd in 1640 door André Sévérin 
uit Luik gerepareerd. In 1682 schrijft men van 
het enige jaren vroeger verbrande instrument .: 
« necnon organa, qui ceterae Belgii magnificen
tiae superabant » (27). 

1620 en vlgg. jaren. Brussel, Abdij van Cou
denberg. Onderhoud (28). 

1624/ 5. Brussel, Hofkapel. Reparatie en wij
ziging van het grote orgel (29). Op het hoofd
werk wordt de Veldfluit vervangen door een 
Superoctaaf 2', de Mixtuur wordt met een koor 
uitgebreid, « om het principael wat sterker te 
maken», d.w.z. om het Prestantenkoor pittiger 
te maken. Bovendien wordt het hoofdwerk uit
gebreid met een Terts 13 / 5' en een Nachthoorn
cornet IV-VI sterk. Op het rugpositief wordt de 
Regaal vervangen door een Kromhoorn 8'. Het 
pedaalklavier wordt vernieuwd. In 1634-5 ge
schiedden er opnieuw betalingen aan « Mathys 
Langhedul, organist van de cappelle van den 
hove », die men hem schuldig was « ter causen 
van te hebben vernyeuwt d'orgelen in de voers. 
cappelle » (8). De aard dier werkzaam.heden is 
onbekend. 

De betekenis van de familie Langhedul kan 
moeilijk worden overschat. Misschien zijn Vic
tor en Michiel Ivan geringer betekenis dan Jan 
en Matheus, doch het is zeer wel mogelijk, dat 
een uitgebreider kennis ook de oudere genera
ties in aanzien doet stijgen. Is het dus bezwaar
lijk om de figuren van Victor, Michiel I en Mi
chiel II naar hun juiste waarde te schatten, des 
te beter kan dat met Jan en Matheus. Vooral 
Jan moet beschouwd worden als een baanbreker 
van nieuwe gedachten, terwijl Matheus die 
nauwkeurig navolgt. De Parijse werken zijn er 
om het te bewijzen: ze bouwen klavieren met 
een omvang van 48 toetsen , propageren de 
Kromhoorn 8', construeren bij voorkeur een pe
daal met 1 zelfstandig register, n.l. een labiale 
8' en nooit een Trompet 8', ze bouwen de Clai-
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ï 'Oh 4'. · Aan de and.e·re kant hekken ze de lijn 
der Nederlandse orgelbouw ook door: ze voelen 
veel voor een · krachtig « principaal », d.w.z. een 
volledig koor van prestantregisters, waarbij zij 
ook Bourdon 8' en Fluit 4' betrekken, ze piaat
sen-op het hoofdwerk gaarne ook wijde labialen 
en passen de Nachthoorncornet IV-VI sterk 
consequent toe. 
· -Hun invloed moet dan ook zeer groot geweest 

zijn, zowel op de Zuidnederlandse als op de 
Franse orgelbouw. De 17e eeuwse orgels, in 
Vlaanderen gebouwd, zijn ondenkbaar zonder 
het voorbeeld der Langheduls, het instrument 

· van Crespin Cadier, den grootsten Waalsen 
meester, tijdgenoot van Matheus, die vooral in 
Frankrijk werkte en zich mocht verheugen in 
de sympathie van Titelouze, sluit aan bij dat 
van Jan Langhedul. Zelfs de ontwikkeling van 
het Franse orgel in Frankrijks «Gouden eeuw» 
van 1580-1715 is onverklaarbaar zonder het 
reuvre der Langheduls, niet slechts door de spe
cimina van hun kunst in Parijs, maar ook door 
het werk van hun leerlingen, die naar Frank
rijk uitzwermden. In · de Zuidelijke Nederlan
den moeten we als directe of indirecte leerlingen 
zien o.a. de familie Ysore uit Winoksbergen, 
Crespin Carlier, Nicolaas Bauwens uit Ath, Ni
colaas Elewoud ( of Hellewoud) uit Brugge, Pie
ter van der Haeghen uit Gent. Wellicht kan de
ze reeks, na het verkrijgen van vollediger ge
gevens, nog belangrijk worden uitgebreid. 

* * * 
. Naar ik hoop, heeft dit schetsmatig histo
rische overzicht van de familie Langhedul enige 
belangstelling gewekt. Het zou mij een groot 
genoegen zijn, wanneer men, in het land van de 
Langheduls zelve, het onderzoek naar deze bui
tengewone orgelmakers zou willen voortzetten. 
Daarmede is niet slechts de muziekgeschiedenis 
van een deel van Vlaanderen gediend, doch ze
ker ook die van alle Nederlanden. 

(Zwolle). Dr'. M. A. VENTE. 

NASCHRIFT. 

Bij naspeuringen in enkele Franse archieyen 
kwamen nog de volgende gegevens over de Lan
gheduls voor den dag. 

1. Victor Langhedul: 
1499, Lille, St. Pierre. Bouw van een nieuw 
orgel voor de Confrérie N otre Dame de 
Treille (1) . 

2. Jan Langhedul. 
1575, Hondschoote. Reparatie. De meester 
wordt slechts genoemd « den orghelmaecker 
van Ipre ». De mogelijkheid, dat de Ieperse 
orgelmake1 1 Jacques Stoop hier in het spel 
is, mag niet worden uitgesloten (2). 

3. Michiel Langhedul. 
Een Michiel Langhedul was organist van de 
St. Eligiuskerk te Hazebrouck in de jaren 
1601-1610. Misschien is hij identiek met den 
orgelbouwer Michiel II (3). 

4. Tenslo .tte was omstreeks 1575 .een .Jan Lan
ghedul zangmeester van de 0. L. Vr.-kerk te 
Antwerpen. Stellig is hij een lid van het gro
te geslacht, maar de verwantschap kon nog 
niet worden vastgesteld ( 4). 

5. Bij de leerlingen der Langheduls moet nog 
genoemd worden Jacques Stoop uit Ieper. 

(1) Rijssel (Lille), Archives Départementales du Nord. 
G.H. 14085. 

(2) Hondschoote (Nord), Archives Communales G.G. 38. 
(3) Hazebrouck (Nord), Archives Communales, G.G. 47. 
(4) Antwerpen, Stadsarchief, Schepenbrieven Moy en 

Mesen, 1575, folio 620. Dr. J. A. Stellfeld .te Antwer
pen maakte mij op deze tekst attent. 
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t In Memoriam 
Voor enkele dagen, 20 Oogst, overleed te 

Gent, Ernest Arschodt, organist aan de St-Ste
phanuskerk, ambt dat hij met grote stiptheid 
en kunstzin, sinds 1892 uitoefende. Het was een 
mens met grote gaven als organist, orkestleider 
en componist. Doch zijn grote nederigheid en 
eenvoud waren niet zijn minste deugden. Wij 
herinneren ons goed dat Meester Arschodt 
steeds aanwezig was op elk orgelconcert doch 
dat wij hem niet vonden op een voorname plaats 
maar achteraan, en liefst achter een pilaar. Na 
het concert was hij verdwenen zoals hij geko-

(22) N. bufourcq, '.Les Orgues de Saînt-Eustache à · ia 
fin du XVIe et au début :.lu XVII siècle. Vide: La 
Revue de Musicologie, février 1929. 

(23) Brussel, Archief der St. Goedelekerk . Resoluties 
van kerkmeesters 17 Maart 1614. 

(24) Annales de Ja Société Royale d'Archéalogie de Bru-
xelles, t. 39 (1935) , p. 16. 

(25) 's-Hertogenbosch, Archief der St. Janskerk. Bundel 
Orgelarchivalia. 
(26) M. Thys, Le Chapitre de Notre Dame à Tong:res, 

II , p . 164-5. Vide: Annales de l'Académie d'Archéo
logie de Belgique XLIV, 4e série, 1888. 

(27) Tongeren, . Archief der O.L.V.-Kerk. Reg. 12, fot 20. 
(Mededeling van den heer Henry Baillien te Ton
geren). 

(28) Brussel, Alg. Rijksarchief. Kerkelijk , Archief van 
Brabant No 6829. 

(29) E . van der Straeten, La Musique aux Pays-Bas 
avant Ie XIXe siècle, t. II, p. 312. 

men was: in stilte en ongemerkt. Dit typeert 
den Meester volledig. Zijn composities zijn even
min pretentieus, eerder volks. Met Meester Ar
schodt verdwijnt een der Gentse figuren die 
zeer populair was zonder het zelf te zoeken, 
een der organistenfiguren van de oude school, 
leerling van d'Hulst en Tilborgs, die met hart 
en ziel aan hun kunst gehecht waren en er alles 
voor over hadden. Een figuur die steeds in het 
geheugen der Gentse bevolking blijven zal. De 
Heer schenke hem de eeuwige rust na dit rus
teloze leven. 

Il 

• 
PRACHTIGE KOORWERKEN VAN OUDE MEESTERS 

zijn verschenen bij 

HARMONIA-UITGAVE 
HILVERSUM (Nederland) 

Voor Gemengd-, Mannen- en Vrouwenkoor o.a. werken van: Orl. di Lasso, 
Arcadelt, Scandelli, Stephani, da Foggia, da Palestrina, Jannequin, Mar
cello, Gombert, Févin en le Maistre. 

J Vraagt eens de uitgebreide catalogus van door ons uitgegeven koorwerken! 
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Een praatje met U over 
Orgels en Orgelspel in Ameril<:a 

Geachte Lezer, ik was bij mijn terugkomst 
uit Amerika en Canada nog niet van het natte 
op het droge beland, of die actieve « Schalmei
ërs » van Gent hadden me bij de lurven, om 
voor hun blad iets te vertellen over mijn muzi
kaal wedervaren: wat ik hierbij graag zal trach
ten te doen. 
· Er zijn in Amerika overal orgels te vinden: 
in de kerken, de concertzalen, universiteiten, ho
gere burgerscholen, damespensionaten, musea, 
enz. Daardoor is er zoveel belangstelling en le
vendige waardering ontstaan voo:r het orgelspel. 

Er is uiteraard wel een grote verscheiden- " 
hei~ in die instrumenten omdat ook het doel 
van het instrument soms zeer uiteenlopend is. 
In het algemeen staat de orgelbouw en het or
gelspel er op een veel hoger peil dan wij ons 
dat voorstellen. De ontwikkeling der orgelkunst 
is zeer snel gegaan de laatste 10 à 15 jaar. De 
orgels worde:r;i. niet alleen onder technisch, maar 
ook onder aesthetisch oogpunt mooi gebouwd. 

De speelaard der klavieren is licht en lenig, 
doch zelden te licht, zoals dit bij sommige on
zer electrische orgels wél het geval is. De pe
dalen zijn in waaiervorm en normaal-conclaaf 
gebouwd. Deze waaiervorm is echter zo gestan
darizeerd van model dat men geen de minste 
moeilijkheden ondervindt. Na een paar uren 
oefening, voelt men zich helemaal geaclima
teerd aan dit systeem dat vrij goed naar de na
tuurlijke stand der voeten is ontworpen. 

De indeling der registers is ordevol, zowel on
derling als in verband met de respectievelijke 
klavieren waartoe zij behoren. De uitgestrekt
heid der manualen is van C tot c4, en van de 
pedalen van C tot gl. 

De registers worden meestal als trekknoppen 
aangebracht, minder als domino-knoppen, zoals 
die bij ons in Europa (met uitzondering van En
geland) in voege zijn. 

Deze trekknoppen zijn niet boven de klavie
ren aangebracht, maar wel aan de beide zijkan
ten van de speeltafel. Zie b.v. de speeltafel van 
het orgel der St-Georges-cathedral te Kingston. 

Wanneer de registers getrokken zijn komen 
zij niet méér dan een paar centimeters vooruit 
staan tegenover de niet getrokkèn registers . De 
functie ervan is helemaal geruisloos, zelfs wan
neer de registers in groot getal gecommandeerd 
worden door de vrije combinaties. Een gemid
deld kerk- of concertorgel van 60 spelen heeft 
ongeveer 8 tot 10 generale vrije combinaties, 
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welke gewoonlijk dubbel geplaatst zijn: als klei-
ne drukknoppen onder de manualen en als voet
pistons boven het pedaal. Daarenboven zijn er 
meestal 6 tot 8 afzonderlijke vrije combinaties 
voor ieder klavier en pedaal aanwezig. Deze 
hand- en voetknoppen zijn dermate logisch ge
plaatst dat zij steeds gemakkelijk onder het be
reik van handen en voeten liggen, zonder dat 
men verplicht is onmogelijke of onaesthetische 
lichaamsbewegingen te maken. Wanneer men nu 
eenmaal vertrouwd is met aard en bouw van 
deze moderne speeltafels, is het voor een goed 
vakorganist niet moeilijk, op korten tijd een 
klaar doorzicht te hebben van het inst rument, 
zelfs bij monumentale orgels van honderd en 
meer spelen. 

Door het feit dat uitsluitend Amerikaanse 
vrije combinaties - in ruime mate voorzien -
gebouwd worden, blijft het aspect van de speel
tafel eenvoudig en overzichtelijk. Er zijn dus 
g~en l~.beltjes nodig boven de registers; label
tJes, die aan de speeltafel een gecompliceerd 
uiterlijk geven en daa rbij veel plaatsruimte in 
beslag _nemen. Wanneer men een speeltafel 
bouwt van honderd registers met vier Duitse 
yrije combinaties (labeltjes boven de registers) 
1s het voor een orgelbouwer practisch onmoge
lijk de registers dermate te plaatsen, dat zij al
len in het berei kt van den organist blijven ter
wijl hij speelt, zonder zich te moeten verplaat
sen op de bank. Dit euvel bestaat helemaal niet 
bij een modern orgel van circa honderd vijftig 
spelen met tien à twaalf Amerikaanse vrije 
combinaties. Deze vrije combinaties moeten met 
prima goed materiaal gebouwd worden en zijn 
zeer kostelijk. Wanneer zij goed functionneren, 
en dat is b.v. bij een goed Skinner-orgel oprecht 
phenomenaal, zijn ze voor een organist een wer
kelijk genot en een kostbare hulp bij het spel. 
Met deze hulpmiddelen is het mogelijk een reci
tal van anderhalf uur helemaal op voorhand 
klaar te zetten, zodat men zich ten volle aan de 
interpretatie en den geest van het werk kan 
geven. 

Vaste combinatieknoppen als pp, p, mf, f, 
treft men veel minder aan bij de Amerikaanse 
orgels . 

Er is een grote verscheidenheid in de opstel
ling van het front van ker k- of concertorgel. 
In sommige kerken hebbe n de org els rijke fron
ten die aangepast zijn aan den stijl der kerk : 
zo in de nationale kathedraal van Washington, 



waar het orgel in een monumentale gothisch e 
kast (met vooruitspringende torens) aan den 
zijgevel op het koor hangt; alsook in de Chapel 
van de Universiteit van Chicago, waar het neo
barokfront met rijk houtsnijwerk versierd is. 

Org elfront der Kathedraal va n W as hi ng t on . 

In menig e concertzalen is van het orgel alleen 
de speeltafel zichtbaar en dan nog uitsluitend 
wanne er men concerten ge eft. Dikwijls worden 
deze mobiele speeltafels in een aparte reserve
kam er onder het podium neergelaten wanneer 
ze niet geb r uikt worden, dit om de scenische 
mogelijkheden niet in den weg te staan. 

Door het feit dat meestal prima materiaal ge
bruikt wordt bij den bouw van het orgel blijven 
ook de artisti eke resultaten niet achterwege. 

Alhoew el de orgelbouw in 't algemeen van 
een ra tio nee l gebouwd symphonisch klankideaal 
uitga at, is er de laatste jaren een vrij sterke 
bew eging gegro eid naar het polyphonisch klank
held er bar okorgel, dat ook zijn hevige voor st an
ders heeft en wel bij enkele zeer vooraanst aan
de or gani sten met een waarlijk verantwoorde 
reput ati e. Het is een feit dat men in Amerika 
formida bele monsteror gels van vijf , zes en zelfs 
één van zeven klavi eren ontmoet , met een bezet
t ing va n tweehond erd, dri ehond erd en wellicht 
nog meer re gist er s ... om de aarde in haar grond
vest en t e doen sidd eren en beven! ! ! Ook t re ft 
men links en rec hts nog wel een organist aan, 
die graag met de Walkü r enrit van Wa gner uit
pakt en zich daar bij bedient van alle mogelijke 
overdo nderende element en van slagwer k enz. 
Dezen behor_-e~ echter tot een oudere genera tie 

waarvan het prestige nog uitsluitend berust bij 
goedgelovige en smaakloze toehoorders, die bij 
het beluisteren van het orgel, van een geweldig 
orkaan houden dat de oerelementen van de na
tuur kan doen loskomen op een schrikwekkende 

Or gelfront der Chape! van de Univ ersiteit van Chicago. 

manier of bij he:r;i een visioen moet oproepen 
van ... het laatste oordeel! 

Dit zijn nog de onzalige nazaten van de tries
tig-beroemde Lefebure-Wély's en andere afgo
den van de negentiende eeuw. Zij hebben ech
ter geen credi et meer zelfs in middelmatige mu
ziekmilieus. 

Er zijn Amerikaanse organisten die ook het 
volledig orgelwerk van Bach spelen en het zelfs 
in de Radio geven. De goede smaak heeft zich 
de laatste tien jaren zodanig ontwikkeld, dat 
een concertorganist van reputatie niet alleen de 
klassiek e-romantische en moderne orgellitera
tuur kent , maar dat zijn repertorium zodanig 
uitgeb re id is dat zowel de primitieven, Perotinus 
of onze Dufay, evenzeer als Tournemire , Hin
demith en Messiaen hen lief zijn . 

Ter illust r atie van dit artikel vindt u aan het 
slot enkele orgeldisposities van zeer uiteenlo-

• 
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pend en aard. Zodoend e zal het u enigszins mo
gel ijk wezen zich een idee te vorm en van de 
klankkleur dezer instrumenten. 

De verscheidenheid van intonatie in de grond
spelen is zeer rijk. In verhouding tot de vulspe
len ~ijn deze in 't algemeen in meer dan vol
doend .e mate aanwezig. De stabiliteit van den 
toon der grondspelen doet weldoende aan en 
geeft u een gevoel van rustige zekerheid die ook 
voor een deel te danken is aan de vele zorgen 
die besteed worden aan een eve:iaredige en gene
reuse windverdeling . Wanneer men met één re
gister, of met een hele groep, en zelfs met tutti 
in super- én subkoppels speelt, blijft de sonori
teit onbeweegbaar en stabiel. D1t is een resul
taat dat heel veel te wensen over laat bij onze 
moderne orgels. 

Buiten deze orgels die naar het Barokideaal 
ontworpen zijn , zou men door den band een rij
ker vertegenwoordiging wensen van de vulspe
len, alhoewel onder dit oogpunt toch ook weer 
instrumenten gebouwd worden met de nodige 
boventonige registers. Het Skinner-orgel der 
Washington-Cathedra! is onder dit opzicht een 
mooi evenwichtig klankmonument, waar de zon 
der mixturen heerlijk ligt op te glanzen. 

De orgelb ouwers kunnen mooie tongwerk en 
bouwen die het meest de Franse benaderen. De 
laatsten tijd worden door sommige orgelbou
wers ook meerdere Baroktongwerken gebouwd. 
In de monumentale orgels houdt men in Ame
rika ook wel eens van sterke tongwerken met 
hoge winddruk. Deze komen vooral voor op het 
solo-orgel , maar verstor en gemakkelijke het 
goede evenwicht der algemene tonale architec
tuur. 

De kwaliteit van de toonvorming en de dis
tinctie der tongwerk en zijn kens chets end en van 
een viriele karakteristi ek. Zij zijn niet «poreus » 
van toon, want dat is wel het erg ste voor een 
tongwerk (1). Hun « Cornopean 8' » is een zach 
tere en kleinere tromp et 8' register die men op 
alle orgels aantr eft en welke b .v. zeer geschikt 
is voor een georn ament eerd e ·solo. 

Meest alle orgels - met uitzondering van de 
Bar okorgels - hebben verschill ende diapason 8' 
r egisters op het hoofdmanuaal (als9ok diapa
son 16' op het pedaal) . Deze kenme r ken zich 
door hun versch eidenheid in volum e en inten si
teit. Zij hebben een practisch nut. Naargelang 
den smaak van den speler en den stijl van de 
lit eratuur , is het mogelijk de gr ondtoon der r e
gistr atie t e ver st evigen of op een bred er plat-

(1) On der d it oogp un t he bbe n twee derangs « orge lfa 
br ieken » (of beter gezeg d « p ij penfabr ieken ») van 
D ui ts lan d d_ik w ijl s slec h te di en sten b eweze n aa n on ze 
orge lbo u wers, door het lev eren van matte, k arakter loze 
to n gwer k en, z_onder glans, met p lat <<po r eu s» t imb r e. 
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form te zett en. Iemand die de kleine fuga in g 
klein van Bach wil uitvoeren kan een lichte dia
pason 8' kiezen als grondtoon, terwijl hij voor 
het groot Preludium in Es van Bach beroep zal 
doen op een sterkeren en volumineuser diapa
son 8' ter schraging van zijn « pleno spel »,- en 
later nog' kan hij gerust in de finale in Bes van 
Franck de grote diaposon 8' er bij nemen om 
zijn symphonisch groot spel een solieden en bre
den ondergrond te geven. 

Op sommige orgels vindt men ook nog de 
« Chimes »-klokken (hangende buizen zoals in 
het orkest), Celesta's of Harp. Het zijn fantai
sies die overgebleven zijn uit dien tijd toen men 
nog allerhande « accessoires » bouwde bij het 
orgel. Wanneer deze « bijkomstigheden », die 
absoluut overbodig zijn bij een klassiek orgel
spel - met discretie en zeer zelden gebruikt 
op een concertorgel, kunnen zij soms wel 
eens een ... picturaal accent of een pikkant 
moment illustreren. Zij zijn veelal helemaal in 
den achtergrond van het orgel of in zwelkasten 
gebouwd, zodat het geb ruik ervan helemaal niet 
zo storend werkt als men zich zou indenken. Het 
blijft echter · altijd gevaarlijk daarin af te wij
ken , wat gevaarlijk is voor die soort organisten , 
voor wien het gebruik van de tremulant, syno
niem is van ... « expressief spelen » ! 

Hier volgt de dispositie van het groot orgel 
door Ernest Skinn er gebollwd in de Nationale 
Ifathedraal van Washington. Dit echt Kathe
draal-orgel getuigt van een mooi architecturaal 
evenwicht in de samenstelling. Het was voor 
mij persoonli.ik een hoogstaand genot dit mees
terwerk van Skinner te bespel en . 

Great Organ. 
Pi pes 

16' Diapa son 61 
8' Fir s t Di apas on 61 
8' Seco n d Di ap as on 61 
8' Third Di apas on 61 

(four 8' a nd on e 
4' r a nk) 

8' Princip a l Flute 61 
8' Cl a r a bell a 61 
8' Vi ola 61 
8' Er za hler 61 

5½' Quint e 61 
4' H a rmonie Flut e 61 
4' Oct ave 61 
4' P r inc ipa l 61 

2%' T we lfth 61 
2' Fift een th 61 

Pl e in J eu (VII r ks.) 
15-19-22-26-29-
33-36 427 
H a r monies (IV rks .) 
17-19-21-22 244 
Cym b ale (III r .) 183 

16' P osa un e 61 
8' Tr om ba 61 
8' Tru mp et 61 
4' Cla rion 61 

Swell Orgau 

16' Dulci a n a 
16' Bourdon 
8' Fi r st Di apas on 

Pip es 
73 
73 
73 

8' Sec ond Di a p as on 
8' Ged eckt 
8' Cl a rioel F lut e 
8' Viol d'orche str e 
8' Viol Celest e 
8' Sa li c ion a l 
8' Voix Celes t e 
8' Flut e Cel est e 

Mut ed Strin g En s . 

73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
61 

8' Aeoline 73 
8' Unda M a ri s 73 

5½' Quinte 
4 ' Oc ta ve 
4 ' Gem sh orn 
4' Unda M a ri s 

73 
73 

(II rk .) 122 
4' Violi n 73 
4' H a rmonie Flut e 61 

2%' T we lfth 61 
2' F ifteenth 61 

Full Mivtur e (V r .) 
15-19-22-26--29 305 
VC ornet (IV r k s.l 



( 1-8-12-15-17 
Carillon (III 
12-17-22 

Pipes 

305 
rks.) 

16' Posaune 
8' Trumpet 

(light wind) 
8' Cornepean 
8' Flugel Horn 
8' Vox Humana 
4' Clarion 

Tremelo · 

Choir Organ. 

183 
73 

73 
73 
73 
73 
61 

16' Gemshorn 73 
8' Diapason 73 
8' Concert Flute 73 
8' Gemshorn 73 
8' Kleiner Erzahler 

(2 ranks) 134 
8' Viol d'orchestre 73 
8' Viol Celeste · - 73 
4' Harmonie Flute 73 
4' Gemshorn 73 
4' Gemshorn 73 
4' Violin 73 
2' Piccolo 61 

2%' Nazard 61 
1 3/5' Tierce 61 
11/7' Septieme 

Carillon (III rks.) 
12-15-19 183 

8' Triimpet (small 
orchestral type) 73 

8' Clàrfnet 61 
16' Orchestr. Bassoon 61 

8' Orchestral Oboe 61 
Celesta ) 61 
Celesta Sub ) · 61 
Tremolo 

Solo Organ 
8' Diapason 73 
8' Fl auto Mirabilis 73 
8' Gamba 73 
8' Gamba Celeste 73 
4' Orchestral Flute 61 

Comoensat. Mixture 
(VII r ks.) 8-12-15-
17-19-21-22 427 

16' Onhicleide 73 
8' Tuba Mirabilis 73 
8' Trumpet 73 
4' Clarion 73 
8' French Horn 61 
8' Cor d'Amour 61 
8' English' Horn 61 
8' Corno di B as setto 61 

16' Corno di Bassetto 12 

P edal Organ 
32' Diapason 12 
32' Violone 12 
16' Diapason 32 
16' Diapason (met a l) 32 
16' Contra B a ss 32 
16' Violone 32 
16' Gemshorn 32 
16' Dulciana (Swell) 
16' Bourdon 32 
16' Echo Lieblich (S cell) 

8' Octave _ __ 12 
8' Princip a l (m et a l) 12 

Pipes 

8' Gemshorn 32 
8' Gedeckt 12 
8' Cello 12 

51/2' Quinte 
8' Still Gedeckt (Swell) 
4' Super Octave 
4' Still Flute 32 

Mixture (V rks.) 
15-19-22-26-29 160 
Harmonies UV rks.) 
17-19-21-22 126 

32' Bon;ibarde 12 
32' Fagotto 12 
16' Trombone 32 

8' Tromba 12 
8' Fagotto 12 
4' Clarion 12 
4' Fagotto 12 

Couplers. 
Swell to Great 
Choir to Great 
Solo to Great 
Swell to Choir 
Solo to Choir 
Great to Solo 
Swell to Solo 

Unison 

Swell to Swell 4 
Swell to Swell 16 
Swell to Great 4 
Swell to Great 16 
Swell to Choir 4 
Swell to Choir 16 
Choir to Choir 4 
Choir to Choir 16 
Choir to Great 4 
Choir to g-reat 16 
Choir to Great 51/2 
Solo to Solo 4 
Solo to Solo 16 
Solo to Great 4 
Solo to Great 16 

Octave 

*Swell to pedal 
**Great to p edal 

*Choir to ped a ! 
*Solo to peda! 
Swell to peda! 4 
Choir to peda! 4 
Solo to nedal 4 

Pedal 

Swell to pedal 2 
Solo to peda! 2 

pedal divide 
*also by reversible r,ist. 

**also by reversible pis -
ton and pedal. 

Combinations. 

Adju stable at the con
sole ; moving knobs. 

Swell: 
l-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Great: 
l-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Choir: 
1-2-3-4-5-6-7-8-9 

Solo : 
l-2-3-4-5-6-7-8-9 

Pedal: 
l-2-3-4-5-6-7-8-9-10 

Full: 
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 

Couplers: 
1-2-3-4 
Genera! Cancel to inclu

de crescendo and sfor
zando. 

Coupler Cancel. 

Mechanlcals 
Swell expression with 

tremelo contol · 
Choir expression with 

tremelo control 
Solo expression with 

tremolo control 
Crescendo 
Sforzando by pedal and 

piston reversible 
16' manual stops off 
32' pedal stops off 
All Swell to Swell 
3 Reversibles f. 32' stops. 

Na dit monumentaal kerkorgel volgt de dis
positie van een meer bescheiden concertorgel: 
Orgel in de Warner Concert Hall (Conservato
rium) te Oberlin (Ohio) (2): 

. . Great Organ 
Diapason 16' 
1st diapason 8' 
2nd diapason 8' 
Flute harmonique 8' 
Octave 4' 
Flute 4' 
Fifteenth 2' 
Mixture IV r. 
Tromba 8' 
Clarion 4' 

Choir 
Gamba 16' 
Diapason 8' 
Concert flute 8' 
Gamba 8' 
Dulciana 8' 
Unda Maris 8' 
Gamba céleste 8' 
Flute 4' 
Gambetta 4' 
Nazard 22/ 3 
Piccola 2' 
Tuba mirabilis 8' 
Clarinet 8' 

Swell 
Bourdon 16' 
Diapason 8' 
Rohrflöte 8' 
Salicional 8' 
Vox céleste 8' 
Flauto dolce 8' 
Flute celeste 8' 
Octave 4' 
Triangular flute 4' 
Flautino 2' 
Cornet V r . 
Chrous mixture mr. 
Oboe d'amore 8' 

Wald horn 113' (zacht 
tongwerk) 

Cornopean 8' 
Clarion 4' 
Vox humana 8' 

Pedal 
First Diapason 16' 
Second Diapason 16' 
Diapason 16' 
Bourdon 16' 
Echo bourdon 16' 
Gamba 16' (Choir) 
Octave 8' 
Gedeckt 8' 
Still g-edeckt 8' 
Cello 8' 
Super octave 4' 
Flute 4' 
Trombone 16' 
Tromba 8' 
Clarion 4' 
Unison Couplers 
swell to pedal 
great to pedal 
choir to pedal 
swell to great 
choir to great 
swell to choir 
Super Couplers 

swell to pedal 4' 
swell to graet 4' 
swell to choir 4' 
choir to great 4' 
swell to swell 4' 
choir to choir 4' 

Sub Couplers 
swell to great 16' 
choir to great 16' 
swell to choir 16' 

(2) De orgelklas alhier telt zo maar eventjes 125 leer
lingen! 
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Tot slot van dit artikel volgt hier de dispo
sitie van een Museum-Barokorgel, « The classi
cal Organ » van het Kunstmuseum van Worces:, 
ter (Mass.). Het plan van dit orgel werd ont
worpen door den onlangs in Canada overleden 
Parijser orgelmeester Joseph Bonnet en de or
gelbouwer G. Donnald Harrison en uitgevoerd 
door de Aeolian-Skinner orgel C0

• Het orgel 
heeft geen front, geen zwelkasten, . is electrisch 
gebouwd, heeft 9 koppelingen, 12 vrije combi
naties voor de manualen, 4 voor het pedaal en 
4 algemeen vrije combinaties. 

Great Organ 
Quintation 16' 61 pip. 
Bourdon 8' 61 

Principal 4' 
Rohr Flöte 4' 
Fourniture 3-5r 

61 
61 

285 

Positif Organ 
Quintade 8' 61 pipes 
Koppel Flöte 4' 61 
Nazard 2 2/ 3 61 
Doublette 2' 61 
Tierce 1 3ö5 61 
Larigot 11/3 61 

Recit 
Rohr Flöte 8' 
Prestant 4' 
Cymbel 4 r. 
Cromorne 8' 

61 p. 
.61 

244, 
61 

Pedal 
Rohr Bourdon 16' 32 
Quintation 16' (Gr.) 
Principal 8' 32 
Quintation 8' (Gr.) 
Nachthorn 4' 32 
Blockflöte 2' 32 
Fournit. IVr 128 
Posaune 16' · 32 
Trompette 8' 32 
Rohr Schalmei 4' 32 

Zoals U ziet, er wordt daar in het Westen 
duchtig « geschalmeit » 

Flor PEETERS . 

• 

Mixturen 
0 In het verband met het artikel van P. Visser in het 
voorgaande nummer: Orgels in Katholiek Amsterdam, 
II . De Duif, schrijft ons Mr. A. Bouman : « Bij deze re,s
tauratie van de dispositie is er naar gestreefd, in ver 
band met de geringe beschikbare geldmiddelen, om door 
zoveel mogelijk gebruik te maken van het bestaande 
pijpw erk (opschuiving; inkorting en ombouw) de ro
mantische dispositie tot een meer veelzijdige om te wer
ken. 

Op manuaal I is de Holpijp 8' met roeren voorzien. 
De Quint 51/3' in de discant aangevuld met een Terts 
31 / 5'. De Dolce 4' vervangen door een Flute harmon. 4'; 
de Mixtuur 2' 3-4 sterk vervangen door een, uit 11 /3 
4-5 sterk. Bovendien staat op dit manuaal een Trompet 8'. 

Manuaal! II. Viola 4' vervangen door een Scherp 1' 
4 sterk. Een doorslaande Euphone 16' omgebouwd tot 
een opslaande Trechterregaal 16'. 

Manuaal ID, Salicional 4' ingekort tot Woudfluit 2'. 
Piccolo 2' ingekort tot Sifflet 1'. Bourdon 16' discant 
vervangen door Cymbaal 2' 4 sterk (1/2, 1/3, 1/5, 1/ 7) . 
E en doorslaande Fa got 8' gemaakt tot een opslaande 
Kromhoorn 8'. 

Pedaal. Majorbas 32' weer sprekend gemaakt. Violon 
16' ingek. tot Op enbas 8'. Holquint 10%' ingek. tot wijd
ged. 8' .. Cello 8' , ingek. tot Koraalbas 4'. Ged. 4' omgeb. 
Holquintadena 4'. Bijgeplaatst Nachthoorn 2' en Ruisch
pijp 2' 4 sterk. Een Fla geo let 1' heeft hier nooit gestaan; 
wel is er op de sleep lade nog plaats voor een 8' of 4' 
tongwerk. Vanzelfsprekend is ook de intonatie herzien 
en bijgewerkt, waarbij vooral het prestantenkoor krach
tiger is geïntoneerd. » 

Inmiddels ontvingen wij van Piet Visser zelf ongeveer 
dezelfde documentatie. 

0 Prof. Flor Peeters maakt een toernee In Hollands 
Limburg (einde Augustus), In Rolduc, Heerlen, Weert 
en Sittard. Rond half September te Amsterdam in de 
Oude Kerk op het Vatterorgel (1716, leerling van Schnit
ger), Haarlem (beroemd Müller orgel, 1738), Utrecht 
(Dom) , Gouda (Moreau-orgel , 1732) , Delft (Grote Kerk), 
Dordrecht (Grote Kerk), Leiden (Luterse kerk) en wel
licht ook te Wassenaar op het oud klein orgel. 

Op het laatste ogenblik bereikt ons het nieuws van 
een datumve rander ing. Vermoedelijk zal het toernee ver -
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legd worden naar het einde van September, voor- en na 
de Gentse Orgelfeesten . 
0 Lezer van « De Schalmei », zijn uw schikkingen reeds 
genomen voor de Gentse Orgelfeesten? 
0 Juf. Godelieve Suys zal een Orgelrecital geven in B. 
N .R.O. op Zondag 13 October van 18 tot 18.30 u. Pro
gramma: De Tweede Symfonie van Louis Vierne, Alle
gro, Koraal, Scherzo, Finale. 

0 St-Andrieskerk, Antwerpen; L .J. Besten dank voor 
de zeer interessante inlichtingen nopens het orgel. Kunt 
U ons nog meer documentatie bezorgen over mogelijk 
vroegere orgels? Volgens titel van boek zou die geschie
denis volledig zijn? Publicatie in een der volgende num 
mers. 

0 Lede, J.H. De archieven zijn zeer interessant! U helpt 
ons uitstekend, waarvoor wij U zeer dankbaar zijn . De 
orgelbeweging is gebaat met werkers van uw soort. De 
zeer interessante documentatie van de orgels van Lede 
vormt een schakel , een aanwinst in den bouw van de 
Nederlandse Orgelgeschiedenis. « De Schalmei » zal eer
lang het resultaat der opzoeklngen publiceren. 

0 St-Michielskerk te Ge nt: In samenwerking met den 
Z.E .H. Pastoor die , tussen haakjes, fameus goed op . de 
hoogte is, komt de geschiedenis van het orgel in die ke rk 
ook stilaan klaar. 

Eerlijkheidshalve moeten wij, uit de vele brieven die 
ons dienaangaande bereiken, opmaken dat er steeds 
moeilijkheden oprijzen bij een aanvraag aan de bevoegde 
personen om een onderzoek in te stellen in de archie
ven; wij vragen dringend dat de Z.E.HH. Pa sto ors ons 
zouden steunen in ons geschiedkundig werk. De archie
ven zullen er geen schade bij ondergaan, integendeel, 
het doet hen veelal goed uit de dikwijls vochtige schuil
plaatsen te worden opgedolven. 
0 Alph. Gaalman speelde op Dinsdag 23 Juli voor Ra
dio Hilversum 1 uit de Oud-Nederlandse Meesters B. II, 
Flor Peeters. Dit was de Première in Nederland. 

0 Kruishoutem, R.V.R. De gegevens over het orgel van 
uw kerk zijn zeer interes sant, wil ons spoedig laten we
ten: 1) zijn er geen ouder archieven dan de ze van 1652? 
b) bestaat er geen dispositie van dit orgel? Be:,ten dank! ,. 



<ê> Het Christen Kunstgild stuurt in September de _ t ekst 
van Gery Helderenberg aan dezen die hun adres tijdig 
insturen . Zie verder de voorwaarden van de prijsvraag. 
1) Voor einde November adres , naam en beroep sturen 

aan den Heer A. Baeyens, Prins Albertstraat, 110, 
St-Amandsberg. 

2) Voor efnde Maart het werk insturen op zelfde adres. 
;Merkteken naar keuze (zonder naam · van den com
ponist). 

3) De vijf beste werken worden uitgevoerd in de Mei
maand 1947. 

4) Op dit feest worden de prijzen uitgereikt. 
5) Eerste prijs: 2000 fr . ; twee prijzen van 500 fr . ter aan-

moediging . 1 

6) De vijf uitgekozen werken worden door de Pers uit
genodigd met hun herkenningsteken om hun naam te 
doen kennen. Zo zal de prijskamp in strikte recht
vaardigheid geschieden. 

<ê> Oproep aan alle muziekliefhebbers die in het bezit 
zouden zijn van handschriften of uitgaven van werken 
door Fr. Uytenhove, Gent getekend, daarvan bericht. te 
willen zenden aan onderstaand adres: Den Heer Jozef 
Nachtergaele , Rabotstraat, 16, Gent. (mgd). 

<ê> B.N.R.O. Willy Van Innis gaf een Orgelrecital op 1 
·september, gewijd aan werken van den Nederlandsen 
componist Hendrik Andriessen . Hij speelde de Si-nfonia 
volledig en de Toccata . 

<ê> Tongerloo. Ter gelegenheid van een Plechtig Lof in 
de Abdijkerk speelt Flor Peeters de Fantasie en Fuga 
in g klein van J. S. Bach; Choraal, Herziich thut mich 
verlangen, Bach afgewisseld met koorwerken van Wilt
berger, Van Nuffel, F . Bervoets. N a het Lof speelt Z.E. 
H . Kan. Titus Timmerman het le deel uit de Vle So
nate van Mendelsohn; Trompet Tune, M. Greene; Aria, 
Flor Peeters; Morgencantiek, Flor Peeters; Fileuse, M . 
Dupré; Fantasie en Fuga op B.A.C.H., F. Liszt; deze 
laatste werken worden eveneens door Flor Peeters uit
gevoerd. De plechtigheid h a d plaats op 8 September. 

<ê> ·Dendermonde: Ter gelegenheid der inhuldiging van 
het orgel (van Peteghem) , gerestaureerd door de Firma 
Loncke (Eesen) worden door Gab. Veschraegen werken 
uitgevoerd van de Oud-Nederlandse meesters , Purcell, 
J . S. Bach en Flor Peeters. 

Joz. Suys , titularis, speelt werken van Lübeck en 
Boëllman. 

De plechtigheid is als het slot der Gentse Orgelfeesten 
- 29 September, 17 u. - daar wij vernemen dat veel 
orgelbouwers en organisten zich van uit Gent naar Den
dermonde zullen begeven. 

VOOR ARTISTIEK 

<ê> Orgélreci taI in de Grote of ·st . Bavokerk te Haarlem 
op Dinsdag 27 Aug. 1946, door Albert De Klerk, Haarlem. 

Programma : 1. Batalla de Sexto Tono, v. Jimenez (16e 
eeuw); 2. Fantasia D gr. t., v. Georg. Telemann (1681-
1767), bew. Jos. v. Amelsvoort; 3. Noë! X, v. Louis 
D'Aquin (1694-1772); 4. Triosonate Es gr. t ., v. J. S. Bach 
(1685-1750); 5. Offertoire, v. C. Franck (1822-1890); 6. Le 
tombeau de Titelouze, v. M. Dupré geb . 1886. 

EN 

T E K O O P : 3 MAN. ORGEL 

Cavaillé-Coll Mutin 

28 STEMMEN 
BARKER-PNEUM. I 

ELECTR. WINDVOORZ . 
IN PER;FECTE STAA'.1'. 

Brieven en inlicht. : Adres « D e Schalm ei » 

DEGELIJK WERK 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 

TONGEREN L. 
opger. 1937 

ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 

- llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
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Jehan Alain (1911-1940) 

De muziek heeft in de persoon _ van Jehan 
Alain een dure tol betaald aan de oorlog. Deze 
jonge kunstenaar werd weggemaaid op de leef
tijd van nauwelijks 29 jaar, doch de beknopte 
tijdspanne die hem werd toegem~ten, heeft hem 
niet belet de zuil van de kunst met blijvende 
schoonheid te verrijken. Hij was een begaafd 
schrijver, een knappe tekenaar, maar bovenal 
een rasecht musicus. 

Geboren op 3 Februari 1911 te St. Germain
èn-Laye - de streek van Debussy - had hij 
als vader de bekende organist en componist Al
bert Alain. Van jongsaf leert hij piano en zijn 
grootmoeder , leerlinge van een Chopindiscipel, 
zal Jehans technie :c geleidelijk opdrijven. 

Als hij elf jaar oud is troont zijn vader hem 
mee naar het groot orgel , waarvan hij titularis 
is en het zal niet lang aanlopen eer hij zijn va
der op de orgelbank mag vervangen. Nadat hij 
enige _iaren college heeft gelopen, mag hij zi_in 
klassieke studies te Versailles onderbreken om 
de lessen aan het copservatorium te Parijs te 
volgen: harmonie, orgel, fuga en compositie. 
Zijn orgelleraar Dupré droeg hij een bizondere 
genegenheid toe. In een van zijn brieven tekent 
hij de « patron » in de orgelklas aldus: « Au 
pied du banc, Dupré, avec ses mains extraordi
naires , extraordinairement flexibles, mobiles. 
Le bout des doigts est légèrement aplati; est-ce 
parce qu'il a passé tant d'heures à jouer, peut
être la moitié du temps qu'il a vécu? » 

De drang tot componeren was Jehan als inge
boren, zijn eerste muzikale schetsen dateren van 
zodra hii de geleide muziekstudie aanving. De 
muziek borrelde uit hem op, zowel in trein , tram. 
café als later bij de wieg van -zijn kinderen. HiJ 
werkte snel en gemakkelijk , want niettegen
staande zijn vele lessen - hij studeerde tot in 
1939 aan het conservatorium en was zelf leraar 
aan een vrije school - en drukke ambtsbezig
heden - hij was organist aan de kerk St . Nico
las - vond hij nog tijd om te lezen , te tekenen, 
et concerteren en een uit gebreide corresponden
tie te onderhouden. 

In 1935 huwde hij Madeleine Payan, een zach
te , beminneliike en bescheiden vrouw, die zich 
tot taak steld e een levend beeld en weergave 
van haar man te worden; aan haar droeg hij 
een kapitaal werk op : Tryptique, waarmee Je
han in 1936 de grote compositieprijs van de 
« Amis de l'orgu e » veroverde . Hun huwelijk 
was schgo !_!_ en evenwichtig en wel niemand zal 
ooit bevroeden wat er in het hart van deze 
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« Sa musique chante très près du camr des hommes parce 
qu'elle est très près du creur de Dieu. » (Olivier Alain) 

vrouw is omgegaan, toen dit korte geluk dcJOr 
de dood werd stuk geslagen. 

Een bizon der pijnlijke beproeving voor J ehan 
was de dood van zijn oudste zuster Odile , die 
hij met al de vezels van zijn ziel beminde en 
die in 1936 omkwam door een ongeluk in de ber
gen. Het zal een jaar duren voor J ehan in volle 
berusting deze serene woorden kan schrijven: 
« La beauté d'Odile est parfaite. Maintenant el
Ie est devenue une pure splendeur surnaturelle, 
puisque tout ce qui était humain et naturel a 
disparu. » 

Zijn eerste legerdienst deed Jehan te Nancy; 
het was een hard leven maar hij vond steun in 
het lezen van Psichary, Péguy en St Thomas. 
Het gestel van Jehan was niet zeer sterk, een 
longontsteking heeft hem lange tijd op het bed 
gekluisterd, doch ziekte betekende voor hem 
geen verloren ti:id, hij componeerde en studeer
de. Zo kreeg hij eens de lust om tijdens een 
langdurige rustkuur terug de geschiedenis van 
Frankrijk in te studeren om daarna de fouten 
in de hänciboeken van geschiedenis te controle
ren. Zijn drie kinderen: Lise, Agnes en Dénis 
waren zijn vreugde en trots. Hi:i kon met hen 
stoeien en ravotten of voor hen dartele stukjes 
en huppelende pasjes schrijven: « Les petits en
fants ont un pur regard si nur ... monde de l'en
fance , o monde des merveilles ! » 

Zi_in mildste inspiratie vond Jehan echter op 
het buitenverblijf van de familie te Argentières 
in Savoye en wanneer hij zich even kon terug
trekken in de abdij van Valloires (Somme) waar 
hij na het avondoffice op het orgel speelde of 
improviseerde (Postlude pour !'office de Com
plies Vocalise dorienne) . 

In 1939, wanneer de oorlog reeds in de lucht 
hangt , wordt hij opnieuw gemobiliseerd; het is 
of zijn hart breekt wanneer hij vrouw, kinde
ren en zi_in werk moet verlaten, maar in alles 
ontwaart hij ten slotte de vinger Gods: « Il faut 
devenir un saint... plus que jamais Ie regard 
tendu vers les Christ. » Hij doet dienst als mo
torrijder, vindt tijd om een koor te stichten , 
muziek af te schrijven en te componeren: « c'est 
parce que notre petite samr Odile m'en donne 
Ie courage, parce qu'il s'agit d'amener des hom
mes à Ia lumière ». 

In Mei 1940 drijft het ziedend oorlogsgeweld 
hem naa r België. Hij doet dienst als verbin
dingsagent, een ondankba ar werk: vele nachte 
lijke tochten door een onbekend land en met 
gedempte lichten. Hij biedt zich aan voor de 



, ' 

gevaarlijkste ondernemingen, het gebeurt dat 
hij twintig uren lang op zijn motor blijft. Om 
zijn held haftige durf za l hij het oorlogskruis 
met pa lm en twee vermeldingen op de dagorde 
ontvangen. Zijn gedachten toeven steeds bij 
vrouw en kinderen : « Zeg aa n onze kinderen 
dat ik bij hen ben» . Hij scheept met zijn een 
heid in te Duinkerken, maar reeds op 7 Juni 

.Ac:I 21:s1.0 . 

Ga.mbe, Voix. celeste 
.......... ...----.... ----------• - -

structieve geest van de barok, de sterkste emo
tie . Het eerste poëma is van een dyonisische 
overmoed, in het derde loopt hij st orm tegen de 
gespletenheid en de tweespalt van het moderne 
leven, het tweede poëma beoogt de verheerlij 
king van een held. 

Aanhef van het tweede poëma : « Pour hono
rer une mémo ire héroïque » . 

.. --------------
'In~ Tir- Ga-m'be., G elest e 
1ci. 8 

, 
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landt hij te Brest. Men vraagt op zekere dag 
een vrijwilliger om een vijandelijke post te gaan 
verkennen, Jehan biedt zich aan en vertrekt. 
Plots ziet hij zich omgeven door een vijandelijke 
overmacht. Een ondeelbaar ogenblik meet hij 
alles: de zekerl;leid van het offer, de geliefde die 
hij achter laat, maar hij zal niet versagen . Hij 
werpt zijn motor weg, schiet zestien vijanden 
neer en als zijn munitie uitgeput is breekt hij 
zijn wapen, slaat een kruis en wor dt daarop 
neergekcge ld. Het was 20 Juni 1940. Een vij an
delijk officier zal aan deze dappere de milita ire 
eer doen bewijzen. In het notaboekje van Jehan 
stonden deze woorden: « Ceux qui sant bruta
lement séparés, sant peut-être ceux qui possè
dent le plus - J e crois en le Chr ist et en Dieu. » 

Het ceuvre van J. Alain is zeer omvangrijk; 
de definitieve cataloog bevat 93 werken, ge
schreven voor orgel , piano, orkest en koor. Het 
orge lwerk is integraal uitgegeven bij A. Leduc 
(Parijs), met voorrede van B. Gavoty en omvat 
drie banden. Alain was té persoonlijk, te zeer 
zich zelf om stil te blijven bij geijkte vormen, 
hij schept nieuwe vormen of her kneedt de oude: 
Fantasie, Choral, Fuga, Preludium, maar voor
al het vrije thema (Variations sur un thème 
de Jannequin). Zijn gedurfde taal versmaadt 
evenwel de oude modi niet of de schrijfwijze van 
de Renaiss ance. Jehan Alain is echter vóór al
les, de uitbeelder van het leven door zijn zenuw
achtig, vaak stijgerend rhythme. 

Tot de bizonderste orgelwerken van Alain be
hor en de reeds genoemde Tryptique (Variations, 
Scherzo, Finale) de Trois Danses (Joies , Deuils, 
Luttes), drie symfonische poëm ata vol prim air 
geweld, die om hun zware constructie wel eens 
aan S. Karg- Elert heri nner en . Het is alsof Alain 
hier heeft willen doordringen op het graniet van 
's levens boaëïn. Hier vindt men naast de con-
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De Danses à Agni Vav isth a met hun vreemd 
rhythme en exoti sche kleur, t onen ons Alain, 
die mysterieuze stemmingen weet op te roepen . 
Jardin suspen du is een werel d vol mysterie en 
etherische dromen. Het werel dberoemde werk 
Litanies is vol pregnante smart, steeds weer op
nieuw wordt dezelfde angst ige leeet herhaa ld 
en in de lucht geslingerd. Ziehier de beg inak 
koorde n : 
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De werken van Ala in moeten sch ier altijd in 
een zeer levendig tempo worden voorgedragen 
(het manuscript van de « Litanies » draagt de 
woorden « éclatant et bref ») met veel inn er 
lijke emotie, rusteloos rhythme , zonder star
heid, rubato. 

Mochten ook onze organisten bekend worden 
met het werk van Alain , het zal een verrijking 
zijn van ons repertorium . Voorzeker men is nog 
niet geniaal omdat men rev olutionair is, maar 
het werk van Alq,in heeft een rijke inhoud, een 
persoonlijke taal en klank. 

De bekende organoloog, N. Dufourcq, heeft 
niet geaarzeld de naam van J. Alain te koppe
len aan die van Grigny, Franck en Tournemire . 
Voor een Franse componist is dit een heerlijke 
adelbrief. 

Dr. G. DE BECKER SS.CC. 
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Onder het Regentschap van de Infante Clara 
Eug .ennia, dochter van Philips II, verbleven Pe
ter Philips, Pieter Cornet en John Bull aan het 
hof te Brussel, in hun respectievelijke ambts
waardigheid. Die namen zijn niet van mekaar 
te scheiden wil men de persoonlijkheid van Pie
ter Cornet goed begrijpen, vooral in composi
ties als de « Courante met Variaties». De spe
cifi ek Engelse variatie-techniek behoudt hij van 
.Peter Philip en Bull en meer dan de Italiaanse, 
hoe deze laatste ook eigen was aan Philips. Doch 
Pie ter Cornet is een veel meer markante per
soonlijkheid. Hij is feitelijk de .eerste in de ver
zameling van Flor Peeters die een afgetekend 
persoonlijk karakt er vertoont . Hij is de eerste 
waarvan wij zeggen kunnen dat zijn muziek 

Flor Pe eters verzamelt de «Oud-Ned erlandse Meesters ». 

Vlaams is. Het zou een anachrous e of minstens 
een felle overdrijving zijn indien ik niet het no
dige onderscheid maakte. Pieter Cornet kan niet 
méér Vlaams genoemd worden wanneer er al
leen sprake is van compositie-techniek b.v., dan 
wie ook ; doch elk na wkeurig luisteraar zal in 
de spontane, gulhartige behandeling van het 
them a , t.t.z. in het algemeen karakter van zijh 
werken, het Vlaamse type terugvinden, eerlijk 
en wars van alle grootdoenerij en eruditieve 
zoekerij. Het is eenzelfde kenmerk dat Benoit 
typeert, dat een Toussaint De Sutter, een Blocx, 
een Mortelmans, een Alpaerts, een Peeters, een 
Poot typeert , al zijn zij zeer verschillend van 
opvatting en zeer verschillend van middelen. Er 
is iets in al die werken, dat moeilijk te verkla
ren is, of bet er , moeilijk te definieren is: hun 
Vlaams karakter, iets dat zij eigen hebben zo
als een Grieg , een Debussy iets eigen hebben 
dat wij Noor s en Fr ans noem en. 

Pieter Cornet schreef niet zoveel werken als 
zijn beroemde tijdgenoot P. J. Sweelinck, zijn 
naam kwam niet tot ons langs een keu rbende 
leer lingen, doch onafhankeli jk van elke buit en
kunst stä áfide omstandigheid , staat onze Pieter 
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Cornet als kunstenaar hoger. P. J. Sweelinck 
is, ja, meer professor dan spontaan kunstenaar. 
Wij kunnen van hem zeggen dat zijn composi
ties de meest geëvolueerde zijn van zijn tijd, 
dat hij een thema geleerd en kunstig kan behan
delen en uitwerken, doch nergens zal men, wan
neer het om een volledige compositie gaat, spre
ken over een werkelijk geïnspireerd werk. De 
Courante met Variaties, een werk van ernstige 
afmetingen, vertoont geen hiaat-van-inspiratie, 
steeds nieuw en prettig vari eert het thema, in 
elk speciaal karakter, onderlijnd door een on
verbeterlijke registratie. 

De lust bekruipt me soms, bij de studie van 
dit lange werk vooral, - welke criticus is da ar
van gespeend! - een fout te zoeken in de regis
tratie, en dan bestudeer ik nauwkeurig de re
gisterbenamingen van uit alle mogelijke stand
punten: zijn de registers historisch verant
woord, heeft de registrant den bouw en de al
gemene vorm van het werk gevolgd, i.a.w. is er, 
evenals in de compositorische vorm een registra
tieplan, is de registratie aangepast aan het no
tenbeeld? enz. enz . Doch, hoe ik ook zoek, Pro
fessor Peeters, ik vind niets waarbij ik een ge
leerde halte zou kunnen maken. De registratie 
is volkomen àf. En ... is het niet altijd lonend 
voor een criticus ( ! ) te moeten zeggen dat het 
goed is, het zal des te beter zijn voor het werk 

Gherardus Scronx, waarvan het « Echo » be
waard bleef , is naar ik weet een totaal onbeken
de persoonlijkh eid. Het is alleen de naam die 
hem onder de Nederlanders rangschikt. Prof. 
Ch. Van den Borren vernoemt hem onder de 
leerlingen van P. J. Sweelinck. « Son Echo est 
une ceuvre de valeur ou l'influence de Sweelinck 
se fait nettement sentir. » Wellicht haalt een of 
ander archivaris zijn identiteit uit de vergetel
hoek. Het enig werk dat wij van hem bezitten , 
is het onderhavig « Echo », een werkje dat niet 
onaangenaam aandoet. Het « Echo »-procédé 
vervalt anders zeer vlug in het banale. Het vond 
wel ingang in die eeuw en nog lang nadien. Wij 
denken daarbij aan de Noels van Daquin, de 
Fuga in re klein van Bach, de Giga van Lceillet, 
de VIe Symphonie van Widor, eerste deel, nog 
de Gigafuga van Bach en de Dorische Toccata, 
ook Händel maakt er gebruik van en Callaerts. 
De wijze van gebruik is echter totaal verschil
lend. Ik laat het aan u over te oordelen over de 
al dan niet aesthetische toepassing ervan, in de 
genoemde voorbeelden. 

(Gent). Gab. VERSCHRAEGEN. 

(1) B es pi ege lin ge n b ij de ui tga ve. va n « Oud -N eder 
la ndse Me es t er s voor Or ge l » door Prof . Fl or Pe eter s . 



/ Orgels in I{atholiel< Amsterdam 

III. - DE « MOZES ». 

Men moet het de Amsterdamse Katholieken 
met ere nageven, dat zij op het einde van de 
zeventiende, maar zeker in de achttiende eeuw 
inhet geheel niet meer bang wa ren voor die wil
demannen van schouten. Het is waar, zij be
trachtten de voorzichtigheid maar tegen dat de 
vrijheid ging dagen, het was in 1783, liet en zij 
den Amsterdamsen orgelbouwer Jan Hilge r s een 
orgel bouwen in de « Mozes », dat de toe n wel 

Orgelfront Sint Willibr or dus b in nen de Ves t e , 
Amst erdam . - Zi e vo ri g numm er . 

zeer kapitale som van zeventienduizend Nede r 
landse guldens kostte. Het verving een orgel 
van t wintig registers op twee · manualen met 
aangehangen peda al, wat er voor een schuil
kerk-orgel nogal mee door kon. Maar met dit 
orgel , oud orgel, waa rbij in 17 4 7 « de heer Beet
hoven, musicien van den Keur vorst van Keu
len » en gr ootvade r van den beroemd en Lud
wig , » een mottet, zijnde basso-solo « met een 
accompagnement van twee waldhoorns » op een 
meer als konsti ge en bravourlijke wijze » heeft 
gezong en, met dit org el zal de « sup erbe musi
que » wa arv oor « de Mozes » vanouds bek end 
stond, geen slecht fig uur hebben gema akt (1). 

He t had volgens J oachim Hess (Merkwaa rdi
ge Dispositië n , bl. 12) in 1773 de volgend e dis 
positie : 

« Ni et s m a akte ·den Sch _out wild er da n zin ge nde papen en rui
se nd e or ge ls . » 

Bovenklavier 
Pr est a n t 8' 
Holpyp 8' 
Oct aa v 4' 
Fluit 4' 
Oct aa v 2' 
Siflet l ' 
Quint 3' 
Sexqui a ltra 
Cornet 
Mixtuur 
Trompet 8' 

Knipping: Van Schuilkerk tot Zuilk e rk. 

Onder ldavier 
Holp yp 8' 
Fluit 4' 
Pr aes tant 4' 
Octa av 2' 
Quint-fluit 
Nazat 
Sexquialtra 
Mixtuur 
Voxhumana 8' 

St-Onune reg. 
Trambl a nt 
Coppelin g 
2 a fslui ti n ge n 
Vent iel 
H et blinde R egis
t er dr aa gd den ty
tel van Swy ge r 32 
vo et . 

Was het Amsterdamse humor, die een open 
plaats op het register deed opvullen met een 
blinde knop die als opschrift droeg: « Swyger 
32 voet », of was het de hoop der blijde optimis
ten, die in het verschiet hun orgel verrijkt za
gen met een contrabas waarvoor de windlade 
een plaats open had? De stukken wijzen het niet 
meer uit. Uit ons eerste artikel is duidelijk ge
bleken, dat, zo ergens dan toch wel in de Noord
Nederlandse schuilkerken de kerkmuziek, en 
daaronder ook het orgel, in al zijn hoedanighe
den geheel afhankelijk was van de omstandig
heden, en deze waren niet alleen van geldelijken 
aard. De « Mozes » was een schuilkerk, die in 
1641 betrokken werd. Het was een pakhuis in 
de jodenbuWdat « Mozes » heette en dat in 
1682 verenigd werd met het naastgelegen huis, 
dat het beeld en den~ van « Aaron » inden 
gevel droeg. eze grote schuilkerk zag haar 
pakhuisgevels in 1841 verbouwd tot een statig 
schuilkerk-front aan het Waterlooplein. Het is 
een leger van dappere Franciscus-zonen ge
weest, die in de zware tijden der verdrukking 
onversch rokken hun taak « in partibus infide
lium » hebben volbracht. En om enig denkbeeld 
te krijgen van de fors e kracht, waarmede zij 
hun zendingswerk hebben doorgezet, kunnen wij 
niet beter doen, dan in de pastorie het grote 
doek van Jacob de Wit beschouwen, waarop de
ze in 1717 de pastoor, Pater Aegidius de Ulab
bais heeft geschilde rd bij zijn gouden klooster
feest. Daar staat Pater Aegidius gekazuifeld 
voor het altaar terwijl de diaken hem kroont 
met een blo~ nkrans, als een andere Lodewijk 
XIV, met het gebaar van « l 'église c'est moi ». 
Het is niet te veel gewaagd, wannee r wij aan 
zijn voor tvarend en ijver en zijn geest het twin
t ig register s t ellende orgel da nken. Want zo hij 
het al niet zelve was, hebben zijn opvolgers in 
zijn geest gehandeld . Trouw ens kort na zijn 
komst in 1687 bezat de kerk , die in 1691 weer 
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eens verbouwd was, een _orgel. Van dit instru
ment zijn geen bijzonderheden bekend. 

Het orgel, dat Hilgers in 1783 bouwde, was 
wel vier stemmen groter, maar het pedaal was 
nog steeds niet vrij en de « Swyger 32 » pronkte 
nog steeds op zijn oude plaats. Het bezat de vol
gende dispositie, die door een viertal halverin
gen meer variabel gemaakt was: -

BoveD.Inanuaal. 
1. en 2. Bourdon 16' 

(gehalveerd) 
3. Prestant 8' 
4. Holpijp 8' 
5. Viola di Gamba 8' 

· (discant) 
6. Octaaf 4' 
7. Spitsfluit 4' 
8. Superoctaaf 2' 
9. Kwint 2 2/3 

10. Cornet (disc.) 
ll. Mixtuur 
12. en 13. Fagot 16' 
14. en 15. Trompet 8' 

(gehalveerd) 

Ondermanuaal. 
22. Gemshoorn 2' 
23. Sifflet 1' 
24. Kwint 2 2/3 
25. Sesquialtra 
26. Mixtuur 
27 en 28. Dulciaan 8' 

(gehalveerd) 
16. Prestant 8' 
17. Holpijp 8' 
18. Dwarspijp 8' 

(discant) 
19. Octaaf 4' 
20. Gedekte Fluit 4' 
21. Superoctaaf 2' 

N evenregîsters 
Tremulant 

30. I-II Man. 
31. II-Ped. 
32. Afsluiting boven man. 
33. Afsluiting onder man. 

34. Ventiel 
35. Calcantenklok 

Blinde registers 
36. Zwijger 32' 
37. G.B.O.R. ( ?) 

De manualen liepen van C tot g"'. Ongeveer 
1670 pijpen (2). 

(Amsterdam). 
(Vervolgt). 
Piet VISSER. 

(1) Uit een « Chronologische Historie van de gebeurte
nissen in Amsterdam rond 1570 », afgedrukt in Bijdra
gen v. h. Bisdom Haarlem XXXVI, 262. 

(2) In het boek van P . B. Knipping OFM., « Van 
Schuilkerk tot Zuilkerk » (1941) is op pag. 147-8 deze dis
positie verkeerdelijk afgedrukt als deze van het orgel 
van 1870. De or ge lbouwer Schreurs (fa. Adema) was zo 
vriendelijk mij - met stukken uit het archief - om
trent deze vergissing in te lichten. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrnlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

En&ele <Jedacfiten O-fJ-eJt 
{f).Jtgelcatnp✓0-6✓Ïtie6 

weinig ge✓.,p✓eefde 
fJ-an 9.Jàcli 

De titel van deze beschouwing zou bij de lezer 
het vermoeden kunnen opwekken dat hier ge
sproken zal worden over onbekende composities 
van Bach. Dit is echter bepaald niet het geval. 
Wanneer ik hier iets vertel over de orgelconcer
ten, waarvan enkele geïnspireerd door Vivaldi, 
en de zes orgelsonates, ook genoemd Trio's, dan 
wil ik hiermede enkel de betekenis accentuereo 
van een bepaalde « genre » uit het omvangrijke 
ceuvre van Bach" wel bekend, doch zo goed als 
niet gespeeld. Belangwekkend was in dit ver
band de mededeling in het tweede nummer van 
« De Schalmei », dat Paul Eraly o.a. een vijftal 
concerten van Vivaldi voor orgel bewerkt heeft. 
Ongetwijfeld een artistiek verantwoorde daad 
van deze organist, om deze prachtige materie 
over te brengen op het instrument die deze mu
ziek alle recht doet wedervaren . 

Trachten wij Bach's orgelcomposities naar 
vorm en geest te classificeren, dan onderschei
den we twee karakteristieken, nl. de religieus 
geïnspireerde en aan de liturgische dienst ge
bonden werken en de concertante, in wezen dus 
profane werken. De vox populi, hierin mis
schien ( ?) ~n zijdig beïnvloed door de reprodu -
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cerende kunstenaars, ziet in Bach vrijwel alleen 
de compositorisch geniale vertolker van Passies, 
Cantates, en voor de organisten, van Choralvor
spiele, Praeludia en Fuga's (ook een integrerend 
bestanddeel van de liturgische dienst). Vanzelf 
sprekend heeft Bach hierin ook voor ons de 
grootste en diepste waarde. Waar me echter 
Bach's betekenis voor de muzikale gedachte, die 
wonderschone reflex van de tijdgeest terecht 
universeel noemt, is het wel interessant hier 
eens een speciaal aspect te belichten uit deze 
« orgelschatkamer » nl. het exclusief brillante 
(concerten en in dit verband ook de Toccat a's) 
en de exclusieve vreugde van Bach voor het sa
menspel van een drietal volkomen zelfstandige 
stemmen (Sonates) . Dat deze composities zo 
weinig worden gespeeld vindt in tweeërlei re
denen zijn oorzaak. Ten eerste, omdat zij zon
der uitzondering tot de technisch en stilistisch 
moeilijkst te interpreteren werken behoren; ten 
tweede, omdat zij zich slecht laten « invoeg~n » 
in een liturgische dienst (voor tusschen- of na
spel) . Een fragmentarische vertolking is na
tuurlijk niet verantwoord. De structuur en sti
listische mogelijkheden komen het schoonst 



naar voren in de door mij als voot beeld te ne
men Sonate in e mol en het Concert in a kl. 

Trio-Sonate in e mol. 
We hebben hier te doen met intieme kamer

muziek in haar subtielste verhouding, alleen ge
schikt om uitgevoerd te worden in een kleme 
ruimte. Wanneer we van het alleszins redelijke 
standpunt uitgaan dat in deze Sonate drie zelf
standige instrumenten musiceren (b.v. 2 Hobo's 
en continuo) dan volgt hier voor de spelende 
organist uit, dat hij niet van kleur kan varieren 
in de registers. Een artistiek verantwoorde in
terpretatie wordt dan ook geheel afhankelijk 
gesteld van de keuze der registers (subtiel en 
uitermàte doorzichtig) en de frasering (een een
maal aangenomen .frasering van een thema 
dient men tot het einde toe consekwent te vol
gen __: een punt dat vele organisten ve:rwaar
lozen). 

« Denkt » men de twee polyphone lijnen ( te 
spelen op 2 klavieren) met als enigste harmo
nisch fundament een rijk gevoerde pedaalstem, 
zuiver orkestraal, dan komt men tot een ver
rassend, en zeer zeker, tot een logische frase
ring. Nemen we als het meest typische voor
beeld de .stretto van het Andante, beginnende 
met de zesde 'maat van achteren, waar het the
ma op de voet gevolgd wordt door de imitatie. 
Het effect moet hier bereikt worden door het 
thema motivisch te splitsen. Het ongelijktijdig 
spelen van het thema op beide klavieren, waar
uit volgt een na elkaar eindigen van de ~otivi
sche kern, plaatst de speler voor grote moeilijk
heden. Hierbij komt dan nog een periodieke on
derbreking van de pedaalstem door een tweetal 
staccato --n9ten. Wanneer men bedenkt dat een 
dergelijke complicatie niet tot een uitzondering 
behoort, dan weet men precies, waar de grote 
speeltechnische moeilijkheid schuiit. Een volko
men onafhankelijkheid van beide handen en pe
daal is voorwaarde om te komen tot een behoor
lijk resultaat. 

Interessant is ook dat verschillende ele~en
ten uit deze Sonates als zelfstandige vormen 
reeds vroeger door Bach werden geschreven, 
o.a. het begin van de 3e Sonate komt voor in 
het authentieke handschrift van het Wohltem
perierte Klavier. De Andante uit de, als voor
bee_ld genomen, 4e Sonate, komt ook voor als 
Trio in d. De melodie en de contrapunktiek is 
in wezen onveranderd, alleen heeft Bach dit Trio 
(als aanwezig materiaal) rijk met versieringen 
uitgewerkt en hierdoor ontstond een polyfoon 
uitgelezen kabinetstukje met een jeu d'esprit, 
hetwelk zijns gelijke niet heeft. De beide hoek
delen ~ijn van eenzelfde waarde. 

De zeldzame soepelheid waarmede Bach de 

strenge polyfone wetten « hanteert » in deze So
nate en deze, van nature nogal stugge vorm
geving, daardoor geheel ondergeschikt maakt 
aan de geest, bewijst tevens dat Bach, als geen 
ander, juist door zijn gedurige «afwijkingen» 
( uitzonderingen bevestigen de regel) de wetten 
der polyfonie als een tweede natuur bezat. · 

Wil de organist zich de stilistische schoon
heid van deze speelse kamermuziek eigen ma
ken, dan is . van essentiele waarde dat hij wel 
van klanksterkte kan verschillen doch niet van 
klankkleur. Als regel kan het laatste deel ster
ker genomen worden dan het eerste, het mid
denstuk het zachtste. Kristalleren we uit deze 
enkele gedachten onze conclusie dan is het wel 
deze: voor een executant (in dit geval de orga
nist) ligt de intense, volkomen bevredigende 
vreugde, niet zozeer in het spelen van compo
sities die zich kenmerken door een zogenaamd 
kleure:µspel - een op den duur nogal vermoeien
de aangelegenheid - of een harmonisch schone 
synthese, doch voor alles in het sublieme genot 
van een tot in uiterste consekwenties doordacht 
polyfoon lijnenspel, welker volkomenheid de 
diepste muzikale substantie inhoudt. 

Concerto grosso in a mol. 
Van dit werk bestaat een uitstekende gramo

foonweerga ve voor strijkorkest, gespeeld door 
een kamerorkest o.l.v. Hermann Abentroth. 

We onderscheiden bij dit Concert twee klank
idiomen, welker realisering op het orgel als op 
geen ander instrument zijn te verwezenlijken. 
De wijze waarop Bach dit Concert, oorspronke
lijk voor strijkorkest bedoeld, in een organis
tisch « kleed » heeft gestoken, is zonder weerga. 
In dit werk komt wel zeer sterk de karakteris
tiek van het Concerto grosso naar voren nl. het 
tegenover elkaar plaatsen van twee klankgroe
pen, het ene concertant-virtuoos en een spran
kelende, zeer speels geconcipieerde · melodiek. 
Dit afgewisseld door de vele ritornellen die in 
het eerste deel de rondo vorm karakteriseren. 
Zonder overdrijving kan men zeggen dat een 
dergelijk compositorisch gegeven ideaal is voor 
een organist, die de virtuositeit in zijn schoon
ste vorm wil inschakelen in zijn concertreperto
rium. 

De voordracht van dit Concert, een zuivere 
barok-uiting, dient men uitsluitend te baseren 
op de zogenaamde contrast- of registerdyna
miek, een schakering die alleen mogelijk is op 
het orgel, hét barokinstrument bij uitstek. Als 
enigste agogische schakering is verantwoord 
een riterdando bij de defintieve afsluiting van 
een deel. Zorgt men er dus angstvallig voor de 
stijlfout te begaan van het « opbouwen » van 
climaxen, wel is het van groot nut te speuren 
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naar de echo-effecten waa:r:aan dit wer k rijk is, 
zowel in de grote structuur als in het detail. 

Een tweede voorbeeld geeft duidelijk de te
genstelling der twee klankgroepen weer . De uit
voeringstechniek behoeft in geen enkel opzicht 
problematisch te zijn. De ritornellen speelt men 
op het hoofdklavier - niet te sterk en vooral 
niet zwaar en log registreren - de solo's op het 
positief spelen, waarbij als ideaal klankbeeld de 
registercombinatie 8 v en 2 v en Nasard 2 2/ 3 
zou kunnen dienen. Waar uiteraard der zaak de 
virtuoze begeleidingsfiguren zo goed als geen 

nuancering toelaten, moet de frasering der licht 
aansprekende melodiek scherp worden uitgete
kend. 

Met het naar voren brengen van deze bizon
derheden der Sonates en Concerten, die zowel 
in structuur als ornamentiek uitgesproken gees
tesproduc t en der Barok zijn, hoop ik enkel te 
bereiken dat vele organisten zich intens zullen 
verdiepen in deze wonderbaarlijke klankenwe
reld die Bach ons ook nog geschonken heeft. 

(Hengelo). Alphons GAALMAN. 

De Gentse Orgelfeesten 
26 - 27 - 28 - 29 SEPTEMBER. 

Over korte dagen staan zij voor de deur! 
Over korte dagen galmen de beiaardklokken 

over de goede . Gentse Stede! 
Over korte dagen: zingen de mooiste orgels 

der stad... hun t r iomflied?. .. Onze generatie 
staat nog wel zo sterk onder den invloed van 
de brave rederijkers dat we zo gemakkelijk ver
sukkelen in die gemeenplaatsen! Over een 
triomflied moeten wij vooralsnog niet gewagen , 
hoe groot de vreugde in ons zij! De klokken en 
de orgels zullen een lied van arbeid zingen , een 
lieds van trots , een lied van samenhorigheid . 

De Org elfeesten zijn het aanvangspunt van 
een werkperiode die, uit liefde en trots tot -
en voor onze kunst - met een geest van sa
menhorigheid, onze kunst opvoeren zal naar 
een bloeitijdperk dat de wereld ons moge be-
~ffi. -

In de eerste plaats denken wij te rug aan de 
orgelbouwers uit vroeger tijden. Wij zoeken 
naar hun opvatting over de orgels. Wij zoeken 
naar de samenstelling en de techniek ervan , en 
wij denken aan den org elbouwer-mens zelf. 

Wij denken terug aan de organisten uit vroe 
ger tijden, wij zoeken naar hun rep ertoir ~ en 
techniek , wij denken daarbij aan hun levensom
standigheden en het laat ons niet los omdat de 
gegevens zo legendarisch schaars zijn. 

Wanne er wij systematisch de archi even eeuw 
per eeuw overl open zien wij het hog e prest ige 
van den meeste rs orgelm aker en den orghel 
meest ere stila an ver mind eren en op den duur zo 
te loor gaan dat nog te rnauwer dood over hen 
gespro ken ~ ordt bij het uitbetalen van een 
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loopjongen-wedde. Vele , goed volgbare redenen 
geven ons daarvan de verklaring doch wij kun
nen die synthetiseren in een woord: de kennis 
van het orgel, de liefde voor de orgelumuziek, 
verdwijnen. Trompetters, Cornetisten, Fagotis
ten, Schalmeyers verdringen den organist. Niet 
daarom verliest de orgelkunst, maar omdat de 
orgelkunst achteruit gaat komen zij de kerk 
binnen. 

Het is een toestand die nog verre van ver
dwenen is. Nog is de orgelmuziek, de orgelkunst 
in het algemeen een minderwaardige kunst. Dat 
moet veranderen : 

Daarom komen wij allen naar de Gentse Or
gelfeesten ! 

Monumenten, beelden, in ons land, _getuig en 
van den groei onzer cultuur : schilders, beeld
houwers, bouwmeesters , musici, uitvinders, ont
dekkingsreizigers, polit ieke mannen kijken in 
hun bronzen of marmeren waardigheid op het 
nageslacht neder, doch er blijkt nooit iemand 
geleefd te hebben die een organist of orgelbou
wer daartoe waardig achtte. 

«Het kan verkeeren », zegt Breero. Het is niet 
onze bedoeling te ijveren voor standbeelden, 
doch wij kunnen niets minde r vragen van ons 
volk, dan dat het zou waa rderen wat waarde 
heeft. 

Daarom komen wij allen naar de Gentse Or
gelfee sten. 

Daarom komen wij samen, orgelbouwers, or
ganisten , organologen , sympathisanten, om ge
tuig enis af te leggen van de hoge waarde van 
de meesters die roemloos stie rv en, en naamloos 



dood zijn; om getuigenis af te leggen voor onze 
prachtige kunst: de diepste en rijkste van alle! 

Daarom komen wij allen naar de Gentse Or
gelfeesten ! 

Er is nj.ets anders me"er noodzakelijk dan een 
wederzijds begrip voor het werk van mekaar, 
een wederzijds begrip en een doelmatige samen
werking tussen organisten en orgelbouwe rs, en 
tussen de leden van elke groep afzonderlijk. 

Voor de organisten , omdat zij op de hoogte 
van hun taak blijven door stage studie. 

De mensen kijken slechts geïnteresseerd naar 
omhoog wanneer een viool, hoe schamel soms! 
naast het orgel staat. Doch acht en negentig 
per honderd zullen geen minuut langer in de 
kerk blijven voor een werk van Bach zo min als 
voor een romantisch of modern w:erk. Wij al-

len ondervinden dat aan den lijve. En toch moe- . 
ten wij organisten steeds opnieuw, steeds voort- · 
studeren door een voortdurend contact met me
kaar. Het kunstgenot alleen voor onszelf ver
goedt de moeite en eens komt de tijd dat ons 
volk het orgel kenne en begrijpe en waardere. 

Daarvoor komen wij allen naar de Gentse Or
gelfeesten ! 

In: de Nederlanden groeit een schare orgel
bouwers die bekwaam genoeg zijn om de taak 
van de besten onzer voorouders voort te zetten. 
Er is stof genoeg en vaardigheid om de ogen 
van gans de orgelwereld weer op de Nederlan
den te trekken . Doch daarvoor is een nauwere 
samenwerking een eerste vereiste. Door samen
werking kunnen de aesthetische- en technische 
tekorten aangevuld worden. Niemand zal het 

P rof . Fl or PEETERS: Bach pro gramm a . 
St -B aafskat h edraa l , 28 Se pt emb er t e 15 u. 
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Prof . Ch. HENS: 
Moderne meesters. 
Augustijnenkerk, 

27 September te 17 u . 

Gab. VERSCHRAEGEN: 
Romantische meesters . 

St -Niklaaskerk, 
26 September te 18 u . 

Omdat WIJ, voor de ÈERSTE Orgelfeesten, 
de eer laten aan eigen Kunstenaars, werden ZIJ 

uitgenpdigd. 

me ten kwade duiden als ik zeg dat er werkelijk 
tekorten bestaan. 

Niemand zal het me euvel duiden als ik be
weer dat onze orgelkenners niet den duim moe
ten leggen voor die van -andere landen. Onze or
gelbouwers moeten, grosso modo, niet onder
doen in vaardigheid voor een buitenlandse or
gelbouwer, en alle landen kunnen ons benijden 
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om onze groeiende schare uitnemende organis
ten. 

Daarvoor komen wij allen naar de Gentse Or
gelfeesten ! 

Daarvoor komen wij allen naar de Gentse Or-1 

gelfeesten ! 
Het Uitvoerend Comité 

der Gentse Orgelfeesten. 

,. 



111. Geschiedenis van 
Ik laat hier de lijst der orgels volgen welke 

~ij tussen -1843 en 1889 gemaakt heeft. Volgens 
1k hoger zegde, is deze lijst, vooral wat de ge
leverde werken in Noord Frankrijk betreft, on
volledig. Het spijt mij, niet een volledig gedo
cumenteerde lijst met jaartal enz. te kunnen 
opmaken. Wat het aantal vermelde _ spelen be
treft, moet dit in de meeste gevallen juist zijn. 

De namen der parochie's in hoofdletters be
duiden orgels welke van regeerwerk vernieuwd 
zijn, maar waar de windladen en pijpwerk vol
ledig zijn gebleven. Met gewone letter betekent 
org~1, die nog bestaat, maar niet regelmatig oÏ 
no01t onderhouden of gestemd wordt. In vette 
letter beduidt, dat het orgel door oorlogsfeiten 
vernield werd (14-18) Met een ? kan ik niet met 
zekerheid zeggen of het nog bestaat. 

Aertrycke (W. Vl.), klooster, 6 spelen, 1 klav., geen ped. 
Avecapelle (id.), kerk, 10 sp., 1 klav., geen ped. 
Avecapelle (id .), 10 sp., 1 klav., geen pedaal. 
Beveren a / lJzer (id.), kerk, 8 sp., 1 klav., geen ped. 
Bissezeele (N. Frankr.) ( ?), 6 sp., 1 klav., geen ped. 
Bissezeele (N.-Frankr.) (?), kerk, 6 sp., id. id. (lste org.) 
Bovekerke (W. Vl.), kerk, 8 sp., 1 klav., ped. aan kl. tr. 
Clercken (id.), kerk, 10 sp., 1 klav., ped. aan klav. trekk. 
Eggewaertscapelle, kerk, 7 sp., 1 klav., geen ped. 
Edewalle ( ?) , kerk, 6 sp., 1 klav., geen ped. 
Ghyverinchove, kerk, 8 sp., 1 klav., geen ped. 
Hooglede, kerk, 24 sp., 2 klav., afzonderlijk ped. 
Hoogstade, kerk, 10 sp., 1 klav., geen ped. 
Ichtegem, kerk, 10 sp., 1 klav ., afzonderlijk ped. 
Kassei (?) (N .-Frankr.), kerk, 30 sp., 3 klav ., afz . ped. 
Koksyde a/zee, kerk, 12 sp., 1 klav., geen ped. 
KUURNE (Kortrijk), kerk, 10 sp., 1 klav., ped. aan klav. 
Lampernisse, kerk, 8 sp., 1 klav., geen ped., 
Lauwe ( ?), kerk, 10 sp., 1 klav., ped. aan klav. 
Leke, kerk, 10 sp., 1 klav., ped. aan klav. 
Leysele, kerk, 22 sp., 2 klav. , ped. aan klav. (werd ver-

nield bij de kerkbrand in 1903). 
Loo, kerk, 22 sp., 2 klav., ped. aan klav. 
Loo, klooster, 6 sp., 1 klav., geen ped. 
Noordschoote, kerk, 10 sp., 1 klav., ped. aan klav. 
Nieuwkapelle, kerk, 10 sp., 1 klav ., geen ped. 
Oostduinkerke, kerk, 12 sp., 1 klav., ped. aan klav. 
Oostkerke (Diksmude), kerk, 10 sp., 1 kla,v ., ped. aan kl. 
Oudecapelle, kerk, 8 sp., 1 klav., geen ped . 
Oostvleteren, 14 sp., 2 klav ., geen ped . 
ST. DENYS HELKYN, kerk, 12 sp., 2 klav., afz. ped. 
Steenkerke, 8 sp., 1 klav., geen ped. (1851). 
St. Jacobscapelle, 8 sp., 1 klav., geen ped. 
Stuyvekenskerke, 8 sp., 1 klav., geen ped . 
Vinchem, 8 sp., 1 klav ., ped . aan klav. 
Wulveringhem, 8 sp ., 1 klav., ped . aan klav. 
Wercken, 10 sp. , 1 klav., ped. aan klav. 
Wulpen, 10 sp., 1 klav., ped. aan ldav. 
POLLINCHOVE, 22 sp., 2 klav., ped. aan klav. (1856). 

ORGELS VAN FREDERlli LONCKE 
(zoon van Pi e ter Albertus) 

geb . 1862 en over.1. 1933, ,gemaakt tus se n 1889 en 192<1. 

Aertrycke, kerk, 18 sp. , 2 klav., afz . ped . Keg elladen , 
pneum a t . voor registers , kla v ieren met me
k a n~_!l:1:.__tr ekki ng, v1;ij staand e spe elt a fel, ge b . 
in 1909 (d ebut van Jozef , oudste zoon van 

een Orgelbouwer 

Frans Fred. als leergast (zie photo). 
Abeele (N.-Fr.), 12 sp ., 2 klav. (1889), sleepladen, mekan. 

afz. ped. 
Adinkerke, 10 sp., 1 klav., mekan. ped. aan klav. (1901). 
Crombeke, 10 sp ., 1 klav ., sleep!. mekan., ped. a . kl. (1903) 
Dadizeele, 24 sp., 2 kl., afz. ped. Mekan. sleepladen (1901). 
Duinkerke (St. Jean Bapt.), N.-Frankr ., 26 sp., 2 klav., 

afz. ped., kegellad., pneumat. regeerw. (1903). 
Vernield bij de kerkbrand in 1922. 

Duinkerke (St. Jean Bapt.), N.-Frankr., 32 sp., 3 klav ., 
af. ped., kegelladen, pneumat. regee1-w . (1924) 

Heyst a / zee, 14 sp., 2 klav., aifz. ped ., sleep!., mek. (1911) . 
Godewaertsvelde (N. -Frankr.), 14 sp., 2 klav., afz. ped., 

kegel! pneumat. (1912). 
Leffinghe, 12 sp., 2 klav., afz. ped., kegel!. pneum. (1905) . 
Molendorp (Oostende), 12 sp., 2 klav., ped. kop., kegel!. 

pneumat. (1895). 
Merckegem (N. Fr.), 8 sp., 1 klav., ped. aan klavier, 

kegel!. 1923. 
OOSTKERKE (Diksmude), 10 sp., 2 kl., afz. ped., · sleep

Iade mek . (1923). 
Poperinge, College, 12 sp ., 2 klav., afz. ped. si. mek. (1898) 
Steenvoorde (N .-Fr.), 32 sp., 3 klav., afz . ped . sleeplade 

Barkermach. 1920). Bebuut va n Pieter, jong
ste zoon van Frans Fred. als leergast . 

St. Marie Capelle (N.-Fr.), 12 sp ., 2 klav., afz. ped. sleep
lade mek. (1889). 

V eurne (St. Niklaas), 24 sp., 2 kl., afz. ped., sleeplade 
mekan. Barkerm. (1889). 

Wielsbeke, 8 sp., 1 kl., ped. aan klav., si. mek. (1894). 

Orgel gemaakt door JOZEF en PIETER LONCKE, 
wnen van Frans-Frederik (sinds 192<1): 

1924 : 
Hooglede, 22 sp ., klav., a fz . ped. (pn eumat. kegelladen). 

V a n deze periode zijn al de gepl a atst e orgels 
met kegelladen en pn eumatiek re geerwerk. 

W ercken, 10 sp ., 1 klav., afz . p ed . (vernield door bom-
men in 1943). 

1925 : 
Noord schote, 10 sp ., 2 kl av. , afz. ped . 
War h em (N .-Fr .) , r es t a uratie , 26 sp., 2 kl a v ., (oorlog

schade). 
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1926: 
Veldeghem, 9 sp., 2 klav., afz. ped. 
Caestre (N.-Fr.), 8 sp. , 1 klav. (Mek. rest ., oorlogschad e ). 
1927 : . 
Woesten , 9 sp., 1 klav., ped. kop. 
Borre (N.-Fr.), 12 sp., 2 klav., afz. ped. 
Watten (N.-Fr.), 14 sp., 2 klav. , afz. ped. 
1928: 
Vladsloo, 9 sp., 1 klav., ped . kop. 
Houthulst, 12 sp., 2 klav., afz. ped. 
Lampernisse, 9 sp., 1 klav., ped. kop. 
1929: 
Klercken, 12 sp., 2 klav., afz. ped. 
Bovekerke, 9 sp., 1 klav., afz. ped. -
Stuyvekenskerke, 9 sp., l klav., afz. ped. 
Eesen, 17 sp., 2 klav ., afz . ped. 
1930: 
Merckem, 17 sp., 2 klav., afz . ped . 
St. Jacobscapelle, 9 sp., 1 klav., afz. ped. 
St. Pieterscapelle, 9 sp., 1 klav., afz. ped. 
Zarren, 12 sp., 2 klav., afz. ped. 
1931: 
Oostnieuwkerke, 9 i,p., 2 klav., afz : ped. 
Nieuwkapelle, 9 sp., 1 klav., afz . ped. 
Diksmude, 26 sp., 2 klav., afz. ped. (verni~ld door oor-

logsfeiten, 1940) . 
1932: 
St. Denys Helkyn, 12 sp., 2 klav., afz. ped. 
Boeschepe (N.-Fr.), 14 sp., 2 klav., afz . ped. 
1933: 
Annoeullin (N.-Fr.), 16 sp., 2 klav., afz. ped. 
Leysele, 14 sp., 2 klav., aifz. ped. 
1934: 
Vieux Berquin, 14 sp., 2 klav., afz. ped. 
1935: 
Steene, 9 sp., 2 klav., afz. ped. 
Lombartzyde, 14 sp., 2 klav., afz. ped. 
Breedene, 8 sp., 1 klav., faz. ped. (vernieuwd). 
1936 : 
Luik. Rest. en ombouw der samenstel! . der orgels van : 
Abbaye de la Paix, Boul. D'Avroy, 22 sp., 3 klav. 
St . Foy, 28 sp., 3 klav., afz. ped. 
Plainevaux, 9 sp ., 1 klav., afz . ped . 
1937: 
Loo, kerk, 22 sp., 2 klav., afz. ped . (front en principaal

karakters in 75% tin). 
Nijvel St. Gertrude (restauratie), 24 sp., 2 klav. ped. 

(Deb. van Frans, zoon v. Jozef, als leergast). 
1938: 
Pollinchove, rest. orgel van grootvader, vern. regeerw. 
St .-Amandsberg (Gent), 24 sp ., 2 klav . afz . ped . (vern .). 

(Debuut van Gerard Loncke, zoon van Jozef, 
als leergast). 

Dison (Luik), rest. en omb. der samenstelling. 
28 sp., 2 klav ., afz. ped . 

St. Niklaas Outremeuse (Luik), 22 sp. , 2 klav. afz. ped. 
(restauratie). 

1939: 
Baasrode, 14 sp., 2 kl., afz. ped. (vern. en ver g roting) . 
Drongen (oude abdij), 16 sp., 2 kl a v., af z. ped. (herstell . 

en ombouw der samenstelling). 
Dendermonde (College) , 14 sp., 2 klav ., afz . p ed. 
Wenduine a / zee, 14 sp., 2 klav ., afz. ped. 
1940: 
Diepenbeek (Limburg), 16 sp., 2 klav., afz. ped. 
St. Louis (Deerlijk) , 9 sp., 1 klav., ped . aan klav. (ver

nieuwing en aanvulling orgel). 
1941 : 
Kuurne (orgel van groot v ader), door oorlogsfeiten be

schadigd, restauratie. 
Othee (Luik), 10 sp., 2 klav ., afz. ped. 
Hooglede, 24 sp ., 2 klav. , afz. ped. (hers t el voor oorlog

s~ h a de en nieuwe opstelling) . 
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1942: 
Zonnebeke, 16 sp., 2 klav., afz. ped. 
H. Hart (Oostende), 24 sp., 2 klav ., herstel orgel (bomb .) 
Keyem, 12 sp., 2 klav. herstel orgel (besch . d. regen). 
Oostveld, 12 sp., 2 klav., afz. ped. 
1943: 
Poelkapelle ,- 15 sp., 2 klav., afz. ped. 

In 1935, '36 en '37 hebben wij mede gewerkt met de 
firma J. Klais (Bonn am Rhein), voor het plaatsen der 
orgels van de Kathedralen van Brugge en Gent, Gent 
St. Pieters buiten, De Panne O.L.V., allen volgens het 
electrisch stelsel. 

Daarmede is het vóór-oorlogstijdperk afgelo
pen en beginnen wij een nieuw tijdperk. 

Twee generaties hebben het werk dat Pieter 
begonnen is in 1842, met den zelfden ijver en 
in den zelfden geest voortgezet. Wij begroeten 
met vreugde, dat de zonen van Jozef er zich in 
allen ernst op toeleggen de traditie te bewaren. 
Wanneer de ouderen Jozef en Pieter niet meer 
zullen mee kunnen, zullen jonge « Lonckske's » 
met den zelfden ijver het werk der ouderen 
overnemen, indachtig de wijze woorden, _die 
grootvader Pietje Loncke, zo dikwijls herhaal
de in zijn pittig Hoogstals dialect: « Me man
niges, als je voor de kerke werkt, moet het 
deugdelik zijn, want ze kunnen daar niet altijd 
nieuws kopen. Als je voor de kerke werkt, moet 
. het schone zijn, want de kerke is h_et huys Gods 
en God is de opperste volmaaktheid en in Zyn 
ogen, gaat ons werk zekerlik nog altyd gebrik
kig zyn, maar we moeten altyd trachten uze 
fouten te verbeteren en geen gelegenheid laten 
voorbij gaan om altyd meer bekwaamheid te 
verwerven. Ons werk is het gebed en het offer 
van ons leven en hoe schoner en beter dat gy 
zult werken, hoe gelukkiger gy zult zyn en hoe 
gemakkeliker gy uw brood zult verdienen! » 

Moge een ander « Lonckske » voor de lezers 
van « De Schalmei » in 't jaar 2046 een ander 
verslag schrijven over hun werkzaamheden in 
zake orgelbouw, dit gave God. 

Jos. LONCKE, orgelbouwer, 
Eesen, 19-3-1946. 
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-
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BLIJVENDE RECLAME 

HARMONIUMS . 
Gerard D1HONDT 

Orgelbouwer 
HERSELT (Prov. Antw.) 
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, ELECTRISCHE VENTILATOREN 

STEEDS GROTE KEUZE VAN HARMONIUMS IN VOORRAAD ! 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS -TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 
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; . 

Huis gesticht in 1832 MEENEN (W.-Vl.) 
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21e Yleciite :l!i,,jn en no<J w..at 
« De Schalmei » is reeds een jaar oud! 

« Reeds » : het is de eerste Jaargang en toch 
lijkt het me pas van gisteren dat het eerste ar
tikel (Dr. De Becker), en de eerste abonné (De 
Wulf, organist, Aalter) in de bus viel. (Wat 
het laatste betreft, niet letterlijk op te nemen!) 

Wij willen van dit einde, en voor den aan
vang van de volgende jaargang gebruik maken 
om rustig en vol bezinning de balans van het 
werk op te maken, om de lezers eerlijk op de 
hoogte te brengen van het resultaat dezer na
beschouwingen. 

« De Schalmei » is het orgaan voor de bewe
ging, niet voor een persoon, noch voor een lo
cale richting in de beweging: het enig doel, is 
de orgelbeweging in het algemeen, in den bre
den zin van het woord, en, ik heb de innige 
overtuiging dat wij ons op deze brede basis ge
houden hebben. 

Doch dat was niet de grote moeilijkheid. 
Wanneer wij tot iets belangrijks willen komen 
is het volstrekt noodzakelijk dat het tijdschrift 
een vaste richting volge, zo in de besprekingen 
van theoretische- als van eigenlijke orgelwer
ken, zo in de beoordeling van vroegere- als van 
hedendaagse persoonlijkheden, zo in, de behan
deling van bijzondere als algemene problemen 
die in nauw verband staan tot het orgel: orgel
bouw , orgelspel , orgelliteratuur en zo meer. 
Wij hebben , cmdanks het soms zeer delicate, 

getracht die lijn, te volgen. Het is een; houding 
die ieder moet trachten te begrijpen, omdat het 
de enige goede is. Het valt ons, omwille van 
den persoon, omwille van vele factoren, soms 
zeer moeilijk bv. een artikel te weigeren, om
dat wij, in het omgekeerde geval, ernstig af
breuk zouden doen aan de vooraf bepaalde 
doelstelling. Wanneer wij een studie ontvangen 
over een organist die, voor zijn tijd wel ver
dienste had, en mogelijks zeer beroemd was, 
zijn wij de eersten om die verdiensten te her
kennen, doch het zou getuigen van een vol
strekt onverantwoordelijke inconsequentie, in
dien wij dan niet, a fortiori, van den schrijver 
eisten dat hij de bewuste organist of orgelcom
ponist volgens zijn juiste historische betekenis 
citere. Evenmin kan men van een organist be
weren dat hij groot is, alhoewel zeer virtuoos, 
wanneer hij, omwille van den tijdgeest, omwille 
van een smakeloos publiek, omwille van de vele 
factoren die binnen en buiten hemzelf staan, de 
werken der grote meesters door een buitenis
sige interpretatie vervormt, of wanneer hij in 
eigen compositie of improvisatie afwijkt van 
een minimum goede smaak: het klassiek geval 
van de 19d eeuwse organist, die met een gro
teske ernst de natuurelementen in zijn werken 
bezong! 

Om gelijkaardige redenen kunnen wij de ar
tikels, die niet overeen te brengen zijn met een 



gezonde- richtîng -niet - behouden ; om gelijkaar
dige redenen zeggen wij onbevangen onze me
ning over elke toestand, over elk ingezonden 
werk; voor het overige laten: wij elk medewer
ker verantwoordelijk voor zijn onderwerp. 

Dit is, naar mijn bescheiden mening de enig 
mogelijke weg die de orgelbeweging helpen kan 
naar een resultaat van betekenis. 

Want na een Jaargang, niettegenstaande de 
prachtige schaar medewerkers, niet tegen
staande het opzet en de gelukkige uitwerking 
van de Gentse Orgelfeesten, kan er nog geen 
sprake zijn van blijvende, tastbare resultaten. 
Pàs na enkele jaren , wanneer onze relaties nog 
meer zullen uitgroeien tot een ordelijker eri 
doelmatiger samenwerking tussen allen die in 
de orgelbeweging in een zekere mate betrokken 
zijn, zullen wij in de orgelbouw, -in_het __ orgel
spel, meer bepaald in het concertwezen, en mo
gelijks in de orgelcompositie al dan niet kun
nen terug blikken, minstens op een samenho
righeid en een goede geest waaruit grote kunst 
kan geboren worden. 

Over het algemeen echter zijn wij nu reeds 
zo tevreden over den gang van zaken, dat wij 
die niet zo goed verwacht hadden . Daarmede 
bedoel ik zowel het aantal abonnés, de algeme
ne belangstelling, als de onvoorziene medewer
king. Er is echter nog een tekort in de lijst van 

onze abonnés en in-,de belangstelling , dat er na
melijk nog . .te weinig organisten bij vertegen
woordigd zijn uit de kleine posities. En ik aan
vaard dit niet als geldige verklaring, als zouden 
wij te zwaartillend zijn , als zou « De Schal
mei » alleen -voor vergevorderden uitgegeven 
worden! Eerstens worden in , ons tijdschrift 
veel artikels geplaatst die voor elk gewoon 
mens voldoende bevattelijk zijn, naast enkele 
die niet zo licht verteerbaar zijn. Doch de grote 
kwaal, ik moet het zo noemen, waarmede velen 
geslagen zijn, is een onmogelijke mangel aan 
interesse : hoeveel organisten kunnen bij het 
lezen van dit woordje, zegg en hoeveel registers 
en welke , hun orgel bevat. Wij willen het zover 
brengen dat alle organisten zich ernstig gaan 
interessereri aan hun orgel, hun kunst! Dan 
zullen sommige bijdragen in ons blad _ wel stu
die vragen, doch van lieverlede ook goed be
grepen en gesmaakt worden . 

Een tijdschrift, ook al verdedigt het "êenvou
dige dingen, moet iets leren, moet iets nieuws 
leren! 

Wij doen dan ook een beroep op al onze 
abonnés, dat zij elk één nieuw abonnement zou
den bijvinden voor de tweede jaargang. Wij 
zullen met dezelfde kracht, dezelfde overtui
ging werken voor De Zaak. Als 't God belieft! 

Berten De Keyzer. 

De Belgisch-Nederlandse Samenwerking en de Gentse Orgelt eesten 
De Belgisch - Nederlandse samenwerking 

staat ongetwijfeld aan de dagorde en dit is ver 
heugend. En in tegenstelling met wat onder dit 
opzicht voordien gebeurde, streeft men thans 
zelfs naar een vast aaneengesloten economische 
unie van deze lage landen; spreken de bevoegde 
instanties zelf, op militair gebied, van het open:
werpen der grenzen. 

Wij zullen de laatst e zijn om het belang van 
deze verblijdende symptomen -te onderschatten . 
Waar in den mens de onderste lagen, de in
stincten en lichamelijke behoeften werden ver
waarloosd en geminacht , hebben zij zich ver
schrikkelijk gewroken, zooals o.m. gebleken is 
in het Freudisme, dat één der karakt eristi ekst e 
producten geworden is der 20e eeuw. « De 
waarheid zal u vrijmaken » zei Christus en dit 
goddelijk woord blijkt ook , in den hier aange
wenden zin, diep waar te zijn. 

De verwa arlozing van den kleinen man en 
van den economisch-so cialen facto r in den 
opbou w van de national e gemeenschap, heeft 
zich evenzeer gewr oken aa n de 20e eeuw en er 
de eeuw van den klassenst r ijd en van de erup -
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tie van het proletariaat van gemaakt. 
In het streven naar Belgisch - Nederlandse 

toenadering, naar wederaanknoping en intensi
fiëring van de natuurlijke en historische ge
bondenheid, zijn bekommernissen als · b.v. ho
ger aangegeven op economisch gebied, daarom 
ook tenvolle gewettigd en daarenboven nood
zakelijk. Zonder een bloeiend economisch sub
staat waren onze steden geen hoogtepunten en 
lichtbakens geworden van de middeleeuwse cul
tuur. 

Maar deze onmiskenbare feiten mogen ons 
de ogen niet doen sluiten voor dit ander, heel 
wat gewichtiger axioma, dat nl., zoals de 
mens niet opgebouwd wordt van onder maar 
van boven uit, zoals de ziel het is die het li
chaam informeert, doet leven, bezielt en door
straalt en niet andersom; dat zo, in het leven 
van de gemeenschap , het de geest is, de ziel , 
die de levenwekkende , vormende en verenende 
kracht moet zijn . 

Ik wil hier dus het groot belang en de drin
gende noodzakelijkheid onderlijnen van de pri ~ 
maut eit van den geest , van de cultuur op het 
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materiële en economische; van -de primauteit 
van den mens « tout court » op den « homo eco
nomicus, » zonder dewelke de mensheid en de 
beschaving zullen terugzinken in den primitie
ven cháos. 

Het is in dit verband dat wij hier de aan
dacht willen trekken op het belang, van de cul
turele toenadering , en meer in het bijzonder 
van de Gentse orgelfeesten, in het geh eel van 
de Belgisch-Nederlandse samenwerking . 

Goddank is ook op het gebied der cultuur de 
drang naar samenwerking intenser geworden. 
Vóór den oorlog schenen onze staatsgrenzen en 
tolmuren wel als barrikaden opgericht tegen al 
te nauwe samenwerking . 

Hierin is thans een duidelijke ommekeer 
· waar te nemen. Wij hoeven hier niet te wijzen 

op de toenadering die van hogerhand, zowel 
in Nederland als in België, ook op cultureel ge
bied, wordt nagestreefd en gestimuleerd. 

De aanwezigheid op de Gentse orgelfeesten 
van den Weledelen Heer G. Van Ravenswaay, 
vertegenwoordiger van « Het nationaal Insti
tuut »· en het feit dat H . M. Koningin Elisabeth 
aanvaard heeft deze hoogdagen in onze orgel
beweging onde r ha ar Hoge Bescherming te ne
men, bewijzen · meer dan voldoende en. beter dan 
lange redevoeringen, dat zich hier een zelfde 
bekommernis doet gelden. 

Deze officiële , van weerskanten zeer gewaar
deerde aanmoedigingen , kunnen niets anders , 
dan de culturele wederzijdse beïnvloeding en 
uitwisseling bevorderen, meer in het bijzonder 
ook op het gebied van de orgelbeweging. 
· Wi .i wensen dan ook de inri chters • van de 
Orgelfeest en geluk, dat zi.i het initiatief hebben 
genomen die dagen in het licht van de Belgisch
N ederla.nds e samenwerking in te richten en dat 
zij er zo heer lijk in ges la agd zijn. 

Het is juist , wat · « De nieuwe St anda ard » 
schr eef: « H et bel ang r ijkst e is, dat Belgi ë en 
Nederland elkaar op dit punt reeds . hebben ge-
vonden .» · 

Het wekt misschi en verwond er ing , m aar wij 
geloven dat die samenw erkin g, die eenheid in 
de versch eidenheid , voor alsnog ner gens zo 
spontaan en zo hartelijk was , dan in « De 
Schalmei » en bij de Gents e org elfee sten het ge 
val was . Ong etwijfeld heeft de org elbewegi ng 
hi er van me etaf aan een voorsp r ong genom en. 

Op de verg aderin gen was N ederl and wel 
haast zoo t alr ijk ver tege nwoor digd - en door 
emin ente figur en uit de muzik ale were ld - als 
Vlaandere n . De voor dr acht gever s ware n zelfs 
in meer der heid gekende Ne derl ands e organol o
ge n en muziekcri ti ci. De rec it als wer den daar
ent egen haa st uits lui t end gegeven doo r Vla am
sche organis t en. 

De correspondentie die na de orgelfeesten op 
de redactie van « De Schalmei » uit Nederland 
binnenliep , was zo ethousiast, dat wij Vla
mingen, dit vanwege onze broeders benoorden 
den Moerdijk, niet zouden hebben verwacht. 

Reeds werden schikkingen getroffen voor 
volgende orgelfeesten die beurtelings in Neder
land en België zullen plaats grijpen. 

Wij hebben de taak niet noch de bevoegdheid , 1 
de historiek te maken van de orgelbeweging in 
onze lage landen ; dichtbij zouden wij kunnen 
teruggaan tot Lemmens , waarvan P. Visser i in 
~ijn _ s.pJ~~kbe uff een belang:1;:ijk- f~ 

:Jlchf; tot het Lemmensgesticht , in wiens geest, 
en tot Flor Peeters , bij welken meester , al de 
organisten van het uitvoerend comité der Gent
se orgelfeesten school gingen. Wij zouden het
zelfde kunn en doen voor Nederland. Maar nog 
eens dit ligt buiten het kader van deze bi.idrage. 

Wi.i willen er alleen den nadruk op leg gen, 
dat hier op het gebied van de christelijke kunst 
bij uitstek , spontaan een hartelijke sam enwer
king , ik zou haast zeggen een huwelijk, tus
sen Noord en Zuid , is ontstaan , die ongetwij
feld in de toekomst zeer vruchtbaar zal zijn en 
voor de evolutie van de orgelbeweging - en 
hierdoor verstaan wij zowel den orgelbouw als 
de orgelliteratuur en het orgelspel - in onze 
lande n en misschien daarbuiten , beslissend zou 
kunnen zijn. 

De bijdra~e die het zakelijker Nederland en 
het enthousiaster Vlaanderen en België , in die 
gem eenzame inspanning en liefde zullen leve
ren , zal eerst later kunnen vastgesteld worden , 
maar wij twijfelen niet aan hun wederzijdse, 
gunstige beinvloeding en verrijking. 

Nu ons avondland nog niet hersteld is van 
de verschrikk elijke weeën van den tweeden we
r eldoorlog en r eeds de schaduwen voor . morgen 
onz en blik vertroebelen , kan het ons niet an
ders dan hoo pvol stemmen en ·verheugen, dat 
hie r oµ het gebied van den geest en de cultuur, 
dat hi er op het univ erseel gebied der muziek, 
wier t aa l wijd over de gr enzen van stat en en 
volk ere n ver st aa nb aar is: dat hi er vooral op 
het gebi ed van de christeli.ik e cultuur en kunst, 
in nederig e dienstba arh eid t egenover God en 
liefd evolle medewerkin g met Hem , de bron va n 
all e goed , sponta an en enthousi ast, de han de n 
in elka ar wer den geslagen door Noo r d en Zuid , 
sp ij t s ver schill en van mentaliteit , traditie en 
vaak van confessie. 

Mogen de inri chters va n de Gents e org elfe es
t en en de medewerk ers aan « De Sch almei » op 
den inges lage n weg, onverp oosd en vastbe r ad en 
voortgaan, God t er ere, onze lage landen en 
ons eens zo ch ri st elijk av ondland ten bat e. 

Herman Van Rillen. 
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De Gentse Orgelfeesten 
Eerste Dag 

Het is een onvergetelijk moment van span
ning, wanneer wij uit ons vroeger hoofdkwar
tier den weg opgaan naar het St-J orishof ! 

Over een tiental minuten worden de Gentse 
orgelfeesten geopend! 
· Het zijn de eerste, en « De Schalmei » leeft 

amper negen maand ... is het niet onzinnig, de 
orgelbouwers, organologen, organisten, orgel
componisten der beide Nederlanden op te roe
pen voor een groot orgelfeest -? Was dit geen 
gevaarlijk waagspel! Wanneer wij daarbij be
dachten, dat wij niets minders vroegen aan de 
deelnemers dan dat zij hier drie en vier volle 
dagen zouden blijven, en dat de Nederlanders 
- o, die heerlijke officiële toenadering tus
sen beide landen! - met de onzalige devie
zenkwestie den pas naar ons land afgesneden 
waren! 

Wij hadden den tijd niet er lang over na te 
denken. Een tiental mensen wachtten ons in het 
St-Jorishof. Dat aantal stemde me niet prettiger 
temeer daar er nog slechts enkele minuten 
restten voor den aanvang van het Gastmaal! 
Doch gedurende die enkele minuten rukte de 
hoofdmacht aan zodat wij met een zestigtal, 
waaronder zeer eminente . Heren, aanzaten. 

Van dit ogenblik af hadden wij de gerust
stellende zekerheid dat de Gentse Orgelfeesten 
een succes zouden zijn. Het Gastmaal gaf aan 
sommigen de gelegenheid mekaar terug te zien, 
aan anderen mekaar van naderbij te leren ken
nen. De zeer democratische plaatsverdeling, 
spontaan toegepast, tekende reeds van in den 
beginne, den ernstigen en toch uitermate jovi
alen geest der Gentse Orgelfeesfen. Noord- en 
Zuidnederlanders wierpen zich met ware harts
tocht in verhalen van eigen beleefde oorlogs
feiten, discussies, grappen, en op - - de lek
kere hapjes! 

Inmiddels is de tweede groep 'deelnemers, ver
zameld in het Middenstandshuis, aangekomen. 
Het is een verrassing te meer, kwestie aantal 
en « hoedanigheid » ! 

Te 14,30 worden wij allen, eeFst door de 
Gentse Politie , vervolgens door de keurig uit
gedoste lakeien van het Stadhuis, naar de Pa
cificatiezaal geleid . De groep meer dan hon
derd en twintig deelnemers , staan in afwach
ting terwijl de voorzitter van het Uitvoerend 
Comité met een tweetal leden op het podium 
plaats nemen. De pers is sterk vertegenwoor-
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digd, er worden photos genomen. Ondertus
sen nemen wij vanop het verhoog de groep 
in ogenschouw: Professor en Mevrouw Pee
ters, Dom Jozef Kreps, Dr. Vente, Meester Bou-
man, Amsterdam, Piet .:Vis_se~( ___ Amsterdam, 
met zi ·n Dame· Ju f. Mfa vanëi~n l3iggelaar, 

russél°; ·Raadsheer in het Hof van Beroep Mr. 
Du Bois, Gent; de Heren Loncke, Pels, Dhondt, 
Reygaert, Van Loo, de gebroeders Verschueren, 
de Firma Stevens met drie afgevaardigden: al
len orgelbouwers; Theo van der Bijl, dirigent, 
Amsterdam; G. Van Ravenzwaaij, . secretaris 
van het Nationaal Instituut, Amsterdam; de 
Gebroeders Gaalman, Hengelo; Z. E. H. Kan. 
Titus Timmermans, organist Abdij van Tonger
loo; Edg. Dhondt, org. Ardooie; Staf Nees; 
Henny Hoogewoud organiste Nederland; de Ge
broeders Roelstraete, org . Lauwe; Mevrouw 
Gheysens, Fabrikante, St-Amandsberg; M. Bu
vé toondichter, Nederbrakel; Remi Ghesquiere , 
Brugge; P. Panis, org. Lembeke; Lode Rosquin 
pianist Antwerpen; Jos. Peters, org. Hoeselt; 
Ger. Marichal, org. Roeselare; Juff. Suys, org. 
Ronse; Z. E. H. Bracq, Pastoor der St-Niklaas
kerk; S. P. Hofman, org. Marrum (Friesland) ; 
Juff. Cec. Misonne, org. Turnhout; Hub. Hou
et, org. Eindhoven; F. Kooke en Mevrouw 
Kooken, organisten, Eindhoven; Prof. Van Dur
me, diri'gent van het St-Baafskoor; Gab. Ver
schraègen; Rik Van Rechem; Dolf Balcaen; 
Juff. Smekens; Jean Du Bois; Hilm. Verdin; 
allen organisten en medewerkers. Daarbij moe
ten nog gevoegd worden de vele Dames .die er 
aan gehouden hadden hun man te vergezellen 
en samen met hen gans de Orgelfeesten hebben 
doorgemaakt . 

Het spijt me zeer dat ik niet meer namen 
kan vinden doch, da:t niemand het me ten kwa
de duide als ik onvrijwillig zijn naam vergeten 
heb. 

Inmiddels doet de Afvaardiging van het Gent
se Stadsbestuur, in de persoon van den Heer 
Schepen Claeys, Raadslid Vermeulen, den Heer 
Vander Sluys, zijn plechtige intrede. Er is or
gelmuziek en de witgehandschoende handen 
groeten. De plechtige, voorname inzet van de 
ontvangst is voor ons allen een verrassing, en 
niet minder de zeer gepaste, diep doordachte 
welkomstrede van den Heer Schepen. Het doet 
ons goed,. en het is zeker niet alledaags, de ver
tegenwoordiger van een Stadsbestuur in zulk 



bewoording te horen spreken over ons instru 
ment, ,over onze kunst. Zij zijn niet alleen voor 
de orgelbeweging een sterke aanmoediging en 
een rijke belofte voor de toekomst, zegt den 
Heer Schepen, doch, de Gentse Orgelfeesten 
zijn meteen een grote ·eer voor de Stad Gent . 
De Voorzitter van het Uitvoerend Comité: Ber
ten De Keyzer dankt het Stadsbestuur, vooral 
de Heer Schepen Claeys, hartelijk voor de 
prachtige medewerking en belooft ·dat, niette
genstaande de orgelbeweging voor ons een le
venswerk is, wij t0ch het oude Gentse devies, 
het onze zullen maken: Uyt hou ende trou ! 

Het hartelijke kwam echter vooral na dit 
dankwoord toen de hoofse lakeien de boorde
volle ruimers rode wijn en de vooroorlogs
aandoende cigaren kwamen aanbieden. Het 
toch steeds prettig keurslijf der protocol ont
viel ons en de opgetogen gezichten verenigden 
zich, ik zou haast zeggen verbroederen, in den 
spiegel van die « soete wijne ». 

Het zou ons te ver brengen indien wij over 
onzen rondgang in de prachtige zalen van het 
Stadhuis, vertelden ; ten andere, het commen
taar van den Heer Van der Sluys was zeer in
teressant en... kostelijk. 

Te 16 u. opent de Voorzitter de eerste alge
mene vergadering in de zaal van het Midden
standshuis met een kort woordje van herden
king aan onze organisten , orgelbouwers uit 
vroegere tijden. De aanwezigen staan recht en 
gedenken hen elk volgens zijn persoonlijke op
vatting. 

In de openingsrede gaf de Voorzitter vervol
gens de historiek van de Schalmei-beweging , 
het ontstaan en het doel van de Gentse Orgel
feesten. Verder richtte hij een woord van dank 
aan allen die morele- of financiele steun ver
leenden. Aan Mevrouw Verschraegen werd een 
mooie bloemtuil aangeboden om haar stille, doch 
dappere hulp, en de Oud-Senator Van Acker 
werd hulde gebracht om zijn b~langloze mede
werking en grote steun, waarop deze nobele 
Man een diep doordachte rede uitsprak. 

Hierna verleent de Voorzitter het woord aan 
den Weled. Heer Meester Bouman , secretaris 
van de Nederl. Klokken- en Orgelraad. 

DE AESTHETISCH-TECHNISCHE OPBOUW 
VAN DE ORGELKLANK. 

Originel e tekst. 
The proof of th e pudding is the eating . Zoo 

proeft men een orgel aan zijn klank . En daar
om is het juist gezien van de leiding dezer or 
gelf eest en, dat zij ree ds bij de aanvang de 
klank van 'he t or gel aan de orde heeft gest eld . 

De kla nk y__an het orgel.. . « Uit de onderwe
reld van het pedaa l ri jst een romp van gr ond -

st emmen öp, doortdid van de nerveuse vul
stemmen, gestaald door de kracht der tongwer
ken, een beeld van klank, verweerd , geteekend 
door de tijden , maar levend ». Op zulk een tege
lijk lyrische en epische wijze spreekt de org el
klank tot ons en verwerken wij deze klank. 
Wanneer wij nu over de orgelklank gaan spre
ken, willen we daarbij niet te ver gaan met 
analyseeren. Hoe leerzaam ontleden ook kan 
zijn, steeds verwijderen we ons dan van de vol
le werkelijkheid. Het doel van dit congres, neen 
van deze feesten, is juist het orgel dieper en 
inniger lief te krijgen en van die liefde te ge
tuigen. De liefde nu is niet blind, al sluit zij de 
oogen wel eens , maar de liefde past er voor, in 
een röntgen-diagnostiek onbarmhartig te ont
hullen, in een chemische analyse uiteen te ra
felen. Tenslotte is het beminde haar heilig, on
schendbaar. 

Zoo ook willen wij thans de orgelklank eer
, der _ synthetisch-concreet , dan analytisch-ah
. straheerend benaderen. Wanneer • wij luisteren 
naar de orgelklank, welk een rijk en veelzijdig 
contact is er dan tot stand gebracht! Hier toch 
spelen hun rol: de orgelontwerper, de orgelbou
wer, de organist, de ruimte met haar eigen 
sfeer, de ontvankelijkheid van de luisteraar, de 
ontwikkeling van hun gehoor en van hun 
smaak , hun stemming en wat niet al meer. Pas 
als al deze factoren op elkaar aansluiten , is de 
orgelklank ten volle gerealiseerd. Dan is er een 
van de meest edele contacten tusschen men
schen onderling en, meer nog, tusschen men
s.chen en God gelegd, die menschen kunnen leg
gen. Want in de eeredienst buigt God zich tot 
ons menschen over en heffen wij het hoofd om
hoog tot Hem , Die alle aardsche leven .:?;ijn zin 
en bestemming geeft. 

De orgelbroblemen komen er, wanneer er sto
rende elementen zijn in dit contact en de reeks 
van schakels is doorbr oken. Ik denk aan: een 
slechte dispositie of mensureering, -slechte in
tonatie, slecht orgelspel, een leelijk interieur, 
een dorre akoustiek, een stemming van onver
schilligheid bij de hoorders , een onmuzikale en 
oppervlakkige gemeente , enz. Ook hier geldt 
overdrachtelijk het woord van den apostel Pau
lus: « Als één lid lijdt, lijden alle leden mede ». 

Wanneer we bij al deze factoren zouden stil
staan , zou deze inleiding te uitgebreid worden 
of bij algemeenheden blijven. Heden middag 
willen wij ons in het bijzonder bepalen bij de 
resth etisch-technische opbouw van de org el
klank en de belangrijke rol, die de orgelbouwer 
hi eri n speelt. Wij denken hi,erbij aan de o.i. ide
ale situ ati e, waar eenzèlfd e persoon het orgel 
ontwer pt en ook bouwt . Wat in het vervolg 
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wordt gesteld, geldt dus niet alleen den orgel
bouwer, maar evenzeer den adviseur. Het is 
zelfs niet onmogelijk, dat in vele gevallen de 
adviseur in hoofdzaak aansprakelijk is te stel
len yoor een onjuist project, dat de orgelbou
wer slechts heeft uitgevoerd. Ook de opdracht
gever kan hier schuld dragen. Tientallen jaren 
reeds zijn deze taken gescheiden en is het ont
werpen opgedragen aan den adviseur ( die als 
directie 'optreedt) en het bouwen aan den orgel
bouwer ( die juridisch als aannemer is te be
schouwen). Al kunnen adviseur en orgelbouwer 
elkander zeer gelukkig aanvullen, toch zal ieder 
het toejuichen, wanneer de adviseur, wiens 
taak in de laatste jaren steeds weer is uitge
breid, zich met gerustheid steeds meer kan 
gaan terugtrekken, omdat de orgelbouwers 
weer, als meestal in vroeger eeuwen, meesters 
zijn, die de geheele orgelbouw beheerschen en 
gedragen zijn door een stijlvolle tijd. 

Hier raken we al dadelijk aan de kern van 
het vraagstuk. In de 15de, 16de, 17 de, 18de en 
zelfs ten deele in de 19de eeuw, vertoonde de 
levenstoon en dus ook de cultuur een eigen 
stijl, die het geheele leven doordrong en een 
achtergrond van gemeenschappelijk accoord 
vormde, zoo bevorderlijk voor voldragen cul
tuurproductie. De orgelbouwer van heden ech
ter leeft in een andere tijd, in een van onrust 
en stijlloosheid, in ieder geval in een tijd, die 
vol is van diverse stijlimpulsen, , maar niet tot 
het edele inspireert. De eene indruk, mode en 
nieuwigheid verdringt de andere. Veelal geeft 
men de ontwikkeling van de techniek hiervan 
de schuld en inderdaad is de menschheid, ook 
de orgelbouwer, door de snelle technische evo
lutie geïmponeerd. En toch is de techniek niet 
de schuldige, zooals tenslotte nooit de materie 
de schuld draagt van achteruitgang, maar de 
mensch zelve, die aan het technische een over
waardige plaats in zijn leven heeft gegeven en 
andere echt-menschelijke waarden heeft terug
gedrongen. Geleidelijk is uit de 19de-en 20ste
eeuwsche orgelbouw de bezonkenheid, de con
centratie, het eigene karakter verdwenen. De 
orgelbouw kwam onder de ban van een tech
nisch-commercieele mode en dan gaat het mas
saeffect de doorslag geven en zakt het peil on-· 
herroepelijk. Door de fabrieksmatige productie 
en het steeds meer uitbesteden van onderdee
len, op zichzelf nog niet te verwerpen, verwerd 
de orgelbouwerij steeds meer en meer tot orgel
montagebedrijf . Met minder vakkennis kon de 
orgelbouwer volstaan en tenslotte kon men , 
hoofdzakelijk door concurreerende aanbiedin
gen de aandacht op zich vestigen. In plaats dat 
de orgelbouwer-ontwerper de toon aangaf voor 
zijn instru menten, deed de klant dit, en dan 
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zijn allerlei willekeurige, vulgaire en financi
eele eischen te verwachten , als bij elke onge
vormde smaak. Wij kennen die veruiterlijkte 
cliché-orgels met hun al te licht bespeelbare 
speeltafels en allerlei overbodige speelhulpen, 
in quasi-luxueuse uitvoeringen (en daardoor 
zoo ordinair) , waarbij de organist, als het te 
laat was, bemerkte, dat het contact met het 
pijpwerk vertraagd en onnauwkeurig was ge
worden, dat er herhaaldelijk storingen optra
den, dat de klank kaal en schreeuwerig was, 
niettegenstaande de vele zgn. fraaie soloregis
ters enz. In één woord zijn deze speelapparaten 
te oordeelen: karakterloos. 

Maar genoeg! gelukkig zijn we sinds onge
veer 1930 b_ezig ons uit dit orgelvulgarisme te 
verheffen. Het is zoo te begrijpen, dat de eerste 
reactie toen was: een vlucht naar het verleden, 
waar de Barok-orgels wenkten, en dat de weeg
schaal wat al te beslist naar die kant doorsloeg. 

Inderdaad, de eenzijdige, commercieel-mate
rialistisch-technische instelling bij orgelbou
wers en opdrachtgevers is gelukkig aan het 
veranderen . Maar vóór alles is stijl, karakter 
in de orgelbouw noodig! Dit zijn dingen, die 
men maar niet programmatisch in een orgelbe
stek van den orgelbouwer kan verlangen. Het 
gaat hier ten diepste om zelfopvoeding, karak
tervorming, het verkrijgen van een veelzijdige 
levenservaring, het ontwikkelen van een fijn 
invoelend vermogen . Deze eigenschappen zullen 
iedere kunstenaar te stade komen, ook den or
gelbouwer. Een orgel is meestal een liturgisch 
gebruiksinstrument en het moet dan ook ver
scheidene generaties geloovigen kunnen vol
doen. Vandaar dat de orgelbouwer zich niet al 
te eenzijdig-subjectief mag instellen, maar in 
zijn producten het algemeen-m e:nschelijke moet 
leggen. Hij is als de mensch , die uit ~ijn schat 
oude en nieuwe dingen te voorschijn haalt : Hij 
moet dus vóór alles echt mensch zijn, met goe
de smaak, gevoel voor verhoudingen en een 
juist invoelen, strevend vanuit het meer sub
jectieve naar het meer objectieve . Hoe gunstig 
kan voor de ontwikkeling van deze eigens ,chap
pen zijn, het veelvuldig verblijf in kerkgebou
wen, die boven-persoonlijke gewijde ruimten, 
dicht bij het hart van den Eeuwige, waar ge
slachten na geslachten met onuitsprekelijke 
zuchtingen tot Vader, Zoon en Heilige Geest 
zijn gegaan. In die ruimten moet zijn orgel zin
gen van het heil dat nooit vergaat, van het on
vergankelijke dat tot deze vervallen wereld in
gaat. Hij staat hierin zelf geconfronteerd met 
den Eeuwige. En dank zij Gods onuitputtelijke 
genade, is zulk een scheppen voor den individu
eelen orgelbouwer mogelijk. ook in deze stijl
looze , opgejaagde tijd . 



Hiermede is het belangrijkste over de op
bouw van de orgelklank gezegd, voor zoover dit 
mij in woorden mogelijk is. Op deze geest, die 
den orgelbouwer in zijn leven en bij , zijn werk 
moet bezielen, komt het tenslotte aan. En iede
re orgelbeweging, die de orgelvragen niet in die 
wortels aanvat, zal als te oppervlakkig weer 
worden weggespoeld c;loor een volgende. Wat 
men ook in de schepping aanvat, men komt bij 
het menschenhart uit, en bij God den Schepper. 

Maar nu kunnen we ook verder afdalen in de 
aesthetisch - techn ische onderdeelen. Gegeven 
zulk een stijlvolle instelling bij den orgelbou
wer, hoe bouwt hij dan de orgelklank op? Hier 
dienen we eenig onderscheid te maken tusschen 
nieuwbouw en restauratie. 

Behandelen wij eerst de klankopbouw bij 
restau ratie, niet alleen om daarmee onze con
tinuïteit met het verleden uit te drukken, maar 
vooral omdat we aan onze oude orgels zooveel 
te danken hebben .. In Nederland is de nieuwere 
orgelbeweging gegroeid uit de verdiepte ken
nismaking met de vele oude orgels, die daar . 
nog in herkenbare staat bewaard bleven. Bij 
mijn plezierige vooroorlogsche vacantiereizen 
door België, waar ik gelegenheid vond ruim 100 
orgels te bezoeken, bemerkte ik, dat in dit goe
de land heel wat minder oude instrumenten be
waard bleven, en dan nog vaak in gehavende 
staat, (als voorbeeld noem ik de orgels in het 
Seminarie van Bonne Espérance en de St. Ro
chuskapel te Luik). Hoe goed heeft mij daarbij 
gedaan het machtige hoofdwerk uit de St Pau
lus te Antwerpen met zijn 19 stemmen. En de 
Nederlanders zijn zuinig op het fraaie Robus
telli-orgel, dat in de vorige eeuw uit Averbo
de's abdij werd overgeplaatst naar de St. Lam
bertuskerk te Helmond. Dat de oude orgels in 
Nederland meer en beter bewaard bleven, is te 
danken aan: le het minder veelvuldige gebruik 
van deze orgels, die in hoofdzaak in Protestant
sche kerken staan. 2e aan de meer conservatie
ve mentaliteit van den N ederlarîder en 3e aan 
het feit dat de klare belijning van het geluid 
dezer orgels past bij de uitgewerkte dogmatiek 
v:m het Calvinisme en ze zoo geschikt maakt 
voor leiding van de gemeentezang . 

Gaat het •er nu om, de klank van een oud or
gel te restaureeren, dan zal de orgelbouwer zich 
allereerst geheel moeten inleven in het indivi
dueele karakter van de klank van dit instru
ment , en daarbij niet alleen van de nog aanwe
zige oude stemmen moeten uitgaan, maar ook 
van de vroeger disposities. Dit is even noodza
kelijk als dat een zenuwarts of zielszorger be
gint met zich te verdiepen in de levensgeschie
denis van zijn -patiënt, om zoo langzamerhand 

te vinden in welke richting ontplooiïng van 
diens eigene mogelijkheden kan tot stand ko
men. Welnu, de orgelbouwer is bij restauratie 
zulk een psychotherapeut voor zijn instrument . 
Het goede, oorspronkelijke, eigene karakter 
van elk instrument tracht hij weer te ontdek
ken, (niet te construeeren) en naar voren te 
halen, opdat het orgel weer als een eigen indi
vidualiteit klinke. 

Wil men een meer muzikale vergelijking: de 
orgelbouwer is bij zijn restaureeren te verge
lijken met een musicus, die componeert of im
proviseert in de stijl van een ouden meester, 
b.v. Bach of Mozart. Dit vraagt een aanpassing 
van een vroegere cultuur, die voor zijn eigen 
ontwikkeling ntet anders dan vormend kan zijn. 
Men versta mij goed. Het gaat hier niet om een 
imiteeren, een doen-alsof, maar om een inleven, 
een zich kunnen verplaatsen, een kunnen inko
men in een ap.dere stijl, op grond van innerlijke 
affiniteit hiermee. En laten we niet in opper
vlakkig optimisme meenen, dat het verleden 
ons niets te zeggen heeft, omdat we het tegen
woordig veel beter weten. De goed-gereser
veerde oude orgels maken de nieuwe instru
menten beschaamd. Zelfkennis, ook al is die 
pijnlijk, siert een mensch. Een tijd als de onze, 
die zijn evenwicht nog niet heeft gevonden, 
heeft eenvoudig niet het recht, eigen stempel te 
drukken op karaktervolle kunstwerken uit 
vroeger eeuwen, onverschillig of dit stempel nu 
Romantisch is of Neo-Barok. Elke nivelleering 
verarmt het leven. 

Hier is zwaar gezondigd en als eenige ver
ontschuldiging zou kunnen gelden: zij wisten 
niet wat zij deden, of verkeerden in de waan 
het orgel bruikbaarder en fraaier te maken. 
Van de voorbeelden, ,die vooral in België te 
over zijn, noem ik het orgel in St. Goedele te 
Brussel uit 1729 dat bij mijn bezoek na diverse 
zgn. restauraties in een stemmenbestand van 
48 spelen nog zegge tw ee vulstemmen Cornet 
en Fourniture overhad, die dan nog - evenals 
de aliquoten - op de 16-voets toonhoogte zijn 
gebaseerd, en met een dispositie, waarover 
maar beter het zwijgen kan worden toegedaan. 

De restauratie , die het orgel in de kathedraal 
te Brugge in 1936 onderging , is veel verheu
gender, al staat voor mij nog niet vast, dat de 
orgelbouwer zich daar, wat betreft dispositie, 
mensureering en intonatie, heeft ingeleefd in de 
begin-18de-eeuwsche trant. 

Men onderschatte in België toch niet de ernst 
van de toestand t.a.v . de oude orgels! Als het 
proces van afbraak of vrijwel geheele vernieu
wing en moderniseering in hetzelfde tempo 
blijft doorgaan , zal er over eenige jaren geen 
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oud orgel meer over zijn (wel veel oude orgel
kasten, die echter slechts het oog, maar niet het 
oor kunnen streelen) . 

Laat de orgelbouwer niet veronachtzamen 
het- rijke studiemateriaal, dat ons in de vroege
re disposities, pijpconstructie, mensuren en in
tonatie gegeven is! Laat hij zich hier hoeden 
voor te simplistische conclusies, maar bij elk 
orgel opnieuw tot zich laten spreken de getal
lenpoëzie der pijpmiddellijnen, labiumbreedten, 
tong- en ' lepelmaten, afwerking der pijpen en 
:i;ooveel meer! Hij behoeft dit alles niet slaafs 
na te volgen (hoewel dit nog · boven stijlloos 
nieuw werk te verkiezen zou zijn), maar kan 
gerust in een bijbouw zijn nieuwere gedaGhten 
vorm geven, mits het geheel maar harmonieere. 
Bij een orgel van Forcivil kruipe hij in de huid 
van Forcivil, bij een Vander Haeghen, een Van 
Peteghem, ,een Le Picard in de hunne. Hij zal 
zich te rijker zelf hervinden. Want, dat ook de 
herschepping bevredigen kan, de overvloedige 
praktijk onzer uitvoerende musici bewijst het. 

Wij komen nu tot de nieuwbouw. Hoe kan de 
orgelbouwer daar de orgelklank opbouwen? 

Primair heeft hier te staan het doel van het 
te bouwen instrument. Zal het een kerkorgel 
zijn, of een concertorgel, ,een theaterorgel, een 
huisorgel, een draaiorgel? In de regel beoogt 
de opdrachtgever een orgel, dat allereerst voor 
kerkelijke gebruik, maar toch ook voor het uit
voeren van de orgelliteratuur geschikt zal zijn. 
En dan dient het doel beslissend . te zijn voor de 
klankopbouw. Zoo zullen als regel in een orgel 
voor leiding van de g,emeente z(J/Yl,g geëxalteerde 
soloregisters als . overblazende fluiten en sterke 
strijkers, alsmede onhoorbare spelen als Aeo
line, misplaatst zijn. Daarentegen zal bij deze 
orgels mensureering en intonatie van het Prae
stanten-geraamte tot in zijn vulstemmen toe, 
meer agressief, dus vrij krachtig en met eenige 
streek, mQleten worden, teneinde aan de klank 
de noodige helderheid en intensiviteit te geven. 
Daarnaast is evenzeer noodig accentueering 
van de draagkracht, door wijde gedekten en 
conische stemmen. In de tongwerken dienen de
ze drie elementen gelijkelijk te zijn vereenigd. 
Met een enkele bescheiden strijker kan worden 
volstaan. Voor orgels ter begeleiding van klei
tere koren en solisten dienen er echter meer be
scheiden stemmen van vrij enge mensuur aan
wezig te zijn. De gedurfde tegenstelling tus
schen de meer aggressieve en de meer volle 
stemmen zal moeten worden verzwakt: flu
weelige Praestanten, ruischende vulstemmen en 
niet te volumineuse gedekten en fluitstemmen 
zijn hier noodig. Conoertorgels zullen in de 
eerste p-la-ats moeten zijn berekend op een zoo 
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stijlzuiver mogelijke weergave van de beste or
gelmuziek sinds 1450, waarbij gerust het accent 
op de tijd van Bach mag vallen. Voor huisor
gels bouwe men voort op de traditie der Roco
co-kabinetorgels, of bezige men bij te weinig 
ruimte en uitgesproken wenschen van de' bezit
ters, een geraffineerd-afgewogen unit-disponee
ring. Voor het pedaal is deze m.i. artistiek ver
antwoord en bruikbaar, zie Antwerpen St. Ja
cob (1884) en de werken van Klais. Willen 
theater- en draaiorgels hun plaats behouden, 
dan dient men deze op het pittige effect en 
kleurige contrastwerking te disponeeren en in
toneeren. 

Een tweede factor, waarmee de orgelbouwer 
tegelijk rekening houdt, is de ruimten, waarin 
het orgel komt t~ staan. Deze ruimten kunnen 
ten zeerste meewerken voor de -vrije klank-ont
plooiïng en-menging, maar ook tegenwerken. 
Het ligt niet in mijn, bedoeling om op samen
werking orgelbouwer-architect of op de akou
stiek in te gaan, daar dit te ver zou voeren. 
·Wel moet gezegd, dat door schrijvers over akou
stiek in de laatste tijd in te beperkende zin 
over de disponeerings- en mensureering-moge
lijkheden in verband met de akoustiek van het 
gebouw is geschreven. De ervaring met oude 
orgels leert, dat hier groote speelruimte in het 
mensureeren van eng tot wijd mogelijk is. Na
tuurlijk heeft men in het algemeen een kleinere 
ruimte een kleinere dispositie en engere pijp
middellijnen noodig en een ruimte met weinig 
nagalm meer intensiteit en draagkracht van het 
geluid. Hoe zijn de Katholir,ke kerken met hun 
groote ruimten en harde wanden hier akou
stis ,ch, wat tenminste het orgel betreft, meer 
voordeeliger den vele nieuwe Protestantsche 
kerkgebouwen met hun kleinere ruimten en ab
sorbeerende materialen! 

Verder zijn voor de klank gunstig tooncan
celladen (speciaal de sleepladen) en zelfs indi
rect een lichte mechanische toetsstructuur en 
overzichtelijke speeltafel, die het organische 
contact tusschen organist en orgel en een ge
acheveerd supel allen maar ten goede komen. 

Voorts is men het er wel algemeen over eens, 
dat de verdeeling van de spelen over zooveel 
mogelijk klavieren alleen maar van voordeel is 
voor de klank. Mits elk klavier een speciaal in
dividueel karakter heeft en de klavieren onder
ling kunnen worden gekoppeld. Toestanden als 
in de Basiliek te Echternach, waar 46 stemmen 
over slechts 2 manualen en pedaal zijn gedi
stribueerd, ,zijn af te keuren. Ze doen denken 
aan gezinnen, waar de leiding over de talrijke 
kinderen zoek is. 

Een typische controvers voor deze tijd is de 



vraag, of een orgeldispositie voor polyphoon of 
voor homophoon spel geschikt moet zijn. Alsof 
deze beide tegenstellingen vormen! Wij dienen 
deze zinlooze probleemstelling van Duitsche 
origine te verwerpen, daar ze ons van de een
zijdige Romantiek in de eenzijdige Neo-Barok 
duwt. Het gaat hier niet om een óf - óf, maar 
om een zooveel-als. Een goede dispositie met 
eigen karakter zal voldoende mogelijkheden in 
zich bevatten voor meer polyphoon en meer ho
mophoon georiënteerd spel. Een betiteling 
« compromis-orgel » gaat hier niet op. Is het 
niet opmerkelijk, dat juist op de goed-gecon
serveerde 17 de en 18de-eeuwsche orgels de or
gelwerken ven Mendelssohn, Schumann, Liszt, 
Franck en Reger zoo bijzonder fraai uitkomen? 
Het geheim hiervan is, dat de spelen van deze 
orgels karakter hebben en niet geforceerd klin
ken. Evenals goede muziek kent hun klank 
voorname zelfbeperking, en · dat maakt haar 
klassiek, d.w.z. voor alle tijden. Orkestrale or
gels en draaiorgels hebben die eigenschap niet, 
vandaar dat ze de naam verdienen van « orgucs 
de barbarie ». 

Zooals we reeds boven ontwikkelden, is de 
geest en niet de letter van de orgelklank beslis
send. Men kan uitgebreide orgeldisposities on
der 't oog krijgen als in de Kathedraal te Lu
xemburg met 107 stemmen en Brussel Paleis 
van Schoone Kunsten met 79 stemmen, in de 
dertiger jaren gebouwd met vele antiek-klin
kende registernamen, en toch aan de klank 
merken, dat die geest tenslotte niet leidingge
vend was. Een karaktervol orgel is een concep
tie die, als bij ieder kunstwerk, beslissend is tot 
in zijn details. Het resultaat zal een eenheid 
moeten zijn. Het is dan ook niet voor niets dat 
we een orgel beoordeeien naar zijn tutti , zijn 
« volle werk ». Aan dit tutti nu moeten de vol
gende 3 eischen worden gesteld : 1. het tutti zij 
een eenheid , waarin helderheid en draagkracht 
van klank harmonis .ch zijn vereenigd. 2. het 
tutti vereenige in zich de verschillende indivi
dualiteiten der afzonderlijke klavieren, waar
voor ook weer het onder 1 gestelde geldt. 3. Ie
der afzonderlijk klavier, ook het meestal stief
moederlijk bedeelde pedaal, zij een eenheid van, 
onderling zoo rijk mogelijk geschakeerde, 
grondstemmen , aliquoten, vulstemmen en tong
werken. Wij kunnen deze eischen kort samen
vatten in het «eenheid van de verscheidenheid », 
evenals een veelzijdig mensch toch een harmo
nische persoonlijkheid kan zijn. Zoo ook kan 
de orgelklank een dergelijk beeld vertoonen als 
de natuur b.v. te zien geeft in de bouw van plan
ten en weefsels van het menschelijk lichaam. 

Wij zijn er dus niet , met zonder meer in onze 

disposities een grove tegenstelling te scheppen 
tusschen enge, breed-gelabieerde, laag-opgesne
den snel-verloopende Praestanten eenerzijds en 
wijde, smal-gelabieerde, hoog _ en rond opge
sneden en langzaam-verloopende Nachthoorns 
anderzijds. Zoo is · er geen harmonie meer mo
gelijk; de Gothische orgelbouw is hier tot de 
uiterste grenzen g~gaan. Maar juist komt het 
in het uitwerken van bovengenoemde 3 eischen 
aan op het uitbuiten van fijnere nuances . en 
hiervoor is gedegen technische beheersching 
van de leer der orgelpijpen noodig. 

Evenals het bij de vertolking van muziek op 
aankomt, evenzeer is deze lyriek niet mogelijk 
dan bij een waarlijke beheersching van de speel
technieken, en zoo zal ook de meest aesthe
tisch-begaafde · orgelbouwer weinig bereiken, 
wanneer hij niet beheerscht de vragen van 
akoustiek, disponeeren, samenstellen van de 
vulstemmen, mensureeren en intoneeren. 

Daar het te ver zou voeren op een ander diep 
in te gaan, willen we slechts enkele concrete 
aanwijzingen geven, aansluitend bij een viertal 
eigenschappen van de orgelklank, n.l. volumen, 
intensiteit, helderheid en variëteit. 

Volumen. Wanneer we de mensuren uit deca
talogi der speciaalfabrieken van Laukhuff 
(Weikersheim) vergelijken met die van de or
gels tusschen 1500 en 1850, dan zien we hoe de 
Praestanten vanaf de 2-voets hoogte te wijd 
zijn, daarentegen de Roerfluiten, Gedekten, 
Quintadena's Open fluiten en Gemshoorns te 
eng (soms werd getracht dit te compenseeren 
door smallere labia). De ton~erkbekers zijn 
te lang, de tongen te smal en dik, de lepels te 
veel beleerd. De Laukhuff-mensuren zijn typee
rend voor de vooroorlogsche orgelbouw, ook in 
België, en hun bezwaar is, dat de toenadering 
tusschen de verschillende registerfamilies te 
groot is, zoodat de verscheidenheid in volumen 
teveel werd genivelleerd. Een typeerend voor
beeld, ook in de ihfonat ie, vindt men in de St. 
Jacob te Gent. Zoo is het te verklaren, dat de 
klank van deze orgels - ook bij goede intonatie 
- vaak zoo eenvormig is en gauw verveelt. Na
tuurlijk is met een uitzwaaien naar sterk con
trasteerende mensuur-excessen de orgelklank 
ook niet gebaat. Een meer verfijnd uitgewerkte 
progressie en contrapunt van orgelstemmen, 
diameters , labiumbreedten en tongmaten zullen 
die wemeling van klank moeten scheppen, die 
belijndheid aan draagkracht paart. 

Intensiteit. Hier kunnen we leeren van de 
open vrijuitklinkende intonatie der oude or~els, 
en van het in alle klavieren uitgebouwde Prae
stantengeraamte. Laten wij de kracht niet zoe
ken in geforceerde Vioolpraestanten, Celli en 



Fugara's die de orgelklanken bederven en kle
verig maken. Een orgel kan nooit worden tot 
een strijkorkest. Hetzelfde geldt voor de tutti's, 
die hun kracht slechts moeten ontvangen van 
alles _ overschetterende tongwerken. 

Helderheid. Aan eeri fijn uitgewerkte dispo
neering en samenstelling van vulstemmen kan 
men de goede smaak van een orgelbouwer ken
nen. Hier valt in -de Nederlandsche orgels meer 
te genieten dan in de Belgische, waar brillante 
Mixturen als b.v. te Verviers 0. L. Vrouwekerk, 
en Gent, St. Stephanuskerk (met zijn vermetele 
19dè eeuwsche cymbaal) zeldzaam zijn. Vaak 
zijn hier de vulstemmen te laag en te groezelig 
samengesteld (als in St. Rombaut te Mechelen 
en St Goedele te Brussel). Herhaaldelijk ont
breken in -Cornetten de 2 - en 1 3/5-voet 
(Dendermonde, 0. L. Vrouwekerk, Gent St. Mi
chiel en St. Jacob, Brugge, St. Jacob, Antwer
pen St, Jacob, Ninane) en nog meer de terts. 
Zelfs in de Christus Koningkerk te Antwerpen, 
door Klais in 1930 gebouwd, schijnt deze bang 
te zijn geweest voor schittering, gezien de la
gere samenstelling der vulstemmen. Ook ont
moet men in België veel het octaafsgewijs re
peteeren van vulstemmen, waarvan onduidelijk
heid in de stemvoering het ongewild gevolg is, 
men hoore de Fournitures en Cymbalen in de 
Kathedraal te Doornik, de Parochiekerk te 
Scherpenheuvel, Dendermonde 0. L. Vrouwe 
Gent St. Nicolaas (speciaal de · Fourniture): 
Turnhout St. Pieter (speciaal de Cimbel). De 
meeste nieuwere Cymbalen zijn ook volgens dit 
principe samengesteld. Een onlogische repetitie, 
nu eens met tertsen, dan weer met quinten, 
trof ik bij een Cymbale te St. Hubert Basiliek 
aan, een omgekeerde repetitie naar boven toe 
bij de Cornet in het hoofdorgel te Antwerpen 
St. Jacob. Tenslotte, veel aliquoten kunnen re
peteerende vulstemmen niet vervangen (Brus
sel Paleis van Schoone Kunsten). In de vulstem
men is zoo'n fij~e afbouw van de klankpyrami
de te scheppen en is het niet juist het fijne 
kantwerk van fialen en traceeringen, dat de 
schoonheid van een toren zoo bijzonder doet uit
komen? 

Variëteit. Varietas delectat, en hier doel ik 
niet zoozeer op verscheidenheid in registerna
men, maar in pijpconstructie en klavierbezet
ting. Hiertegen strijden de noodelooze doublu
res op eenzelfde klavier, als bij het meerge
noemde orgel te Echternach, met 4 8-voets 
strijkers op het ondermanuaal, 3 8-voets fluit
stemmen op het bovenmanuaal en 2 16-voets 
strijkers op het pedaal, maar ook de 5 viervoe
ten op het positief van Leuven St Michiel. Ver
der denk _ ik aan een positiefbezetting als te 
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Doornik met 10 stemmen, waarvan 2 16-voe
ten, 7 8-voeten en 1 Clairon 4'; of de bezetting 
ven het Récit te Verviers 0. L. Vrouwe: 6 8-
voeten en een Flageolet 11 / 3'. Grilligheden zijn 
zeker te waardeeren, maar dan liever als .in de 
origineele dispositie van het Drijversorgel in de 
kerk te Hoogstraten. Ook bij de intonatie kan 
meer worden aangestuurd op verscheidenheid 
van klank bij stemmen die in soort gelijk zijn. 

Hiermede ben ik aan het eind gekomen van 
mijn uiteenzetting over de aesthetisch-techni
sche opbouw van de orgelklank, voorzoover de
ze door den orgelbouwer ( en orgelontwerper) 
geschiedt. Het heeft mij moeite gekost om niet 
in technische finesse af te dalen. In de binnen
kort te ver~chijnen nieuwe uitgave van A. P. 
Oosterhof's Orgelbouwkunde is dit door mij 
wel gedaan; wellicht biedt een nabespreking 
hiertoe de gelegenheid. 

Rest mij nog een opmerking te maken over 
de taak die de organist bij deze klankopbouw 
heeft. Ik doel hier op de kunst der registratie. 
Wat is registreeren anders dan het doen van 
een keuze uit het dispositiemateriaal, het op
bouwen van kleine disposities ad hoc uit het 
groote geheel? En uiten zich hierin niet het 
karakter en de mogelijkheden van den organist 
op dergelijke wijze als bij den orgelbouwer in 
zijn bouwwerk? Ook voor den organist geldt de 
schriftuurlijke norm van het « al wat lieflijk 
is en wel luidt, bedenk dat ». Dit beteekent het 
zoeken naar een adaequate stijlgetrouwe regi
stratie in de geest waarin de te spelen muziek 
is bedoeld of beter gedach\. Inleving in den 
componist is ook hier vereischt. · Bij muziek uit 
een meer verscheurd gemoed zullen krachtiger 
spanningen in de klank kunnen worden gelegd, 
maar men blijve streven naar de voorname be
heersching, die binnen de gewijde rui .mten past 
en hoede zich voor overdreven eenzijdigheid, 
opeenhoopingen van draagkrachtige of van in
tense of van heldere stemmen, en te disharmo
nieerende verbindingen of misbruik van orgel
oneigene effecten als tremulant en donder. Dat 
zelfs het goed crescendeeren een kunst is, weet 
ieder die wel eens een generaal-cres.cendo heeft 
moeten instellen. 

De organist zij er zich van bewust, dat de ge
loovigen niet in het godshuis aanwezig zijn om 
in hun argeloos gehoor te worden gekwetst 
door schrille disharmonische registercombina
ties, die eerder een gemartelde ziel verraden 
dan dat ze expressief zijn. Hij stelle zich niet 
boven de gemeente als haar muzikale drilmees
ter, maar luistere naar haar behoeften , die voor 
ieder openstaand mensch reeds in de sfee r van 
den eeredienst voelbaar zijn. Zulk een wissel -
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kerk te Hoogstraten. Ook bij de intonatie kan 
meer worden aangestuurd op versçheidenheid 
van klank bij stemmen die in soort gelijk zijn. 

Hiermede ben ik aan het eind gekomen van 
mijn uiteenzetting over de aesthetisch-techni
sche opbouw van de orgelklank, voorzoover de
ze door den orgelbouwer ( en orgelontwerper) 
geschiedt. Het heeft mij moeite gekost om niet 
in technische finesse af te dalen. In de binnen
kort te ver~chijnen nieuwe uitgave van A. P. 
Oosterhof's Orgelbouwkunde is dit door mij 
wel gedaan; wellicht biedt een nabespreking 
hiertoe de gelegenheid. 

Rest mij nog een opmerking te maken over 
de taak die de organist bij deze klankopbouw 
heeft. Ik doel hier op de kunst der registratie. 
Wat is registreeren anders dan het doen van 
een keuze uit het dispositiemateriaal, het op
bouwen van kleine disposities ad hoc uit het 
groote geheel? En uiten zich hierin niet het 
karakter en de mogelijkheden van den organist 
op dergelijke wijze als bij den orgelbouwer in 
zijn bouwwerk? Ook voor den organist geldt de 
schriftuurlijke norm van het « al wat lieflijk 
is en wel luidt , bedenk dat ». Dit beteekent het 
zoeken naar een adaequate stijlgetrouwe regi
stratie in de geest waarin de te spelen muziek 
is bedoeld of beter gedacht 1 Inleving in den 
componist is ook hier vereischt. · Bij muziek uit 
een meer verscheurd gemoed zullen krachtiger 
spanningen in de klank kunnen worden gelegd, 
maar men blijve streven naar de voorname be
heersching, die binnen de gewijde rui .mten past 
en hoede zich voor overdreven eenzijdigheid, 
opeenhoopingen van draagkrachtige of van in
tense of van heldere temmen, en te disharmo
nieerende verbindingen of misbruik van orgel
oneigene effecten als tremulant en donde r. Dat 
zelfs het goed crescendeeren een kunst is, weet 
ieder die wel eens een generaal-crescendo heeft 
moeten instellen. 

De organist zij er zich van bewust , dat de ge
loovigen niet in het godshuis aanwezig zijn om 
in hun argeloos gehoor te worden gekwetst 
door schrille disharmonische registercombina
ties, die eerder een gemartelde ziel verraden 
dan dat ze expressief zijn. Hij stelle zich niet 
boven de gemeente als haar muzikale drilmees
ter, maar luistere naar haar behoeften, die voor 
ieder openstaand mensch reeds in de sfeer van 
den eeredienst voe lbaar zijn. Zulk een wissel -



werking kan voor beide vruchtbaar zijn. De 
heerlijkste verlossing van eenzaamheid als or
ganist zijn die oogenblikken, waarin hij zich 
met de geloovigen één voelt in de aanbidding 
Gods en..hun stem mag zijn . Dit lijkt misschien 
in deze tijd zoo ongrijpbaar, en toch: alleen 
door ons geloof zullen de tijden veranderen. 
Daarom bidden wij , ook in ons orgelleven, als 
de discipelen tot Jezus: vermeerder ons het ge-
loof! 1 

M. A. BOUMAN. 

Over · het Groot Orgelconcert . met G. Ver
schraegen als solist, gegeven in de oude Sint
Niklaasker k op het heerlijke Cavaillé - Collor
gel , zullen wij enkele persstemmen aanhalen: 
In « De Lini e » door Piet Visser: 
· « Het spel van Gab. Verschraegen in de wer
ken van Mozart, Franck, Liszt Reger en Flor 
Peeters deed ons een evenwichtige virtuositeit 
horen , die bezield was met een oprecht schoon
heidsgevoel. » 

Aa n de gr ote Promo t or der Gen t se 
Or ge lf eesten: Oud -Sena to r F . va n 
Ack er , on ze n di epsten dank . 

« De Gent enaar » 
Wij gaan niet in bijzonderheden treden no

pens het recital van den heer Verschraegen, 
omdat wij meermaals de gelegenheid hadden 
zijn groot talent in het licht te stellen. Er was 
oneindig veel volk aanwezig. Deze merkwaax
dige auditie werd voorgezeten door Mgr. Joliet , 
omringd door tal van priesters en kunstenaars. 
De toehoorders waren zoals gewoonlijk, getrof
fen door den klassieken stijl en de technische 
vaardig4eid van den uitvoerder die al de mo
gelijkheden van het instrument heeft weten 
naar vcior te brengen. » 

« Het Binnenhof» door Marius Monniken
dam: 

G. Verschraegen, een der meest talentvolle • 
jongere organisten ... » 1 

« De Maasbode » Marius Monnikendäm: 
G. Verschraegen, oud-leerling van het Lem

mensinstituut te Mechelen, zal in de toekomst 
van zich doen spreken, wijl hij onder de jonge
ren van Belgi,e een eerste plaats reeds inneemt. 

Verder . ontvingen wij critieken en verslagen 
uit de volgende bladen: 

De Nieuwe Standaard, De Tijd (Nederl.), 
Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad , Binnen
hof (Neder!.), Het Voetlicht, La Libre Bel~
que, La Métropole , Het Volk, Vooruit, La F'lan
dre Libérale, Het Nieuws van den Dag, l'Occi
dent, De Gazet, La Nation Beige , La Dernière 
Heure en verschillende plaatselijke tijdschrif
ten. 

Het was vermoedelijk de H. Cecilia die een 
goed woordje voor ons gedaan had, want het 
weder was niet alleen gedurende den vollen dag 
uitstekend, doch, niemand kon een dag op voor
hand zeggen dat wij in een licht kostuum op 
het St-Baafsplein , zouden genoten hebben van 
het overheerlijk beiaardconcert van Staf Nees ! 
Dit concert was voor de meesten een veropen
baring. « Hoe is het mogelijk zulke nuancen 
weer te geven op een beiaard! » . 

Er was veel volk en wij allen genoten zeer 
van die onvergetelijke avond . 

B.D.K. 

In volgend nummer « Tweede Dag » met Re
de van Dr Vente. 
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Figuren uit Vlaanderens 
Orgelhistorie 

Een ogenblik heb ik getwijfeld of de familie 
Isoree, waarvan tot nu toe slechts twee orgel
makers bekend zijn, wel gerekend mag worden 
tot de « Figuren uit Vlaanderens Orgelhisto
rie ». De mogelijkheid leek immers niet uitge
sloten, dat de Isoree's van Waalse of Franse 
afkomst zijn. Hoewel het niet onomstotelijk 
vast staat, dat Pieter en Louis Vlaamse mees
ters zijn, is het toch wel zeer waarschijnlijk. 

Evenals thans, kwam het ook vroeger wei
nig voor, dat Walen de Nederlandse taal mach
tig waren. Er zijn voorbeelden bekend van 
Waalse meesters, die in het Vlaamse land werk
ten, maar deze lieten hun contact, althans het 
technische gedeelte ervan, altijd in het Frans 
opstellen. Het is absoluut zeker, dat Pieter lso- . 
ree de Nederlandse taal is machtig geweest, 
want elke orgelmaker laat de beschrijving en 
de voorwaarden optekenen in een taal, die hij 
verstaat. Welnu, Pieter Isoree heeft orgels ge
bouwd, wier grootte, dispositie en constructie 
geheel in het Nederlands waren voorgeschre
ven; een van die teksten , n.l. die betreffende de 
bouw van ee1;1 nieuw orgel in de St. Eligiuskerk 
te Hazebrouck, is ons bewaard gebleven. Uit 
het bovenstaande meen ik te mogen afleiden, 
dat Pieter Isoree zeker gerekend kan worden 
tot de « Figuren uit Vlaanderens Orgelhisto
rie ». 

Elke schets , die ik tot nu toe voor « De Schal
mei » schreef, heeft de kwaal dat ze slechts 
fragmenten geeft van het reuvre der genoemde 
orgelmakers. Ook deze Isoree-studie lijdt ern
stig aan een gebrek aan gegevens; zij is bloed
arm. 

De bedoeling van deze schetsen is werkelijk 
niet, om een biografie te geven van Vlaamse 
orgelmeesters; daarvoor zijn de bouwstenen 
veel te schaars; ik tracht slechts om die figu
ren uit het ~rijs verleden kleur te geven en ze 

de belangstelling van orgellievend · Vlaanderen 
te schenken. Misschien kan orgellievend Vlaan
deren dan zelf de geheimen rondom deze oude, 
haast legendarische orgelmakers ontsluieren. 

Om te beginnen staat de schrijfwijze van de 
familienaam Isoree allerminst vast; ik ontmoet
te de volgende spellingen: Y sorn, Y soré, Y so
rée, Isore, Isoree, Izoret, Ysere. De uitspraak 
was stellig Isoré. Zolang geen handtekening 
van Pieter of Louis is gevonden, blijft de 
schrijfwijze onzeker. Zelfs wanneer een hand
tekening bekend zou zijn, zou daarvoor nog 
geen zekerheid bestaan, want zelfs handteke
ningen zijn aan variaties ondei'.'hevig. Een naam 
als die der familie Langhedul staat echter vast, 
omdat verschillende leden van dat geslacht hun 
naam gelijk schrijven. 

De oudste notitie, die ik over Pieter Isoree 
vond, is van 21 Februari 1560. Op die datum 
komt hij voor in een notariële akte te Sint 
Omaers, als neef en meestergezel van den al
daar wonenden orgelmaker Louis dé Halen; 
het jongste geg even is van 1605; na 1611 . vin
den we alleen zijn zoon Louis. We kunnen dus 
gevoeglijk aannemen, dat Pieter geboren is om
trent 1535 en overled en is tussen 1605 en 1611. 
Pi eter woonde in 1560 te St. Omaers, doch dat 
wil helemaal niet zeggen, dat hij ocik afkomstig 
is van St. Omaers ; tot 1573 kunnen we hem 
daar terugvinden; bij de bouw van een nieuw 
orgel te La Bassée, in 1592 blijkt hij in St. Wi
noksbergen te wonen, waar hij vermoedelijk 
tot zijn dood is gevestigd gebleven. 

Zijn zoon Louis komt de eerste maal voor in 
het reeds genoemde La Bassée; hij ontvangt in 
1592 een beloning , omdat hij het orgel, voor 
het voltooid was, had bespeeld. Vermoedelijk 
is hij omtrent 1570 geboren. Tot 1611 blijft hij 
wonen in St. Winoksbergen, daarna trekt hij 
naar Abbeville, waar men hem spoedig uit het 
oog verliest. 

• 
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De; zeer fragmentarische, werklijst van Pie
ter luidt als volgt: 

1560_/ 1, Hazebrouck, St. Eligius. Nieuw or
gel. 1) Dit werk staat nog op naam van zijn 
oom Louis de Halen, doch daar Pieter namens 
zijn oom met de kerkmeesters onderhandelt, 
kan worden aangenomen, dat de oude meester 
het werk grotendeels overliet aan zijn ver
trouwden meesterkiiecht en opvolger Pieter 
Isoree. De dispositie van dit orgel is, dank zij 
het toevalligerwijze bewaard gebleven bestek, 
bekend: 

Dooff 8' 
Octave 4' 
Positie IV sterk 
Cimebel III sterk. 

Bordon 16' 
Klein Bordon 8' 
Fleute 4' 

principalles assises près Ie dortoir » te herstel
len door o.a. de blaasbalgen te vernieuwen, de 
tongen der registers Cornet en Trompet te ver
vangen en een Cimbal IV sterk bij te plaatsen 
en 3. Het kleine orgel in de O.L.V. Kapel van 
dezelfde abdijkerk weder bespeelbaar te maken. 
De dispositie van het nieuwe orgel luidde vol- ' 
gens contract, als volgt: 

Devanture 8' 
Double 4' 
Doublette 2' 
Position III rgs 
Cimballe IV rgs 

Bourdon 16' 
Grosse Flût 8' 
Flûte d'Allemaigne 4' 
Nasart 2¾ ' 
Petite Quinteflutte 1½ ' 
Petit Flajollet (l') 
Flûte traversière II rgs 

(2 ¾ ', 2') 
Cornet d'AlLemaigne Asare (Nasard) 2¾ ' 

~Ieine Quinte l ½ ' 
Corruet discant 

'0<''t't "i ·-- -. '!"I'" 
1 ..J-!. - . · · -·· 

Trompet 8' 
Kromhoorn 8' 
Vox Humana 8' (Regaal) 

Tremblant, Nachtegaal, Trommel. Manuaal
omvang F-a »; aangehangen pedaal; alle regis
ters op één lade. 

1561, Hazebrouck, St. Eligius. 1) Reparatie 
van het kleine orgel in de St. Annakapel, o. a. 
door vernieuwing van de « cl ene cimbaelen ». 

1564 en 1573, Bourbourg, St. Jan-Baptist. 
Reparaties en onderhoud. (2) 

1571/ 3, Woumen bij Diksmuide. Nieuw orgel. 
3) In 1571 koopt Pieter Isoree 483 pond lood 
van het oude orgel tegen 2 schellingen het pond, 
in 1573 betaalt de kerkmeester van Woumen 
hem 3 f. voor het onderhoud van het orgel. 
Hieruit blijkt dus, dat er kort voor 1571 een 
nieuw orgel was gebouwd, dat zeker op naam . 
van Pieter kan worden gesteld. 

1573/ 4, Diksmuide, St. Nicolaas. Reparatie 
van het nieuwe orgel (gebouwd in 1556 door 
Rombout van der Meulen uit Brussel) door ver
nieuwing van de trompet en de blaasbalgen, 
voorts uitbreiding met 2 nieuwe registers. 
Daarna heeft Pieter het onderhoud. Ook repa
reert hij het oude orgel in dezelfde kerk. ( 4) 

Na 1580, Duinkerken, St. Eligius. Nieuw or
gel. Slechts weinig bijzonderheden zijn tot nu 
toe over dit instrument bekend; het kostte [. 
15000 parisis en hing tegenover de preekstoel 
tussen twee pilaren in het hoofdschip der 
kerk. (5) 

1590, Atrecht, Abdij St. Vaast. 6) Voltooiing 
van de in 1585 aangevangen werkzaamheden 
door den in 1589 overleden orgelmaker Jean 
Barbaise uit Dowaai. Jean Barbaise had voor 
1600 carolusgulden aangenomen om 1. Een 
nieuw instrument te bouwen in het « vieil corps 
des orghu ~~ >~ 2. Het grote orgel « les orgues 

Bombarde 16' 
Trompette 8' 
Voix Humaine 8' 
Clairon 4' 

Tambourin, Rossignol, Tremblant, 4 soufflets, Jeu de 
Pouchin. Manuaalomvang C-a". Aangehangen pedaal. 

Het is natuurlijk niet bekend, hoever dit 
werk was gekomen op het ogenblik, dat Pieter 

. Isoree het overnam. Aangezien aan hem een 
vrij groot bedrag wordt uitbetaald, waarvan hij 
ook aan de weduwe van Jean Barbaise een deel 
moest afstaan, lijkt het toch waarschijnlijk, 
dat Pieter een groot deel van de door Jean Bar
baise aangenomen werkzaamheden heeft vol
tooid. 

1592. La Bassée. Nieuw orgel. Geen bijzon
derheden bekend. (7) 
1593. Douai, St. Amé. Reparatie en toevoeging 
van een Cornet d'Allemagne. Deze Cornet d'Al
lemagne is de gewone, in Vlaanderen reeq.s lang 
bekende Nachthoorncornet IV-VI sterk. In 1601 
werkt Pieter Isoree opnieuw in deze kérk. (8) 

1597 / 8. Nieuwpoort, O.L.V.kerk. Reparaties 
en vergroting met Sifflet en Trompet. (9) 

1602/ 5. Sint Winoksbergen, Sint Maarten. 
Nieuw orgel. Geen bijzonderheden bekend. (10) 

Van Louis, den zoon en opvolger van Pieter 
Isoree is nog minder bekend. 

Zoals reeds gemeld, bespeelde hij het orgel 
van La Bassée in 1592. 7) Als zijn vader in 
Nieuwpoort arbeidt, krijgt Louis « de sone van 
den annemer » een extraatje. 9) Na de dood 
van zijn vader vestigde hij zich te Abbeville, 
11) van waaruit. hij de orgels van Hazebrouck, 
St. Eligius (1613 / 4) 12) en Eu herstelde. (11) 

De werklijst der Isorees is dus niet bijster 
lang; althans er is nog weinig over hen bekend. 
En het merkwaardigste is wel, dat de disposi
ties, die in deze studie genoemd zijn, niet eens, 
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ondanks hun gelijkenis , helemaal op naam van 
Pieter Isoree kunnen worden gesteld. 

Toch laat zich uit deze disposities wel het een 
en ander afleiden. De Hazebrouckse dispositie 
valt op door het voorkomen van Cornet. Hoe 
sterk -die Cornet was, laat zich niet vaststellen , 
doch naar analogie van de Cornet der Langhe
duls en der Brebossen mag worden aangeno
men , dat deze Cornet IV-VI sterk was. Het 
koor van prestantregisters is volkomen mo
dern; het • bestaat uit Doof 8', Octaaf 4' , Mix
tuur IV sterk en Cimbel of Scherp III sterk; 
voorts valt de volledigheid van het wijde koor 
op en ook de tongwerkfamilie is rijk vertegen
woordigd. Dit bestek is, naar mijn weten , het 
oudste Nederlandse document , waarin de Vox 
Humana wordt genoemd ; er wordt uitdrukke
lijk in het bestek vermeld, dat dit register een 
regaalstem is ; het is dus duidelijk ; dat met dit 
tongspel de kortbekerige Vox Humana, die wij 
thans ook nog kennen , gemeend is. 

Is de dispositie van Hazebrouck reeds pro
gressief; in nog veel sterker mate is dat het 
geval met het orgel van de St. Vaastabdij te 
Atrecht (Arras) . 

Het plan voor dit orgel werd opgesteld buiten 
Pieter Isoree om, doch hij werd wel degelijk in · 
staat geacht om dit grote werk te voltooien. 
Met het adjectief « groot » bedoel ik niet de om
vang van het instrument , ( er zijn in de 16e 
eeuw tal van orgels aanwijsbaar, die 2, 3 maal 
zo omvangrijk waren), maar de verscheiden
heid van registers . Zeer moeilijk , althans voor 
die tijd , moet het bouwen van een Bombarde 
16' geweest ziin. Waarschijnlijk had die Bom
barde geen 16' -lengte ; nog in 1618 trekt men 
het in twijfel of de aannemer van het 's Herto
genbossche orgel , niemand minder dan Matheus 
Langhedul , in st aat zal zijn een goede Trompet 
16' te bouwen : « Een bastrompet van 12 voet, 
dan ook soo 't mogelicke (is) natuurlyck op 16 
voet te doen sprek en, sal men zyn wtersten bes
ten doen , want sulck zyn leven geen meester 
heeft connen doen ». 13) Frappant is ook de 
Flûte t r aversière II st erk , een voorloper van de 
Rui squint (maar dan wijd) ; in later tijd zal in 
de Franse en Vlaa mse orgelbouw dit registe r 
in twe e afzonderlijke stemmen verdeeld wor 
den: Nasard en Quarte de Nasard. 

Het is , gezien de schaars e gegevens, moeilijk 
om de betekenis van Pieter Isoree te sch att en. 
Hij is een Vla ams meest er , die zijn leer jaren t e 
St. Omaers doorbra cht bi.i zijn oom Louis de 
Hal en, waa r schijnli jk eveneens een Vlaam s 
meeste r . Als zelfsta ndig orge lmak er vinden we 
hem te rug in St . Winoksb erge n, dat in de eer st e 
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helft van de 16e eeuw reeds een belangrijk cen
trum was van Vlaamse orgelbouw; daar woon
de broeder Joris Van der Straeten, monnik van 
de abdij St. Winok. Na het vertrek van Louis 
Isoree in 1611 vestigde er zich wederom een an
dere orgelmaker Jules Anthoni uit Brussel, dien 
men ook wel aanziet voor den beroemden ver'
vaardiger van dezelfde naam, die omstreeks 
1585 het monumentale orgel der Marienkirche 
te Danzig maakte. 

Het is op grond van de twee bekende dispo
sities, die dan nog geeneens geheel op naam 
van Pieter Isoree gesteld mogen worden, niet 
mogelijk om Pieter te rangschikken tot de 
groep van Langhedul-leerlingen. Op algemenere 
gronden moet worden aangenomen, dat de lso
rees tot de Langhedulgroep behoren; immers 
Pieter arbeidde in een streek , waar het wemel
de van Langhedul-orgels. Verschillende van die 
instrumenten heeft hij door onderhoudswerk
zaamheden goed gekend. Daar het werk van dit 
grote geslacht nu eenmaal superieur was , kan 
het niet anders of Pieter Isoree moet veel van 
de Langheduls hebben geleerd. 

Tenslotte dient er op gewezen te worden, dat 
ook bij de familie Isoree , evenals bij zovele an
dere orgelmakersgeslachten , de orgelfactuur 
hand in hand gaat met het bespelen van het in
strument . Louis was in zijn jonge jaren orga
nist; Matheus en Michiel II Langhedul waren 
gerenommeerde organisten; het geslacht I)e 
Buus uit Brugge leverde den groten organist 
en componist Jacob De Buus en zo zijn er nog 
verschillende voorbeelden te noemen. Het zou 
na vol ging verdienen ; ook de orgelmakers van 
de 20ste eeuw dienen behalve orgelfacteur ook 
orgelspeler te zijn. 

Dr . M.A . Vente. 
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Het Engelse Orgel 
Over- de Engelse orgelbouw is hier te lande 

zeer weinig bekend; men heeft wel eens ge
hoord van monstrueuze orgels in kathedralen, 
doch een Engelse dispositie is uitermate zeld
zaam in Nederland. Het leek ons dus niet onin
teressant een studie te wijden aan het Engelse 
orgel. Enkele maanden geleden ontvingen wij 
een zending catalogi van Engelse instrumenten, 
en de disposities waren dermate orkestraal-ro
mantisch, dat wij ons van de klank maar niet 
al te veel voorstelden. Een bezoek aan Enge
land, waarbij wij vele orgels, zowel grote als 
kleine, bespeelden, heeft ons echter anders 
doen oordelen. Het Engelse orgel vertoont een 
geheel eigen karakter, met totaal andere prin
cipes en grondstellingen. De orkestrale stijl 
van orgelbouw komt voort uit de soort orgel-

Winche st e r Cathedra!. 

muziek, die in Engeland geliefd is. 
Orgelbewerkingen van orkestwerken, militai

r e marsen, enz., zijn zeer in trek en worden nog 
regelmatig op concerten gespeeld. Het orgel 
wordt in Engeland als een soort éénpersoons
orkest beschouwd, en daarnaar wordt het or
gelkarakter geregeld. Dit is het eerste prvncipe 
der Eng. Orgelbouw , hetgeen zeer diep door
werkt. Zo heeft b.v. het onvergelijkelijke orgeî 
in de Royal Albert Hall te Londen (146 reg.) 
een speciaal « Orchest ral Organ », waarop zo
wel een zeer uitgebr eid strijkers-, fluiten -, als 
ork estton gwerkenkoor voorkomt. 

De strijk ets zijn naar onze smaak ni et be
vr edigend. Violen en Célestes zijn te zwak, 
meer als Aeolin e geïnton eerd, terwijl de Viole 

d'Orchestre eng gemensureerd en sterk geïnto
neerd is, zodat een « scheermes » ontstaat. 

De fluiten zijn zonder uitzondering prachtig; 
zij munten uit door een heldere, mollige klank. 
Zeer geliefd zijn de Claribel Flute en de Wald
flute. Beiden open, hout, en met toon als Fl. 
Harmonique; zij zijn echter niet overblazend. 
De Waldflute is driehoekig van doorsnede en 
heeft een vrij smal labium: 1/ 6 van de omtrek. 
De orkestrale tongwerken munten uit door een 
bijzonder « natuurgetrouwe » intonatie. Clari
net, Hobo, Fagot, Hoorn zijn in staat een nauw
keurig luisteraar in de war te brengen. In de 
Albert Hall bevindt zich op Orchestral Organ 
een Orchestral Hautboy 8', waarmede men een 
vergelijkende proef met een werkelijke Hobo 
heeft genomen. De speler nam in de Zwelkast 

Tremuland bedi end door zweltred e - Cambrid ge. 

plaats en b~urtélings hij en de organist be
speelden hun Hobo. 

Lui teraars in de zaal raakten volkomen in 
de war. Het register heeft zeer enge mensuur 
en flauw trech~ervormige bekers. Eveneens op 
dit orgel bevindt zich een Orchestral Trumpet 
8' (hoogdruk), die de werkelijkheid zeer dicht 
nadert. Het Tweede principe betreft meer het 
specifieke orgelgeluid. 

De Engelsen wensen « grond » in het geluid, 
vandaar dat een groot aantal 16' en 8' gedispo
neerd wordt. Het pedaal bestaat bijna louter 
uit 32' , 16', en een enkele 8', terwijl de 4' of 
Mixtuur sporadisch voorkomt. 

Men disponeert in de manualen zelfs meerde
re Prestanten 8 naast elkaar . 
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Zo heeft Westminster Abbey te Londen 3 Dia
pasons, Durham Cathedra! 4, en Royal Albert 
Hall zelfs vijf! Deze Diapasons zijn alle ver
schillend van mensuur, sterkte en klankkarak
ter, terwijl de mensuurverlopen zo gekozen 
zijn, dat ze elkaar aanvullen. Om het geluid 
goed rond te 'krijgen, zijn de bovenlabia in- en 
uitwendig met een lapje dun leer beplakt; strij
kende Prestanten zijn n.l. in Engeland niet ge
liefd. Daarvoor hebben zij een register ge
naamd « Geigen », dat overeenkomt met onze 
oud-_Hollandse prestant. 

De Mixturen worden de laatste tijd meer ge
disponeerd, · doch hun samenstelling is nog Ro, 
mantisch. Ze worden zo ver mogelijk zondP.r re
petitie doorgebouwd; de repetitie is alleen een 
technische noodzakelijkheid en geen middel om 
helderheid te verkrijgen. Ook de benaming der 
Mixturen is vreemd. De normale namen voor 
een Mixtuur zijn Mixture en Harmonies, ter
wijl ook de naam Furniture voorkomt. Een 
Scherp komt zeer zelden voor, en heet dan 
Cymbale. Ook de naam Sesquialtera komen we 
tegen, doch dit register is totaal verschillend 
van het onze: het is een gewone Mixtuur. Soms 
bouwt men de Mixturen met terts of septime, 
die dan alleen Harmonies of Sesquialtera he
ten. 

Wijde tertsregisters als Cornet kent men in 
Engeland niet; wat aldaar met Cornet aange
duid wordt is een niet-repeterende terstmix
tuur met enge mensuur, zodat men nauwelijks 
hoort dat er een terts in zit. De terts heeft 
daar altijd enge (viool-) mensuur. 

Ook dé tongwerken doen mee in de strijd om 
« grond » in het geluid. Behalve de Orchestral. 
Reeds ( die meestal op lage druk spreken en op 
de tremulant aangesloten zijn) kent men ook 
nog Organ Reeds, die altijd met verhoogde 
druk en soms zelfs op zeer hoge druk spreken. 
Dit is niet gedaan om een buitengewoon sterke 
toon te krijgen, doch om het geluid minder 
snijdend en ronder te maken. Dergelijke hoorn
achtige tongwerken worden altijd op Hoofd
werk (Great), solo, en pedaal gedisponeerd. Op 
Swell treffen wij meer normale trompetten aan, 
die toch altijd iets hogere druk hebben, meestal 
140 mm. De Trombas spreken op 240 mm., ter
wijl de Tubas en de pedaal-Ophicleide nog ho
gere druk hebben. Zo staan op het Bombard or
gan (What is in a name!) van de Albert Hall 
drie Tubas met 675 mm. druk! ! Deze 16', 8' en 
4' zijn schitterend rond van toon, buitengewoon 
sterk, doch niet opdringerig of geëxalteerd. De 
pedaaltongwerken zijn zeldzaam duidelijk en 
vast van klank . 

De 32' spreekt even vlug en duidelijk als on
ze 8'. Deze - zeer zware tongwerken worden 
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meestal doorslaand gebouwd. Ook bij de op
slaande tongen is op het tongeinde een stukje 
lood gevestigd. Opmerkelijk is het, dat de En
gelse tongwerken 7eer goed stemming houden. 
Als typische bijzonderheid zij hier vermeld, ·dat 
de hoogdrukpijpen met een sterke veer op hun 
plaats gehouden worden, omdat er anders ge
vaar bestaat dat ze de lucht in vliegen. 

Het derde principe, de onderlinge dynami 
sche verhouding der manualen, is ook zeer ver
schillend van het onze. Maken wij een sterk 
hoofdwerk en een sterk positief als tegenhan
ger hiervan ( op hogere ligging) , in Engeland 
kent men maar één sterk labiaalstemmenkla
vier: Great Organ. Dit wordt altijd (bij meer 
dan 2 manualen) als manuaal 2 gebouwd. Het 
daaronder liggende klavier is Choir, een zacht 
manuaal, speciaal voor koorbegeleiding. Het is 
met zachte stemmen bezet, staat meestal niet 
in zwelkast en mist vaak zelfs een tongwerk, 
zodat wij aan zo'n klavier « niets hebben ». 
Swell kan onmogelijk met Great wedijveren, 
omdat het in zwelkast geplaatst is. Solo kun
nen we niet rekenen, omdat het geheel door 
zware tongwerken overheerst wordt. Zo kun
nen we zeggen dat het Engelse orgel maar één 
sterk klavier heeft , hetgeen bij polyphoonwerk 
zeker een nadeel genoemd kan worden. In En
geland voelt men dit echter niet, daar Bach, 
enz. op romantische wijze vertolkt wordt. Dit 
principe is uit alles te concluderen: ook de 
winddrukken worden er naar geregeld. Het 
sterkst is nog Swell , dat rijk met grondstem-
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men, meestal ook een Mixtuur, bedeeld wordt, 
en de karakteristieke drie Trumpets (16', 8'; 
4';) heeft, en ook nog een lagere-druk Hobo. 
De Octaaf 4' van Swell of Choir wordt meestal 
Gemshorn genoemd, terwijl onze Gemshoorn of 
Baarpijp onbekend is. Solo, vaak met een Bom
bard-division (buiten zwelkast), is bezet met 
enkele overblazende fluiten en solo-strijkers, 
en orkestrale tongwerken. De tongwerken 
staan in de zwelkast altijd vooraan, daar ze 
daar beter uitklinken kunnen. De werking van 
de zwelkasten is buitengewoon goed: ·FF kan 
tot op PP afgedempt worden. 

Tremulanten met variabele slag komen ook 
voor, bediend door een zweltrede (zie foto). 
Ook het technische deel is zeer typisch. Meest
al is Electro-pneumatiek in gebruik, terwijl al
tijd sleepladen gebouwd worden. (Die zijn in 
Engeland nooit uit de mode geweest). De speel
tafels zijn zeer overzichtelijk, en volgens stan
daard van de R.C.O. ingericht. Zoals te zien 

ZIJn er alleen trekknoppen, geplaatst in verti
cale rijen, onder een hoek van 45° op de kla
vieren. Combinatiepistons zijn tussen de manu
alen geplaatst en werken op ieder klavier af
zonderlijk, doch kunnen gekoppeld worden. 
Vrije combinaties zijn onbekend; zeer alge
meen is wat wij noemen Registerprolongement. 
Handig is, dat de pistons op de handknoppen 
werken, zodat naar believen stemmen toege
voegd of uitgeschakeld kunnen worden. 

Het is zeer jammer dat wij, door plaatsge
brek gedrongen, niet verder over deze techni
sche détails kunnen uitweiden, daar dit alles 
zeer speciaal Engels is . Wij kunnen besluiten 
met de conclusie, dat de Engelse orgelbouw ka
raktervol en zeer soliede is. 

Amsterdam, 

Hans Straatman. 
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Boekbespreking 
Musiek in Suid-Afrika, Jan BOUWS . - Uitgave «Voor
land », Brugge. P.C . 118.561; 68,- fr. 

Alhoewel besprekingen over algemeen muzikale on
derw erpe n niet zo geschikt zijn voor ons tijdschrift, en 
de titel van onderhavig wer k wel duidelijk. wijst op een 
algemeen muzikale inhoud , ruimen wij toch, en met 
groot genoegen, een plaatsje voor dit sympath~ek werlr 

Wanneer ik er voor mezelf, geen bijzondere aandacht 
op vestig zou die taal - hèt Zuid-Afrikaans - het eer
lijk re ce nser en van dit bo:ek zeer bemoeilijk en . E erste ns 
die mooie, pittige t aa l en nog de eenvoudige, boeiende 
verteltrant van dit « oorsig van die Suid-Afrikaanse mu
zie klewe » is zo treff en d, dat men zich daa rin zou gaan 
vermeien ten koste van de behandelde materie. Het boek 
lees t vlot en is spannend als een werkelijk verhaal. Het 
geeft ons een over zicht van het religoouse-, als profane 
muziekleven, vanaf het eenvo udig psalm en zingen , met 
of zon der vioolspel, of « met viool en klariruet all' uni 
sone », tot de oratorio's en orkestwerken van grote al
lur e. Vooral merkwaardi g is de behandieling van het 
v olkslied. 

Voor ons echter is het meest belangrijk, de korte ver
wijzingen naar p erioden uit de or ge lg eschiedenis in Suid
Afrika, te beginnen « van die stigting onder Jan van 
Riebeek, 1652 tot in de huidige tijd ». 

In het eerste tijdperk is er, om begrijp elijk e redenen, 
slecht s sprakJe over « gesang in di e kerk sonder orrel. » 

In 1720 verzame len de inwoners van Kaapstad de no 
dig e ge ld en voor « ee n orre l in de kerk » d at er slechts 
komt in 1737 : een kamerorrel met tien tot twaalf re 
gisters « van die dogter van Goewerneur De la Fon 
taine. » Verder citeert Jan Bouws een Kaapse orrel
bouwer uit het ein de van de XVI II e eeuw, Johann es L. 
Hodde rson; in de XIXe eeuw een Engels orrelmeester 

Hitchcock (een voorzaat van de filmregisseur Hitch
cock ?) 

De gegevens over de orgels zelf zijn zeer schaars, wat 
ook niet van dergelijke opgave kon vereist worden. W el 
vermeldt Jan Bouws het orrel va n di e Stadszaal in Jo
hannesburg als het belangrijks e van die land . Het werd 
in 1916 gebouwd en heeft vier manualen met pedaal. 

In de « Biografiese Aantekenings » komen verschei
dene « orrelisten » aan de beurt met ve:r;IDelding van hun 
ambtelijk- of compositorisch werk. Vernoemen wij o.m. 
Gerri t Bon die een orrelkonserte schreef. Petrus Lem
m er, W. J . Van Oosten , Van Velde, J. S . en Sept. die 
Villiers. Het boek van Jan Bouws heeft ons oud verlan
gen, de orgelbeweging in Zuid-Afrika grondiger te lere n 
kenn en, aa ngesch erpt . Het heeft de grote verdienste, 
in het algemeen, een ovierzicht gegeve n te hebben van 
de Mu ziek historie va n Suid-Afrika, een over zicht dat 
niet de pret enti e heeft diep te zijn, noch volledig, doch 
dat ond er tu sse n krachtig aan het eigen lijk doel « te 
overzien » beantwoordt. Het is een werk dat m et liefde 
ges chreven, voor elk musicus, door elk liefh !!bber, met 
een diepe belangstelling en graagte zal gelezen worden. 

De Uitgave van « Musiek in Suid -Afrika » behoudt de 
stijl van het werk: prettig en dege lijk . B. 
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/ Orgeis ;(in l{atholiek Amsterdam 
IV. - DE « MOZES » (2). 

In de negentiende eeuw maakte de « Mozes » 
dezelfde kerkmuzikale crisis door, die we overal 
aantreffen. Het was een tijd van vernedering, 
waaruit de Kerkmuziek slechts met de grootste 
inspanning is herrezen. Het is waar, er werd 
gemusiceerd in alle kerken, en in de « Mozes » 
mogelijk wel het allermeest. Het koor, naar de 
zeden destijds telde het ook vrouwen onder zijn 
leden, en het orkest voerde missen uit van 
Haydn, Mozart, Beethoven, Vogler, Schubert, 
Schumann, Cherubini, Weber; terwijl Liszt, die 
in 1866 met zijn dochter Cosima, de latere 
vrouw van Richard Wagner, de « Mozes » met 
een bezoek vereerde, op de partituur van zijn 
Männer-Messe schreef : « Exécutée selon mon 
cc:eur sous la direction de M.-H.J.J. van Bree». 
Liszt zelve speelde de harppartij op een piano. 
Het was, om met Dr. Kat te spreken: « de tijd 
der groote missen». 

Maar het was ook de tijd, dat er een gebod · -· 
van den Ordinarius van het Bisdom kwam, 
waarbij de medewerking van vrouwen en or
kesten in de kerken moest ophouden. Het be
roemde Mozes-koor was aanvankelijk de kluts 
kwijt. Het orgel was, oordeelde men, berekend 
op de hulp van het ~ rkest en dus ... Maar voor 
den Pastoor, «Vaër » Burgmeyer was rond 1867 
dit dillemma aanleiding, om orkest en schuil
kerkorgel te vervangen door een beter en gro
ter instrument. Het meer dan tachtig jaar oude 
orgel vertoonde ouderdomskwalen, en de voor
uitstrevende pastoor beraamde middelen ter 
vervanging. Hij stelde een commissie samen die 
voor de financiën zou zorgen, er werden orgel
bouwers geraadpleegd, er werd raad ingewon
nen, raad gegeven... en ook hier bleek de goede 
raad duur. De beste raad kwam van een aan
vankelijk pseudonymus, die zich, in een Latijns 
schrijven aan den Pastoor, Eubulus noemde en 
die zinspeelde op vernieuwingen in den orgel
bouw, welke van groot belang waren voor de 
toekomst: « Niet de luimen van een organist 
mochten den doorslag geven; organisten gaan 
voorbij, orgels blijven wachten op den bekwa
men kunstenaar ». En hij waarschuwde ernstig 
tegen beperkte restauraties. Kort daarop maak
te hij zich bekend: het was de Franse consul 
Charles Philbert . 

In die tijd arbeidde de Franse orgelbouwer 
Cavaillé-Coll. aan het orgel van de Nötre-Dame 
van Parijs en had hij reeds de organistenwe
reld in oewondering gebracht voor zijn instru-
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menten te St. Denis, en e Parijs in de Madelei
ne, S. Vincentius, S. Sulpice. Bovendien was 
zijn werk bekend uit enkele geschriften, die ook 
hier te lande gretig werden gelezen. 

Met een ongekende ruimhartigheid, die den 
kunstenaar Ca vaillé-Coll. tekende en sierde, 
had deze zijn nieuwe vindingen steeds beschik
baar gesteld voor elkeen, zonder er patentrech
ten voor te vragen. Het zo dus van de zijde 
van Cavaillé-Coll. geen moeilijkheden hebben 
opgeleverd, zo men te Amsterdam zijn werk~j
ze eenvoudig had gecopieerd. En de vermeu
wingen die Cavaillé-Coll. in de orgelbouw aan
gebracht had, waren interessant gen9eg om toe 
te passen, zodat het voor vooruitstrevende or
gelliefhebbers aantrekkelijk zou zijn, nu eens 
iets geheel nieuws te hebben met weinig moeite. 
Men had het immers maar voor het copiëren ! 
De brief van Eubulus kan zulke gedachten heb
ben gewekt, want hij waarschuwt (in een eigen 
vertaling), tegen « het koppig zotteklap van 
eenige aan ouderwetsche trantjes versla~de 
menschen. » Ook zou zijn schrijven de memng 
kunnen doen postvatten, dat hij de toenmalige 
orgelbouw miskende, waar hij schrijft : « ... 
nooit genoeg te roskammen is die louter chinee
sche en dwaas-hoogmoedige voorliefde voor in
heemschen werktrant, terwijl overal zulke 
voortreffelijke voorbeelden zoo kort bij . de hand 
zijn. » . . 

Ernstiger nog kan men vermoeden, dat hier 
de buitenlandse industrie zou bevoordeeld wor
den ten koste van de inheemse, want de brief-



schrijver was ... Consul van Frankrijk. Hij had 
zich reeds lang toegelegd op de orgelbouw en 
was bevriend met Cavaillé-Coll. Phibert had 
echter eenzelfde ruimheid van opvatting als de 
Frans _e meester en, daar hij reeds in contact 
stond met den Nederlandsen orgelbouwer Ade
ma, had hij dezen reeds aangespoord om toch 
vooral kennis te nemen van de werkwijze en de 
vindingen van Ca vaillé-Coll. Adema had het 
vak geleerd in Mechelen en Sint-Niklaas en was 
sinds 1866 in Amsterdam gevestigd. Philbert 
liet het niet bij woorden, maar werkte met hem 
samen om, voortbouwend op zijn Franse erva
ringen, een Franse tak te enten op de Neder
landse stam, die hij hoog achtte om zijn deug
delijkheid. Gedurig namen Philbert en Adema 
proeven met pijpen, met conducten, met balgjes 
voor een pneumatische hefboom ... 

De goede raad van Eubulus-Philbert aan het 
kerkbestuur zou veel geld gaa~ kosten, omdat 
de consequentie ervan was, een geheel nieuw 
orgel te bouwen. De commissie kreeg dus tot 
taak om de benodigde 28.000 gulden bijeen te 
brengen. En zo werd in 1869 aan de Gebroeders 
Adema opgedragen het eerste gedeelte te bou
wen. Op 11 Augustus 1869 schreef Philbert aan 
Adema: « . .. de stellige en ernstige bedoeling 
van raad ( = kerkbestuur) en commissie is en 
was altijd onbekrompen zich al de mogelijke 
opofferingen en zelfs moeilijkheden te getroo
sten om terdege uitmuntend werk te bekomen 
en vooral nut van al de nieuwere vorderingen 
van de kunst te trekken ... » Philbert had met 
het commissie-lid van Ogtrop een langdurige 
onderhandeling en hij bericht daarvan aan 
Adema: «-... de Gebroeders Adema moeten wel 
voor het oog houden, dat wij ( d.i. de commis
sie) niets twijfelachtigs en niets ouderwetsch 
willen, maar iets dat tegen alle kritiek bestand 
en op de hoogte van den tijd. Nu, moet er (geld) 
bijgepast worden, er is, wel weg toe, want of
schoon wij geen onnutte uitgaven • wenschen, 
wij willen van ons kant alles doen, om aan het 
beoogde doel te geraken .... Nu kwam het over 
de nieuwere kunstmiddelen .... Hij ( = v. 0.) 
was reeds genoeg ingenomen met d~ harmo
nische stemmen.... Ik stelde hem verschillende 
goed uitgewerkte voorbeelden voor oogen van 
hetgeen men met combinatiepedalen, koppe
lingstreeden en zoo voorts kon bekomen en deed 
hem buitendien de gronden beseffen die de ver
deeling van wind en verschillende drukkingen 
ten hoogste voordeelig voor de intoneering en 
stemming maakten. Voorts drukte ik op de 
noodzakelijkheid om niets daaromtrent van de 
meening van aan zulke vreemde en van de be
handeling erv~n onkundige organisten (af te 

laten hangen). Hier kwam hij mij zelf tege
moet en verklaarde dat men zich geenszins te 
bekreunen had met de grillen van den eenen of 
den anderen en dat het teregt gezegd was (door 

' Eubulus) dat de organisten moesten zich naar 
de voorderingen van de (orgelbouw-) kunst 
plooijen en niet . de kunst naar de organisten 
vooral van zeer middelmatige. » 

We hebben hier Philbert's brief zo uitvoerig 
aangehaald, om daardoor aan te tonen, dat een 
dusdanige breedheid van opvatting bij een op
drachtgever een eerste vereiste is om zeker te 
zijn, dat de orgelbouwer een instrument zal le
veren dat aan de eisen van deugdelijkheid en 
schoonheid zal voldoen. 

Zo gaf Philbert zijn beste krachten aan het 
werk. Tijdens de bouw nam hij met Adema ge
durig proeven. Adema maakte zelf de pijpen en 
Philbert was er steeds op bedacht, om het orgel 
zoo gaaf mogelijk te doen zijn. «Het zoude mij» 
- luidt een brief van 19 Augustus 1869 -
« veel genoegen doen, indien ge wildet ook eene 
proeve nemen met eene middelbare mensuur tus
schen Clarabella die te dik en Violino die veel 
te nauw is voor zulk een klavier ..... Ik heb het 
intusschen op een tabelletje gebragt, te gelijk 
met de Clarabella en het Violino. Ge zult er de 
boven en onder-diameters in vinden voor al de 
C's..... Het zoude mij in uw eigen belang, niet 
minder dan in het belang van mijn eigene vor
ming den grootsten genoegen doen, dat gij die 
proeven met veel zorg wildet behandelen. Er 
kan ook daarin een kiem liggen, om nog iets 
nieuws bij de andere verdiensten van uw werk 
te voegen. » 

Volgens Frans systeem werden de windladen 
met dubbele windkasten gemaakt, zodat op ie
der klavier grond- en tong- plus vulstemmen 
gescheiden werden. Er werd « een gesepareer
de en differente winddruk toegepast, ter voor
koming van windziekte en alternatie. » In de 
dispositie werden · overb lazende fluiten opgeno
men, zelfs tot driemaal overblazend, ,erwijl de 
tongwerken volgens Frans systeem werden ver
voordigd. De speeltafel kwam vrij van het orgel 
te staan. Dit waren alle opzienbare vernieuwin
gen in Nederland. 

Maar er was nog een andere « nieuwigheid » : 
het eerste manuaal kreeg een pneumatische hef
boom. Er werd door Nederlandse orgelbouwers 
tegen deze vinding - die toch al van 1832 was 
- bezwaar gemaakt. Men achtte deze « in ons 
land alleen uitvoerbaar voor groote orgels, die 
in ruime en drooge gebouwen gesteld worden. » 
Aldus schreef nog in 1875 een der grote Neder
landse orgelbouwers aan een collega. 

Orgelbouwer en adviseur hadden van dit or-
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gel waarlijk geeri winstobject gemaakt. « Voor
eerst », schrijven de orgelbouwers, « in de hoop 
dat die op groote schaal bewerkstelligde invoe
ring van de nieuwere verbeteringen eener lang 
gew~mschte en dringend noodzakelijke impulsie 
aan de tot heden toe in Nederland zeer achter
stallige kunst van orgelbouw zal geven. » 

Zo kwam in innige samenwerking met Phil
b·ert het orgel tot stand en werd het op 30 
April 1871 plechtig ingespeeld door Alphons 
Mailly van Brussel met werken van Mendels
S?hn, Bach, Händel, Mailly en Fr. Lux. 

Het orgel had nu deze dispositie: 

Hoofdman .. grondstemmen, vulstemmen en tongwerken: 

Principaal 16' 
Gedekt 16' 
Principaal 8' 
Portunaal 8' 
Gedekt 8' 
Quint 5 ½ ' 
Principaal 4' 
Principaal 2' 
Mixtuur 2¾ , 4-7 st. 

Viool 16' 
Viool 8' 
Salicionaal 8' 
Gedekt 8' 
Viool 4' 
Gedekt 4' 

Quintadeen 16' 
Violoncel 8' 
Fluit (ov .) 8' 
Violino 4' 
Dwarsfluit 4' 

Contrabas 16' 
Gedekt 16' 
Openbas 8' 
Openbas 4' 

Diapason (overbl.) 8' 
Diapason (overbl.) 8' 
Cornet 8', 3-5 st. 
Ripieno 1½ ', 2 st . 
Baryton 16' 
Trompet 8' 
Trompet 4' 

Positief: 
Quintviool 2¾ ' 
Viool 2' 
Mixtuur 1¾ ', 2-6 st. 
Fagot 16' 
Engelsche hoorn 

- Hobo - 8' 

Reciet: 
Quintfluit 2%' 
Piccolo (ov .) 2' 
Terts 1¾ ' 
Trompet (ov.) 8' 
Clari11Jet 8' 

Pedaal: 
Bazuin 16' 
Trompet 8' 
Trompet 4' 

Koppelingen: P-1; P-11; 11-1; .111-1, 111-11; Tremolo-Re
ciet. Frnndst .-1; Vulst.-1; Gr .-11; V.-11; Gr.-111; V.-111; 
Gr.-Ped.; V.-( +Tongw.) Ped. 

Zwelkast voor Positief en Reciet gezamelijk. 
Een zachte tremul a nt voor Cebestis - zweving op het 

Positief. 

Toch wa.rert de voor dien tijd opzienbare 
nieuwigheden niet ontsproten aan de zucht tot 
vernieuwing alleen. Dat men het oude wist te 
waarderen, bleek al aanstonds, toen voor de 
versiering van het nieuwe front een groot deel 
- o.a. de dragende Engelen-figuren onder de 
frontpijpen en de relief-figuren van het mid
denstuk van het oud schuilkerkorgel werden ge
bruikt. 

In 1878 werden enkele registers op het Posi
tief en Reciet gewijzigd (welke wijziging in 
1938 weer werd teniet gedaan) en in 1887 kreeg 
de uitbreiding zijn beslag met het aanbrengen 
van nog vier registers op het Pedaal ( t. w. Sub
bas 32', Openbas 16', Quintbas 10 2/3' en Vio
loncel 8'). Bovendien kregen ook het tweede 
manuaal eri het pedaal een pneumatische hef-
boom. . 

Ook deze vergroting geschiedde in nauwe sa
menwerking met Philbert als adviseur en into
nateur. 

Het jaar 1910 bracht een electrische wind
voorziening, terwijl het orgel in 1908 ontsnapt 
was aan een dreigend plan tot romantisering, 
zoals de mode van die dagen meebracht. In 1938 
herkreeg het Positief zijn oude gedaante. 

Het orgel van « De Mozes » behoort tot de 
schoonste van ons land, het bezit een verras
sende egaliteit van intonatie; het vol orgel 
heeft een krachtig, helder geluid; de zachte spe
len, vooral het violen-koor, bezitten een fluwe
lig timbre. 

De reputatie van het orgel was dan ook in
ternationaal. Bij de inspelinp" verscheen in het 
Duitse orgeltijdschrift « Urania » een lovende 
beschrijving van de hand van H. J. C. Heck
mann. In 187 4 vertoefde de oud-organist van 
Exeter-college te Oxford, Scotson Clark te Am
sterdam. Na verschillende instrumenten in de 
stad te hebben beproefd, koos hij het orge'l van 
de Mozes voor zijn groot concert. Cavaillé-Coll 
roemde vooral de prestanten, terwijl ook Wi
dor en Saint-Saëns, die het bespeeld hadden, vol 
lof waren over dit grote werk, dat ook nu nog 
niets van zijn schoonheid heeft ingeboet. 

Piet Visser ., 

• KERKORGEL· -
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DOOR OMSTANDIGHEDEN TE KOOP 
EEN ELECTRISCH PNEUMATISCH KERKORGEL 

Het orgel bevat 2 klavieren en vrij pedaal en 13 spelen. Het instrument is 
van eerste kwaliteit en wordt onder garantie geleverd. Brieven aan bureau 
van « DE SCHALMEI ». 



In Memoriam 

Vreemde mensen droegen daarpas den Heer 
Cyriel Van Den Abeele naar zijn laatste rust
plaats. De grote organist, op het grote Fi:a.n.ck-
orgel. t'- e"f/ _ 

G. Verschraegen speelde werken van Franck 

gedurende de' plechtige lijkdienst. En ... wij heb
ben onwillekeurig gedacht aan Franck wanneer 
wij aan zijn open graf stonden met zes mensen 
die geen bijzondere vrienden of leerlingen wa
ren van den groten dode. Zes Schalmeiers ston
den voor het open graf en wisten niets te zeg
gen als afscheid aan den schonen, edelen mens 
die heenging, omdat zij hadden gemeend dat 
vrienden of medewerkers van hem dit zouden 
doen. Wij stonden daar met lege handen en ge
sloten mond omdat wij wachtten naar iemand 
die zou zeggen: « Cyriel, vriend" wij zullen u 
zeer missen. » naar iemand die zou zeggen : 
« Wij kenden u als een schoon en goed mens, u 
waart een stuk uit ons leven, u heeft gewerkt 
aan den roem der goede Gentse stede, u leefde 

"een halve eeuw voor den dienst van God, voor 
den dienst van de Kerk, uw heengaan zal een 
grote leemte slaan in ons hart. 

Doch het was er zeer stil bij dat open graf, 
er was niemand om een woordiie van afscheid 
en wederzien te zeggen . En ... wij da:chten aan 
César Franck, waarvan allen met verontwaar
diging het laatste heengaan hebben gelezen! 
Ook Van Den Abeele was een groot figuur in de 
orgelbeweging van ons land, hij was zoniet de 
oeste dan toch een der allerbeste improvisato-

. ren. Zijn leven was een heel prog ramma, een 
programma in dè groo t ste nederigheid en met 
de grootste zorg afgewerkt. 

Met een zekere fierheid d enken wij eraan hoe 
zijn zwanenzang hoe, zijn laatste improvisatie 
op het beroemd orgel, gewijd was aan « De 
Schalm ei » aan de Gentse Orgelfeesten. 

« De Schalmei » stond het allerlaatst bij hem 
aan het graf: twee generaties worden aan me
kaar geknoopt met een laatste dienstbetoon. 
Wij danken er Hem om en zullen hem niet ver 
geten in deze trouwelose wereld. 

De Schalmei. 
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ORGELLfTERATUUR 
NIEUWE ORGELMUZIEK. 

Deux Esquisses, op. 41, Marcel DUPRE, édition Borne
mann, Parijs. 

Deze twee schetsen zijn bestemd voor het concert
orgel en kenmerken zich door een zeer virtuozen stijl. 
Het eerste thema van de le schets in mi klein, toever
trouwd aan de Bourdon 8' en terts 1 3/5 van het Posi
tief, onderschraagd door de Salicional 8' in de linker 
hand op het Gr. 0. dialogeert op ZJeer gelukkige wijze 

,met een tweede motief van bijkomend belang in de 
voix céleste kleur. Het is een geestige « Satz » die haar 
effect niet zal missen bij het publiek, vooral wanneer 
het met die nodige lenigheid en op pittige manier zal 
voorgedragen worden. - Een prettig « divertimento » in 
den Joop van een modern programma. 

Nummer twee is een bravourwerk voor vol spel. Met 
zijn « tarantelle » karakter is dit beslist een meeslepend 
stuk om een concertzaal te veroveren . Het motorisch 
eLement speelt de hoofdrol in dit « perpetuum mobile » 
stuk. Het is een dynamisch werk dat meer van een con
certstudie heeft dan van de finale ener symphonie. Op 
den duur gaat het altijddurend staccatospel wel iets 
vervelen en lijkt de natuur van het orgel enigszins gie
weld aangedaan. Onze concertorganisten zullen er een 
kluifje naar hun tand in vinden. 

Neut préludes pour grand orgue, Darius MILHAUD. -
Edition Heugel, Parijs. 

Wij zageri vroeger eens een sonate voor orgel (in 
handschrift) van denzelfden componist die het helemaal 
« niet deed » op het orgel. Deze negen preluden zijn 
veel beter gedacht voor het instrument en klinken uit
steklend. Ze zijn technisch gemakkelijk; ook bevattelijk 
gecomponeerd en beslaan slechts één of twee bladzijden 
per stuk. Er is verscheidenheid in uitbeelding en inhoud, 
en de muzikale substantie is niet gecompliceerd. Con
servatieve oren zullen soms ,even opschrikken bij dis
sonanten die agressief voorkomen doch ... ook dàt gaat 
wel over. De geschiedenis der muziek heeft bewezen dat 
het begrip dissonant zeer relatief is. Het is meer een 
kwestie van opvoeding. 

De registratie werd zorgvuldig geannoteerd door Hen-
riette Roget. FI. P. 

Duo's en Trio's voor eerstbeginnenden in het Orgelspel 
door Hennie SCHOUTEN. - Uitgeverij H. J . Paris, Am
sterdam. 

Wij hebben Habert, of Lemmens, Best, Clemens enz., 
doorworsteld, deze uitgaven hebb en echter deze handicap 
da t zij dikwijls langdradig uitgesponnen zijn . Ik bedoel 
daarmede niet dat de oefeningen OJ? zich zelf niet prac
tisch zouden zijn, doch dat zij van de leerling een te 

langdurige, eenzijdige oefentijd vergen vooraleer ZIJ een 
voorzichtige stap kunnen wagen in de eigenlijke orgiel
literatuur. Daardoor hebben zij over 't algemeen die 
fout, dat zij ongeleid, in de literatuur snuffelen, buiten 
het . studiemateriaal, en bijgevolg niets van beiden ' goed 
spelen. Dit is een normaal verschijnsel. Het nieuwe 
werk van Hennie Schouten brengt op dit gebied verbe
tering, en toch blijft het geleidelijk: tweestemmig, drie
stemmig, pedaal + linker-, pedaal + rechter, peda \i.J + 
beide handen. In l:uet pedaal eerst met tip en later samen 
met hiel. Over de oefeningen afzonderlijk willen wij 
geen oordeel vellen vooraleer wij er een grondige studie 
van maakten bij de leerlingen . Wij kunnen echter wel 
toezeggen dat wij de methode in · gebruik zullen nemen , 
gezien de algemene degelijkheid ervan. Hennie Schouten 
heeft bewezen met zijn « Techniek van het Orgelspel » 
en met de · aanvullende « Duo's en Trio's » een bevoegd 
theoreticus en giedegen vakman te zijn . Zou een licht 
modern toontje niet rationeler opvoeden, in onze tijd? 

Zeer aanbevolen studieboek. G. V. 

Concerto g minore, Antonio VIVALDI. Voor orgel 
bewerkt door Paul ERALY. - Edition Heuwekemeijer, 
Amsterdam , 

, Het is a!Leszins een uiterst delicaat werk, de trans
criptie van orkestwerken voor orgel, vooral wanneer 
die orkestwerken geschreven werden door grote mees
ters, vooral wanneer meesters als Bach hetzelfde hebben 
voorgedaan op een zulk meesterlijkie wijze dat men zich 
gaat afvragen wat het meest kunstige is, het oorspron
kelijke - of het overgeschreven werk. 

Onderhavig werk hebben wij in eerste uitvoering ge
hoord langs de Radio, gespeeld door Paul Eraly zelf, en 
het heeft ons getroffen hoe merkwaardig heerli j k het 
klinkt op het orgel. Ik durf haast zeggen dat het beter 
klonk als het visuele beeld van de transcriptie zelf zou 
lat en vermoeden. B.v. de vele gevallen van op:ee nvol
gende sixtengangen in éne hand, u it;;ev oerd in een tem
po als Allegro 96 voor een vie de noot, of Allegro 176 
voor een achtste noot! lijkt ons volstrekt onorganistiek, 
ja zelfs onuitvoerb aa r in zijn ware gedaantie. Zie bv. 
maat 26 va n deel 3. Verder maat 28 komt me zeer moei
lijk speelbaar voor en kon wellicht lichter behandeld 
zijn. D eze opmerking en willen echter geen .afbreuk doen 
aa n de verdienste van Paul Eraly die de org,ellit erat uur 
verrijkt heeft met ee n groot werk, doch ' het is een lo
g isc h besluit dat alleen een zeer bedreven organist dit 
Concerto goe d zal uitvoeren , temeer da a r de opmerkin
ge n die wij aanduiden zeer vieelvuldig in het werk voor
komen. Inmiddels zal elk concerterend organist er een 
dankba ar concertnummer in vinden. 

De zeer keurige uitgave van de Edition Heuwek e-
meijer zal haast spreekwoordelijk worden! B. 

SCHALMEIERS!! AANDACHT! Vergeet niet uw abonnement op «De Schalmei» te vernieuwen! Het jaar 1947 
moet een iiltens werkjaar worden voor de org,elbew:eging! Organisten, 0.l'gelbouwers, Orgelcomponisten, Orgel
vrienden, ons werk is voor u, wij zullen u verdedigen, uw kunst doen waarderen, uw werken helpen versprei
d·en! Doch in ons huisgezin kan de liefde niet van éé n kant komen, wij rekenen op uw kleine abonnements
vergoeding, wij rekenen op uwe advertenties, wij rekenen op de morele steun van alle orgelvrienden! Stelt 
niet uit! Spreekt over « De Schalmei» bij vriendeh en liefhebbers! Hoeveel abonnés kunt u niet maken in! uw 
onmiddellijke omgeving? Onze grootste Propagandist voor het jaar 1946 was een Noord-Nederlander: Nico 
Zeyen ! Zeer t>..artelijk gefeliciteerd voor het prach ti,g werk dat hij deed ten bate VaJlj de orgel beweging! 22 abon
nementen heeft hij aangeworven! Wie volgt hem na? Ziet op de eerste bi. ons P.C. nurn!mer en stelt niet uit ! ! 

• 
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0 Het j)rgelmuseum . - Wij kunnen met vreugde mel
den dat het plan, te Gent een orgelmuseum in te rich
ten, bij de orgelbouwiers en andere belanghebbenden, 
zeer veel succes heeft! De Firma Anneessens bracht ons 
een klein pedaaltje. Verder werd ons geschonken: een 
windlade met pijpen uit een orgel van Le Piccard. Een 
secreet van 1792 uit Antwerpen en zo meer. Ik leg er 
nogmaals de nadruk op dat dit museum een bewaar
plaats moet worden van alles wat wij overhouden aan 
orgel~ en onderdelen van orgels, opdat wij in het mu
seum de geschiedenis van onze orgelbouw zouden kun
nen volgen door de eeuwen heen. Wij doen nogmaals 
beroep op allen die beschikken over een merkwaardig 
stuk, dat zij niet zouden uitstellen een bezoek te bren
gen aan het bureel van « De Schalmei ». Schrijft de ge
schiedenis van het onderdeel op. De naam van de schen
ker zal steeds in het museum vermeld liggen. 

Het orgeltje, door de gebroeders Van Eyck op het 
« Lam Gods » geschilderd, zal dus gebouwd worden! De 
Firma Pecqueur zal het pijpenmateriaal schenken, waar
voor onzen zeer hartelijken dank! Wij hopen dat elk 
Vlaams orgelbouwer zijn steentje zal aanbrengen. In
middels doen wij ieen dringende oproep tot de orgel
kenners opdat zij ons een studie van dit positief zou
den sturen. Welke registers? Welke windtoevoer? enz . 
enz. Ieder belanghebbende zal een détailphoto ontvangen 
op navraag. 
0 In naam van de orgelbouwers, heb ik de eer « De 
Schalmei » te danken voor de heerlijke ontvangst ter 
gelegenheid der Gentse Orgelfeesten, en omdat zij ons 
de prachtige gelegenheid schonk met mekaar kennis te 
maken en zo voor onze belangen te werken. 

De Deken der Orgelbouwersgilde 
J. Anneessens. 

0 Er is nog te verkrijgen op het bureel van « De Sch a l
mej » een verzameling document en der Gentse Orgel
feesten: ,een programma der drie Orgelconcerten, de 
programmabrochure, een ondertekend e Herinnering, een 
affiche met photo van de drie concertant en; alles aan 
de prijs van 25 fr. Twee Bruggenstr ., 35, Gent. 

0 Ik heb de eer al de orgelbouwers te bedanken voor 
het vertrouwen dat zij in mij stelden bij de keuze van 
een nieuwe Deken der Gilde. Ik zal mijn uiterste best 
doen om de grote ,eer die u mij betoonde waardig te 
zijn, ten bate van de orgelbouwkunst. 

De Deken der Orgelbouwersgilde 
J . Anneessens. 

0 In het Franse tijdschrift « Témoigna ges », Parijs, ver
scheen een uitgebreide studie over Olivier Messiaen, 
van de hand van Dom Clement Jacob, o.s.B. 

0 « De Schalmei » wenst dhr. Frans Loncke en zijn 
Vrouwtje van harte geluk! en drukt de hoop uit dat er, 
ond a nks het tekort aan scheepsruimte, toch nog veel 
schepen met « or giPlbouwerkens » zullen binnenkomen ! 
God zegene dit nieuwe Vlaamse · orgelbouwersgezin ! 

0 ' Den Weled. Heer Ir. Th. J. Weijers : hartelijken dank 
voor de inlichting betreffende A. Diepenbrock : hij 
schreef een werk voor or gel da t onvoltooid bleef , ge
compone erd werd No ve mber 1916 en zeven bi. formaat 
16-24 cm . beslaat. Bestaat de mo ge lijkh eid dit werk in 
handen te gev en va n een be voeg d organist die ons ov er 
d en aard en het geh a lt e va n de compositie kan inlich
ten? 

0 Filip Forrest bouwde ook het orgel van Geluwe in 
1876. 

0 Te verkrijgen in de Uitgave der P.P Augustijnen, ' 
een nieuw werk van onze zeer gewaardeerde medewerker 
E. P . Norbertus Teeuwen: « Sint Nicolaas van Tolen
tino ». Een volksheilige in Vlaanderen . 

Academiestraat, 3, Gent. De aanvragen mogen ook ge
daan worden op het adres van « De Schalmei ». 

0 « Een Nederlander ter ere ». Willy Van Innis speelde 
onder dit motto twee werken van H. Andriessen : Sin
foia, op 3 November te 11,30 u., B .N.R .0. 

0 Albert De Klerk hield een orgelbespeling op 3 No
vember op het qrgel der R.K. Kerk van den H. Willi
brordus b/d Veste te Amsterdam. 

Preludium en Tripelfuga in Es gr. van Bach ' en Gran
de Pièce Symphonique van C. Franck. 

0 De correspondentie die ons werd gestuurd in verband 
met de advertentie voor het Cavaillé-Coll-Mutin orgel, 
werd gestuurd naar de Verkoper ervan daar wij niet 
op de hoogte waren van de voorwaarden. Wij onthouden 
ons dus van alle verdere briefwisseling. 

0 Frans Koeken gaf een orgelconcert op het orgel van 
Oploo (1~ Sept.) met werken van Bach, Corelli, Cleram
bault, Daquin, Boel!mann, Jef Van Hoof, Flor Peeters. 

0 Professor Peeters vertrekt begin December naar 
Londen om er enke~e concerten te geven. Hij zal o.a . op
treden voor de Organ Music Society met een program
ma van oude, klassieke en moderne Meesters, op 5 De
cember . Op 6 December is een orgelrecital voorzien in 
het Radio instituut van het B.B.C. met werken van 
Franck, Dup.ré en de eigen Vlaamse Rapsodie. Op 8 De
oember, eveneens 's avonds, treedt Flor Peeters een 
tweede maal op voor het B.B.C. met een reeks oud-Ne
derlandse Meesters en daarna enkele 1 Bachwerken. Bui
ten dit orgelconcert worden in hetzelfde programma no g 
andere composities ten gehore gebracht o.m. een of 
meerdere Cantate's van Bach. 

0 Bij de Nederlandse Uitgeverij Heuwekemeijer is in 
druk « 35 Miniaturen », een nieuw orgelalbum met ge
makkelijke orgelstukken zonder verplicht pedaal. De 
talrijke organister1i die de twee vroegere « Intieme Ston
den » van den zelfden componist Flor Peeters bezitten, 
zullen verlangend uitzien naa r dat nieuw opus. 

Terzelfder tijd zal bij den zielfden uitgever een tweede 
editie verschijnen van de Symphonische Fantasia (eer
ste groot orgelwerk door Flor Peeters gecomponeerd na 

' zijn benoeming tot organist der Metropolitane kerk te 
Mechelen). Sinds lang is djt werk n iiet meer in den han
del; het zal onze organisten zeer verheugen een her
ziene en verbeterde uitgave weer te kunnen verkrijgen. 

0 P. Hindemith, van wie A. Gaalman een zeer mooie 
vertolking gaf van diens 3de Sonatie voor orgel op het 
huisorgel van den Heer F. Van den Heede, tijdens de 
Gentse Orgelfeesten, is terug gekeerd uit Amerika en 
werd benoemd tot Directeur van het Conservatorium te 
B er lijn. 

0 Zondag 27 October speelde Mr. Big gs op het orgel 
der Haward University de Sinfonia per organo va n Prof. 
Peeters. Het conc ert werd uitgezonden door de zor ge n 
van het B.B .C. 
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~ B.N .R .0 . - Gab . Vers ch ra eg en ge eft een conc ert 
va n Oud-N ederl a nds e Mees t ers op 1 D ecemb er a.s . t e 
18 u . 

~ Gee n en k el N ederl a nd s or ge lbouw er werd door « D e 
Sch a lm ei » ve rg oed , noch voor re is-, noch voor verblijf 
k ost en. Zij w erd en uit ge n odi gd zoa ls elk or ge !liefh ebb er . 
Zij kw a men voor ei ge n rekening en daarvoor da nk en 
wij hen. 
~ Uitg everij en, musici , voor een bespreking v a n uw 
w erk, s tuur ons twe e exempl. Voor e en gewone aa nkon
di gi n g, volsta a t éé n ex empl. 
~ Wij aanva a rd en ge en critieken buiten de redactie 
om , zonder één exempl., d aa r wij gieen critiek toelat en 

_:zond er de kenni s van het w erk zelf . 

Het Nationaal Instituut G. Van Ravenzwaaij ,. 
De woorden welke ik aan het slot der Gentse 

Orgelfeesten sprak, wil ik bevestigen en ik 
spreek dan ook mijn waardering uit voor het 
opzet en het welslagen van dit muziekfeest. 
Brengt U deze waardering over aan al uwe me
dewe r kers, die getoond hebben belangrijk en 
omvangrijk werk te kunnen verzetten . Tevens 
een bijzonder woord van dank voor de grote 
gastvrijheid welke u ons allen hebt geschonken. 
Ook dit heeft zeer veel bijgedragen, tot aller 
overtuiging, dat de banden, welke ik deze dagen 
zijn gelegd , moeten worden verstevigd door 
blijvend contact tussen de beide landen ... 

Z.S.P. Hofman Marrum. 
Zo ben ik dan weer in Fri esland aangekomen . 

Wat hebben we toch fijne dagen gehad! Dit ex
perim ent is t en volle geslaagd. Hulde voor jul
lie organisatie en nogmaals dank! De Gentse 
Or gelfeesten zal ik niet spo edig vergeten en ik 
hoop in 1950 weer van de partij te zijn en dan, 
hop elijk met meer Friezen. 

Meester Bouman, Amsterdam. 
Met gevoelens van warme dankbaarheid denk 

ik te r ug aan de heerlijke dagen die wij in Gent 
mochten hebben. Het lijkt mij zowel voor de 
Belgische , als voor de Nederlandse orgel bewe
ging van grote betekenis, dat wij elkaar gevon
den hebben en samen optrekken ... 

Fa L. Verschueren Tongeren, Heijtlmijsen 
L. Nederland. 

Terug gekomen van de prachtige reis naar 
Gent, kunnen wij niet nalaten, u nog eens 
schriftelijk te bedanken voor al het mooie, dat 
wij in de heerlijke stad Gent hebben mogen 
meemaken. Deze dagen zullen: wij nooit verge
ten. In één woord, het was alles « in orde ». Wij 
hebben genoten vanaf de eerste minuut dat wij 
aanwezig waren, heerlijke orgels, en orgelmu
ziek, prachtige kerken en gebouwen , goede leer 
zame lezingen, contact met belangstellenden , 
en niet het minst, het gezellig samenzijn. Met 
Kanunnik Van Kerckhove kunnen wij zeggen: 
« Vlaanderen, heerlijk Land. » Wat wij nu heb
ben leren kennen en liefhebben. Wij hopen dat 
deze dagen voor u het succes brachten dat u er 
van verwacht hebt, n.l. dat de Belgische orgel
bouw op een hoge trap moge staan en ook dat 
de samenwerking tussen noord en zuid ver 
hoogd wordt. 

Dom Jozef Kreps, Abdij Keizerberg Leuven. 
Hoe prachtig de Gentse Or gelfeesten! Welke 

schone blikken op de toekomst. Proficiat voor 
de schone werking! Met heel mijn hart en ziel! 

Marius Monnikendam Toondichter, journa
list Maasbode. 

't Was een ware verademing in het Vlaamse 
land wat te vertoeven en ik hoop dat dit het 
begin moge zijn van wederkerige uitwisseling 
van gedachten en werken. 

(Vervolgt). 

Nieu we Orgelliteratuur • • 
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Jo ach im HESS . Luister van het orgel 
» » Disposit ien 
» » Beschrijving van het nieuw en uitmun

ingen . f. 3,75 
geb. f. 6,90 

ten d orgel in de St . Janskerk te Gouda. ingen. f . 1,20 
Willem MUD DE. Canonische Koraal Bew,erkingen ( voor 

groot orgel) 
Binne nk or t ver schijnt: 
G. H. de KRUYFF . Korte improvisaties over koraalmelodieën. 

f. 1,90 

UITG. FffiMA J. A. H. WAGENAAR, Oudegrac ht, 109, te UTRECHT 
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Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs
gestkhten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 
EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE M Z KHANDEL 
B IJ E N L A A N, 1 BRUSSEL 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 
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'leti lie61e ende ten go.eden tJ.eJtgaen" 

Dit wensen wij bij den aanvang van den twee
den jaargang, aan onze trouwe- en nieuwe le
zers; dit wensen wij aan de gehele orgelbewe
ging ! 

Het jaar 194 7 zal een der allerbelangrijkste 
blijken te zijn voor « De Schalmei » en voor de 
orgelbeweging . Het eerste jaar hebben wij ge- , 
noten van een zekere sympathie die vele nieu
wigheden gemeen hebben. Dit jaar echter zullen 
wij het in grote mate zonder die, wél sympati
serenden, doch buiten de beweging staande hul
pen, moeten klaar krijgen. En wij zullen het 
klaar krijgen met uwe- en Gods hulp! Wanneer 
u bij vrienden over onze werking spreekt, wan
neer u een aanhoudende propaganda voert. 

En waarom? 
Er is nagenoeg geen werkman, ambachts

man, neringdoender, geen sportman, ja, geen 
kind dat niet, om ik weet niet welk stoffelijk 
of geestelijk doel , lid geworden is van een of 
andere organisatie . 

Er is, te beginnen met het kind, geen be
paalde categorie van mensen die niet beschikt 
over één of meerdere tijdschriften die instaan 
voor dezelfde geestelijke of stoffelijke belan
gen (of beide samen). Zij zijn b.v. niet te tel
len de tijdschriften die ons vertrouwd maken 
met de problemen van het filmwezen, Ja, de 
duivenliefhebber heeft een rijke keuze te doen 
in de bestaande tijdschriften die dit sport be
handelen, en, er zijn er genoeg die ruimschoots 
gelegenheid geven de konijnenkweek en de be
spiegelingen rond het pluimvee te bestuderen! 

De or.gelbeweging in ons land stond tot voor 
een jaar buiten elke specifieke organisatie! 

Een organisten-vereniging als dusdanig, be
staat in dit land nog niet: die komt! 

Dank zij Dom Jozef Kreps zijn de orgelbou
wers nu verenigd en wij durven verhopen dat 
er in die gilde een grote activiteit zal heersen 
voor het te laat is. 



Tot voor een jaar had de orge lbeweging geen 
tijdschrift in ons · 1and. 

Nu is er « De Schalmei ». Het enige orgeltijd
schrift ! Het degelijkste en meestverspreidde in 
de Nederlanden! 

Het belang daarvan, voor de orgelbeweging 
in het algemeen, zal wel niemand ontgaan. Wij 
zelf, gestimuleerd door den omvang van de ac
tie die van ons tijdschrift uitgaat, hebben ge
voeld dat de « Schalmeibeweging » op een bre
dere basis moet worden uitgewerkt. In het vol
gend nummer zullen wij een lijst publiceren 
van ,een werkende- en een algemeen adviseren
de Raad. De eerste zal een aantal personen om
vatten uit de naaste omgeving van het Redactie
bureau; de tweede zal worden samengesteld uit 
een aantal organisten, orgelbouwers, orgelcom
ponisten, organologen en een taalkundige. 

De betrekkingen met Nederland zullen op een 
speciale wijze verstevigd worden en ons huidig 
contact met Zuid-Afrika zal, hoop ik, uitgroeien 
tot een nuttige en interessante samenwerking. 

Het geheel zal op een volstrekt brede basis 
doorgevoerd worden. 

Ik durf verhopen, in het belang van de bewe
ging, dat allen die, over enkele dagen, een aan- ' 
vraag in verband daarmede, zullen ontvangen, 
met werklijk enthousiasme hun toetreding naar 
het Redactiebureau zullen sturen. 

Gebeurlijke opmerkingen zijn steeds zeer wel-
kom. · 

Organisten , Orgelbouwers , Orgel vrienden: 
het is NU het ogenblik ! ! 

Steunt ons! .Werkt met ons! Wij werken voor 
u! 

Berten DE KEYZER. 
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Figuren uit V laanderens 
Orge lhistorie 

De familie Brebos kan onder de grootste 
vertegenwoordigers van de 16e eeuwse orgel
makerstraditie gerekend worden. Met de ge
slachten Mors, Nyhoff en Langhedul is zij het, 
die de naam der Nederlandse orgelfactuur tot 
ver buiten de grenzen hebben groot gemaakt. 
Gillis Brebos heeft daarbij een eerste rol ge
speeld ; zijn rc em is vooral internationaal ge
worden door de bouw van 4 orgels in Philips' II 
kloosterpaleis El Escorial bij Madrid. 

Hoewel het natuurlijk allerminst in mijn be
doeling kan liggen om de betekenis van Gillis 
Brebo s te verkleinen, mo et, naar mijn mening , 
tc ~h geschreven worden , dat van de vier ge
noemde orgelmakers-g eslachten, de familie Bre
bos de _ minst belangrijke is. Mors, Langhedul 
en Nyhoff zijn namen van orgelmakers, die 
evenz eer de Nederlandse orgelkunst in den 
vreemde hebben gepropagageerd , doch zij heb
ben nooit de kans gehad om zulk een vereren
de opdracht als Gillis Brebos kreeg , te aanvaar
den. De anderen hebben mee r school gemaakt 
en zijn daarom voor de annalen van de Neder
landse orgelbouw van groter betekenis ; het ge
slacht Brebos is naar Spanje getrokken, is er 
uitgestorven en heeft - voor zover thans kan 
worden nagegaan - geen school gesticht. 

De familie Brebos is afkomstig uit Lier; de 
stamvader was Gommaert Brebos (Brebosch, 
Breebosch, Breebos), over wien niets met stel
ligheid beweerd kan worden. Ik acht de moge
lijkheid niet uitgesloten, dat Gommaert een ge
zel was van Jan van Lier. Vier van Gommaerts 
zonen waren orgelmak ers; het ligt daarom wel 
vóor de hand om aan te nemen, dat ook hij in 
het orgelvak werkte. 

Het is in ieder geval niet moeilijk om te ra
den , van wien Gillis de orgelmake ri j he eft ge
leerd ; hij wer d geboren in Lie r, de stad van Jan 

van Lier. Het vroegst geconstateerde werk van 
Gillis is een kleine verande r ing aan het nieuwe 
orgel van Vere op Walcheren. Uit de kerkmees
tersrekeningen van Ve:re uit 1551 blijkt , dat 
voor 1551 een Lierse orgelmaker een nieuw or
gel geleverd had en kort daarna was overleden; 
immers in Maart 1551 schreven de kerkmees
ters een brief « tot Liere » naar de « weduwe 
van den orgelmaker als die hier te Vere de 
orgelen gelevert hadde ». Op 1 September 1551 
wordt aan Gillis Brebos « orgelmaker van Lie
re 1 f betaald voor een kleine wijziging in het 
inst r ument (1). Hierin meen ik het bewijs te 
vinden , dat Gillis leerling, t evens opvolger is 
geweest van Jan van Lier. 

Gillis werd dus zelfstandig orgelmaker in 
1550 of 1551; vermoedelijk was hij toen nog 
zeer jong, misschien 23-25 jaar oud. Hij huwt 
pas 14 jaar later, op 14 April 1565 met Maria 
Rutgeerts uit Antwerpen (2); later is hij her-
trouwd met Adela van den Barxe. ( 3) · 

Dank zij het feit, dat de datum van het eer 
ste huwelijk van Gillis Brebos vaststaat, is het 
mogelijk enkele ~<legenden » omtrent de fami
lie Brebos uit de weg te ruimen. De bekende 
muzi ekhistoricus Edm. van der Straeten ( 4) en 
in navolging van hem ook Dr. Stellfeld (5) be
weren, dat Gillis Brebos met zijn vier zonen de 
orgels van het Escoriaal hebben gebouwd. Van 
drie dezer zonen zouden dan de namen bekend 
zijn: Jasper (Gaspard), H ans (Jan, Juan) en 
Michiel. Mijns inziens is deze veroorzaakt door 
een foutieve mededeling van den 18e eeuwsen 
Spaansen chronist , waaraan Van der Stra eten 
zijn gegev ens ontle end heeft. Jasper , Hans en 
Michi el war en niet de zonen, maar de broers van 
Gillis. Yoor dez e bewering heb ik de volgende 
bewijz en : 

a . Dr . Van Doorslaer gaf re eds de eigenlijke 
oplossing, n .l. dat op 5 Maa r t 1562 « Jan Bre-

3 



bos, Gommae r tsone van Lyere , orgelmaker » dinaal Antoine Perrenot Granvelle, tot 1564 
« dus een broeder van Gillis als poorter » van aartsbisschop van Mechelen, heeft het werk van 
Antwerpen werd aàngenomen.(6) Gillis Brebos gekend. Voordat de prelaat naar 

b. Jasper was reeds in 1572 templador ( = or- Spanje vertrok (1564), had Gillis Brebos de 
gelstemmer) aan het hof van Philips II.(7) Hij bouw van een nieuw groot instrument in de St. 
kan dus onmogelijk een zoon zijn van Gillis, Romboutskerk, de aartsbisschoppelijke kerk, 
die eerst in 1565 huwde. de kerk van Granvelle dus, aanvaard. Waar-

c. Michiel zou een zoon van Gillis kunnen zijn, schijnlijk heeft Granvelle dit instrument niet 
omdat het tegendeel (dat hij een broer zou zijn) meer voltooid gezien, doch zeker heeft hif wel 
niet aangetoond kan worden. Toch neem ik andere orgels van hem horen bespelen. Het is 
aan, dat hij een broer, en niet een zoon van Gil- bekend, dat de kardinaal zeer gesteld was op 
lis. is geweest, omdat hij reeds in 1590 stierf en een hoog peil der kerkmuziek; ook na zijn ver-
zijn vrouw in 1591. Natuurlijk is het mogelijk, trek uit de Nederlanden werd hij telkens inge-
dat hij zeer jong is gehuwd en jong is overle- licht over de muzikale toestanden in de St Rom-
den en dat ook zijn vrouw op jeugdigen leeftijd boutskerk. Zo had deze kerk in 1565 als orga-
stierf. Ik _acht al deze mogelijkheden bij elkaar nist den later beroemd geworden Paulus van 
toch onwaarschijnlijk, en neem aan, dat ook Winde (n) ; zo zocht men ook voor de bouw van 
Michie~ een broer was van Gillis. een nieuw orgel den besten orgelmaker van zijn 

Gillis werd op 23 Juni 1559 burger van Ant- tijd: Gillis Brebos, 
werpen (6); hij woonde a in 1557 en misschien Gillis overleed op 6 Juli 1584 tijdens de werk-
reeds vroeger in de Scheldestad. Zijn huis be- zaamheden in het Escoriaal. Zijn tweede vrouw 
van~ zich in 1562 in de St. Jansstraat 7a en in Adela van den Barxe, die hem geruime tijd over-
1572' « In den Witten Beer in de Jodenstrae- leefde, liet hij in behoeftige omstandigheden 
te » (8). Het eerste werk waarmede hij furore achter. (3) 
maakte, was dat van 1557 in de Antwerpse Vaµ Michiel Brebos is niets anders bekend, 
O.L.V.-kerk; bij de besteding van de orgels in dan .dat hij Gillis bij het werk in het Escoriaal 
Averbode en in Antwerpen, St. Joris (9) assisteerde. · 
werd dit instrument als voorbeeld gesteld. Daarentegen is van Hans meer te vertellen. 

In 1579-80, toen tengevolge van de oorlogs- Hij werd Antwerps burger in 1562 (6); behalve 
toestanden het orgelbouwen niet veel werk meer het orgelmakersvak, leerde hij ook beeldsnijden 
opleverde, bereikte hem de vererende opdracht (12); de veronderstelling, dat hij de vervaardi~ 
om de orgels voor het Escoriaal te vervaardi- ger is van het snij- en beeldhouwwerk der Es-
gen. Hoe Gillis, die toch nooit buiten de gren- coriaal-orgels, ligt voor de hand. In · 1568 ver-
zen van de Nederlanden had gewerkt, deze bui- scheen hij voor de Antwerpse magistraat om te 
tengewone opdracht verkreeg, laat zich op drie verklaren, dat hij zich wilde begeven naar Dene-
wijzen verklaren: 1. Dr. Stellfeld wees er reeds marken, daar hij in Kopenhagen « affairen ende 
op (10), dat de Antwerpenaar Geeraard van negotien te doene heeft ». (13) Hij gaf te ken-
Turnhout, die het nieuwe orgel in de Antwerpse nen, dat hij weer zou terugkeren naar de Schel-
kathedraal in 1568 keurde, zich later aan het destad en dat hij niet van plan was zijn familie 
Spaanse hof bevond en daar zeer zeker de voor- naar Denemarken te transporteren. Hij is ec~-
spraak van Gillis Brebos is geweest. 2. Zijn ter lange jaren in Denemarken gebleven; tot 
broer Jasper, die reeds sinds 1572 aan het hof 1580 en toen is hij met of achter zijn andere 
verbonden was, heeft stellig zijn uiterste best broers aan, naar Spanje gereisd. Nà de dood van 
gedaan om Gillis aan dit werk te helpen, zeker Gillis heeft hij nog- 25 jaar in Spanje gewerkt . 
toeI]J omstreeks 1580 de orgelmakerij in de Zui- Ongetwijfeld is hij na Gillis de belangrijkste 
delijke Nederlanden een slap bedrijf was. 3. Ik Brebos-orgelbouwer. 
geloof aan deze twee voorspraken er nog een Uit de voorhanden gegevens laat zich het 
te kunnen toevoegen: Niemand minder dan kar- volgende familieoverzicht afleiden: 

· ' Gommaert Brebos te Lier 

Gillis'. 
s. 1559 Antw. poorter. 
t 6 Juli 1584, ·Madrid. 
Gehuwd met: 
1. Maria Rutgeerts 
2. Adela va,n den Ba r

xe,' wed. van Her
nando Suls . 
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1 1 
Jasper (Gaspard) Hans (Jan, Juan) 
sinds 1572 lid van de sinds 1562 Antwerps 
Nederlandse kapel aan poorter. 
het Spaanse Hof. t einde 1609, Madrid. 
Begraven 7 Dec . 1588 Gehuwd met: 1. ? 
te Madrid. · 2. Marianna de Hita, 

Anna 

wed. van ... Quyano. 
T 

Juan 

1 
Michiel 
+ 13 Feb . 1590 te Ma
drid. 
Gehuwd met: 
Antonia de la Calle + 
31 Juli 1591. 

l 



De werklijst van de fami lie Brebos kan als 
volgt worden samengesteld: 
A . Gillis: Brebos. 

1551. Vere, O.L.V.-Kerk . Vervanging van een 
« trevel » door een Schalmei. (1) 

1557-8. Antwerpen, O.L.V. -Kerk. Nieuw or
gel. De kerkmeesters betaa lden hem daarvoor 
f. 400.- plus het oude orgel. Dit instrument 
werd bij de beeldenstorm van 1566 vernield. (14) 

1559-1579. Antwerpen, O.L .V.-Kerk . Onder
houd van alle orgels. (15) 

1559-60. Berchem (bij Antwerpen). Nieuw 
orgel.(16) 

1560. Leuven, St . Jac ob. Nieuw orgel. (7) 
1562. Averb ode, Abdij. Wijziging èn reparatie 

van het grote orgel. (7a) Na beeindiging der 
werkzaamheden had het orgel deze registers: 
Onderste secreet: Pardoenen 14', Tr ompet 7', 

Sciamet 3 ½ '. 
Middelste secreet: Hoelpyp 6', Cromhooren 6', 

Simbael enckel. · 
Bovenste secreet: Dooff 7', Octave 3 ½', Sim

bael, Positie (tezamen het « principaal » vor
mend) . 
Fluyten , Groevequinte, Gemschehooren, Syf
let, Nachtho oren. 
Bovéndien is er nog sprake van een « halff . 

dooff 7' » met die groove quinten. Tot mijn 
spijt kan ik hiervan geen explicatie geven. De 
gr ove quint is een Nasard 2 2/ 3' . In een modern 
schema kunnen deze registers als volgt gegroe
peerd worden: 

* Prestant of 
Pre stant 8' 
Bou r don 16' 
Oc t a a f 4' 
Mix tuur 
Scherp 

Hoofdwerk 
Fluit 4' 
N a sard 2 ¾ ' 
Gem shoorn 2' 
Siffl et 1 ½ ' of 1' 
Nachthoo r nco r -

Borstwerk 

net 
* Trompet 8' 
* Schalme i 4' 

Cimbel 1 sterk . Holpijp 8' Kromhoorn 8' 

Tremblant, Nachtegaal , 6 blaasbalgen. De 
met * voorziene registers van het hoofdwerk 
staan op de onderste windlade , de andere re 
gisters van het hoofdwerk op de bovenste lade. 
Het borstwerk staat op de middelste lade. Ma
nuaalomvang : Hoofdwerk E-a", Borstwe rk 
F-a". 

1562. Averbode , Abdij . Reparatie van het 
kleine orgel. ( 7 a) 

1562-63. Hoogstraten, St. Catharina. Nieuw 
orgel.(8) 

1563-65. Antwe rpen, St . Jo r is. Nieuw orgel. 
(9) 

Pres t a nt 8' 
Oct a af 4' 
Mixt uu r IV ster k 
Sc herp II I st erk 

H oof dw erk 
H olpijp 8' 
Flui t 4' 
Gems ho orn 2' 
Siffle t 1 ¼ • of 1' 
Nachthoorncornet 

'B orstwe rk 
T ro mp 8' 

Trembl ant, Nachtegaal , Trommel. Manuaal
omvang C-a". Het is niet zeker , of het borst
werk een eigen klaviatuur had of bespeeld wer d 
vanaf het klavier van het hoofdwerk. 

' 1563-65. Mechelen. St . RomboU:t. Nieuw groot 
org el. (6) De dispositie van dit instrument on
geveer gelijk aan die van het or gel , dat Gillis 
Brebos na voltooing van het St. Romboutsor
gel in de O.L.V, over de Dijle moest bouwen. 

1565. Mechelen. St. Jan. Opstelling van het 
oude orgel der St. Romboutskathedraal in deze 
kerk. (6) . 

1565-67. Mechelen. O.L.V.-Kerk over de Dij
le. Gillis Brebos nam de bouw aan van een 
nieuw gr oot orgei « beter ende nyet argher dan 
tot St. Rombouts is ». (19) 

Toen in 1566 de orgels van de Antw erpse 
kathedraal vernield werden, droegen de kerk 
meesters der Mechelse kerk het werk over aan 
de O.L.V.-kerk te Antwerpen : Volgens · contract 
met de Mechelse kerkmeest ers van 16 Februari 
1565 zou dit instrument deze dispositi e krij
gen: (19) 

Pre stant 8' 
Oct aa f 4' 
Su p:eroct aa f 2' 
Mixtuur IV sterk 
Sch erp VI sterk 

Quint a deen 8' 
Cimbel 

Hoofdwerk 
F autbourdon 16' 
Holpijp 8' 
H andflui t 4' 
Op enflui t 4' 
Gem sh oorn 2' 
Quint 1 ½ ' 
Siffl et 1' 

• N a chtho or ncor
net 

Bor stwer k 
Holpijp 2' 

Tromp et 8' 
Schalmei 4' 
Zink 4' 

R eg aa l (8') 
K r omh oo rn 8' 

Tremblant , Nachtegaal, Trommel , Lier , 4 
Balgen, Gehalveerde manuaalkoppel , Manuaal-

. omvang C-a » ( 41 toetsen) . • 

De Antwerpse kerkmees t ers droege n de bouw 
van nog 4 re:gisters op : welke dat wa ren, is on~ 
bekend. (20) 

1572-74 Antwerpen , O.L.V.-K erk. Nieuw or 
gel voor de O.L.V.-Bro eder schap. (8) 

R ugwerk 
P res tant 4' Holpij p 8' K r om hoor n 8' 
Sup er oct aa f 2' K oppe lflu it 4 ' 
Sc herp Gedekte fl u it 4' 

Si f flet 1 'f.'.1' of 1' 

H oof dw erk 
,P res t an t 8' Octaaffl ui t 4' Tr omp e t 8' 
Oct aaf 4' Gem sh oorn 2' Sc h a lm ei 4' 
Mix tu ur Ste mm ek en ( = 
Sch erp Siffl et) 

Corn et 
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Tremblant, Nachtegaal , Trommel, Moesel, 
Manuaalkoppel. Manuaalomvang: C-a » . voor 
1579, Vosselaer. Nieuw orgel. (8) 

1579-84. El Escorial (Madrid). Bouw van 4 
nieuwe orgels. (21) 

I Groot orgel in het « choro del prior » 
Il Groot orgel in het « choro del vicario » 
IIT Klein orgel in het « choro del prior » 
IV Klein orgel in het « · choro del vicario » 
De 2 grote instrumenten zijn nagenoeg iden-

tiek . aan elkaar; evenzo de 2 kleine. Daarom 
volgen hier alleen de disposities van I en Il!. 

Groot orgel in het « choro del prior ». 

. * Cimbel I-III st , 

'•' Prestant 16' 
Prestant 8' 
Open quint 5 ½' 
* Octaaf 4' 
* Mixtuur 
* Scherp 

Prestant 16' 
Octaaf 8' 
Octaaf 4' 
Mixtuur 

Quintadeen 8' 

Pr es tant 4' 
Quint 2 ¾' 
Octaaf 2' 
Mixtuur 
Scherp 

Hoofdwerk 
,:, Bourdon 16' 
Holpijp 8' 
Openflutl 4' 
Nasard 2 ¾' 

Pedaal 
Bourdon 16 ' 

Borstwerk 
Fluit 8' 
Gedekte fluit 4' 
Sifflet 1' 

* Bombarde 16' 
* Trompet 8' 
,:, Schalmei 4' 

Kromhoorn 16' 
Trompet 8' 
Schalmei 4' 

Dulciaan 8' 
Kromhoorn 8' 
Corn e t 8' 

2 Tremblanten, Trommel, Nachtegaal, Gaya
ta (Lier?). Manuaalomvang: C-a ». De met * 
aangegeven registers van het hoofdwerk ston
den op de onderste windlade; de andere regis
ters van het hoofdwerk op de bovenste wind- . 
lade. 

Klein orgel in het « choro del prior » . 
Cimbel (disc.) 

III st. 

Prestant 8' 
Octaaf 4' 
Quint 2 ¾' 
Octaaf 2' 
Mixtuur III st. 
Scherp III st. 

Holpijp 8' 
Fluit 4' 
Sifflet 1' 

Trompet 8' 
(bas en disc .) 

Kromhoorn 8' 
(bas en disc.) 

Dulciaan of Cor
net 8' (b. en d. ) 

Tremblant, Nachtegaal, Gayta, 
(Harlekijnfiguur), Trommel. 

Burlador 

B. Hans Brebos. 
Het enige werk, dat totnutoe van hem in De

nemarken bekend is geworden, (22) is de bouw 
van een nieu w orgel in de Slotkerk te Kopen-
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hagen in 1577. (22) Tot het einde van 1580 bleef 
hij in Denemarken, daarna is zijn spoor in dat 
land verdweneen. (23) Men kan dus veilig aan
nemen, dat hij naar het Escorial is vertrok
ken. Behalve assistentie bij de bouw van de 
Escoriaal-orgels, konden de volgende werken 
worden vastgesteld; (24) 

Voor 1592. Madrid, Koninklijk Paleis. Onbe
kende werkzaamheden. 

1592. Toledo, Kathedraal. Reparaties aan 2 
orgels. 

1606-7. Madrid, Koninklijk Paleis. Repara
ties. 

Voor 1609. Madrid. Nuestra Senora de Illis
cas. Nieuw orgel. 

C. Van Jasper · en Michiel Brebos zijn geen zelf
standige werken bekend. 

Het is jammer, dat van de latere werken van 
Jan van Lier geen disposities bewaard zijn ge
bleven; het is daardoor moeilijk na te gaan 
in hoeverre Gillis Brebos zijn kunst zelfstandig 
ontwikkelde. De Brebos-disposities, die hierbo
ven .vermeld zijn, vertonen een sterke gelijke
nis. Allereerst valt het op, dat Gillis een dui
delijke voorkeur heeft voor het borstwerk bo
ven: het rugwierk. Slechts de orgels Va.Q de O.L. 
V.-Broederschap in de Antwerpse kerk en 
van Hoogstraten hebben - voorzover kan wor
den geconstateerd - een rugwerk, terwijl de 
grootste instrumenten (Antwerpen 1567 en Es
coriaal) een borstwerk hebben; ook het kleine 
St. Jorisorgel in Antwerpen had een borstwerk, 
al of niet met eigen klaviatuur. Jan van Lier 
bouwde in e1~ geval rugpositieven. Zou Gillis 
in zijn gezellentijd toch ook van een ander ge
leerd hebben? Van Mors? 

De documenten uit Averbode bewijzen, (7a) 
dat Gillis evenmin een voorstander was van de 
Ruisende Cimbel (de hoge tertscimbel); oor
spronkelijk was . dit spel in het plan opgeno
men, doch na de beëindiging van het w:erk bleek 
het te zijn vervangen door een fluit 4'. Gillis 
prefereerde de Nachthoorncornet (VI sterk) 
boven de Tertscimbel. Ook dit is een aanwij
zing, dat Gillis een leerling van Anton Mors 
zou kunnen zijn. Merkwaardig doet het daar
om aan, te bemerken, dat de Escoriaalorgel wel 
Tertscimbels en geen Nachthoorncornetten heb
ben. Wel bezitten ze het tongspel Cornet. 

Typerend is voorts het omvangrijke, hoog 
ontwikkelde hoofdwerk; van het orgel in Aver
bode en van de grote Escoriaalorgels wordt uit
drukkelijk vermeld, dat de registers van het 
hoofdwerk over twee windladen verdeeld wa
ren. Het zeer uitvoerige bestek van Mechelen, 

. O.L .V.-Kerk over de Dijle maakt geen melding 



van een gedeeld e hoofdlad e, ma ar de omvang 
van het instrument maakt het in ieder geval 
zeer waarschijnlijk. Het is altijd moeilijk ge- · 
weest om windladen met groot pijpwerk en een 
rijke bezetting aan registers vrij van windziek
te te houden. Een goed middel daartegen was : 
deling van het hoofdwerk in twee laden; de 
speelaard echter werd daardoor minstens twee 
maal verzwaard. Bij de Nederlandse werken 
van Gillis Brebos valt het voorts op, dat de 
borstpositieven zo zwak bezet zijn vergeleken 
bij de volumineuse hoofdwerken. Het werk van 
Brebos vertoont hier verwantschap aan de 
Utrechtse school in de 16e eeuw. D~ Zuidneder
landse orgelbouw is - gelukkig - op dit punt 
Gillis Brebos niet gevolgd. 

Gillis was een .der eersten, die de manuaal
omvang van F uitbreidde tot C, zonder Cis, Dis, 
Fis en gis ». In het bestek van het Mechelsche 
orgel (1565) lezen wij: « Item tot elcken cla
viere ( = manuaal) moeten zijn drye clavieren 
( =toetsen) meer dan den ordinarys, te wetene 
die octave van cfaut (c), dlasolre (d) ende ela
my(e). Ende also wordt die octave van cfaut 
op acht voeten gerekent ». (19) Brebos is dus 
vooruitstrevend, doch reeds 20 jaren later, zal 
hij gepasseerd worden door Jan Langhedul, die 
manualen bouwde van C, Cis-c' " g", a"), ·ook 
niet bij zijn Spaanse instrumenten. 

Ondanks verschillende nieuwigheden, is Gil
lis Brebos toch niet een reformator van de or
gelbouw geweest. Hij was een buitengewoon 
bedreven en vaardig vakman en artist, die het 
gehele terrein van de toenmalige orgelbouw
techniek beheerste . Geniale uitvindingen staan 
echter !}.iet op zijn naam . Tot zijn eer 
moet worden nagegeven, dat hij de ruimte hem 
ten dienste staande geldmiddelen heeft ge
bruikt om de kwaliteit van zijn werken tot 
het uiterste op te voeren; hij is, ondanks zijn 
vele en grote opdrachten , arm gestorven, zoals 
zovele andere goede orgelmakers ... , 
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Dr. M.A. Vente. 
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De Gentse Orgelfeesten 
Tweede Dag 

Wie zou er niet nog dikwijls aan terug den
ken : de lange tafels waren dicht bezet. Neder
land en Vlaanderen verbroederde op de meest 
spontane wijze en tussen den dreun der klok
ken hoorde men den vertrouwelijken tik de:r 
bierpotten en hun beslisten bonk op de tafel, 

Mevrouw Peeters zat zo knusjes ine engedo
ken op den trap van de Nederlandse Schouw
burg ... te luisteren. Mevrouw Van den Heede 
kuierde met haar twee meisjes voorbij het beeld 
der « Maeght van Ghendt ». Alleen te midden 
van het grootse plein stond Henri Van Daele 
van de Minard ... in peignoir: klein doch om
vangrijk. De bespreking tussen Mevrouw Ver
schraegen en den Heer van Ravenzwaaij was 
ernstig en nadrukkelijk. Het Juffertje van het 
Huis Tack (zij ook had gewerkt voor de Gentse 
Orgelfeesten) met haar verloofde genoot van 
de heerlijke beiaardmuziek en ... van andere din
gen. Flo:r Peeters heerste met de prettige toon 
van zijn stem over een ganse tafel. Mijn vrouw 
staarde droomverloren naar een huiselijk tafe
reel aan een der verlichte bovenvensters van de 
Standaard-Boekhandel... De Nederlandse- en 
onze orgelbouwers staken alover hun bierpot
ten, de voelhorens naar mekaar uit en vonden 
mekaar niet onaardig! En, ik had de vaste 
overtuiging dat Meester Hens, èlie ernstig on
gesteld in een der kamers van het Hotel Bri
tannia te rusten lag, het meest aan heimwee 
zal geleden hebben bij het horen van die kol
losale gezelligheid ... 

En toen Staf Nees in het zweet zijns aan
schijns over het plein afstevende steeg een ge
juich op dat kennelijk én Meester Nees, én den 
algemenen toestand bedoelde. Ondertussen 
dronken de mannen van Zeveneken ( een ere
salut voor hun komst!) met overtuiging. 

Het was er zo gezellig op het St-Baafsplein, 
en Staf N ees had ons allen in een zo gemoede
lijke stemming gebracht (wie zullen wij anders 
de schuld geven?) dat ik niet meer kan zeggen 
hoe laat of hoe vroeg wij de pijp aan Maarten 
gaven. 

Vandaag deed het gezelschap aan toerisme. 
Gent is Gent! Er is geen mens die niet houdt 
va n deze st ad. Oude bur cht en en hallen , lang e 
gothis che én r enaiss ance-reien langs het wa
te r. E en stad met een rijke geschi edenis vol 
strijd en heftigh eid. 

Toch he eft het er gesp ett er d van humor op 
dien heu gli jk en ommegang! 
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Na een paar minuten waren er meerdere gid
sen. Er waren gidsen van soorten ... stop! 

De hoofdschotel van den dag echter werd 
eerst in den namiddag opgediend. De zaal van 
het Middenstandshuis was vóór 14 uur weer vol
gelopen. Dr. Vente hield een rede die, met grote 
spanning te gemoet gezien, niemand teleurstel
de . Zeer gemo edelijk pratend, met sober hand
gebaar lichtte hij een tipje van den sluier, die 
zijn grote orgelkennis verborg , op. 

DE NEDERLANDSE ORGELBOUW 
IN DE 15e EEUW. 

In tegenstelling met het referaat van Mr. A. 
Bouman kan mijn voordracht niet in extenso 
worden opgenomen, omdat deze het eerste 
hoofdstuk zal vormen van de in voorbereiding 
zijnde 2e druk van de « Bouwstoffen tot de Ge
schiedenis van het Nederlandse Orgel in de 16e 
eeuw ». Daarom zal hier worden volstaan met 
het geven van een kort overzicht. 

Voorts moet ik opmerken dat deze tweede 
druk in geheel andere vorm zal worden uitge
geven; zij is de vrucht van wetenschappelijk 
contact met Dr. Hans Klotz, destijds wonende 
te Aken. Ook de lezing, die ik hield op de 
Gentse Orgelfeesten is de vrucht van deze sa
menwerking . . 

Onder de Nederlandse orgelbouw versta ik 
de orgelfactuur in de Nederland en v~ de 16e 
eeuw, d.w.z . dus in de 17 gewesten, benevens 
Luik, zowel Dietse als Waalse. · 

De bronnen tot de geschiedenis van het ins
strument zijn: . a. ar chiefstukken, vooral _con
tracten, gepasseerd voor notarissen en stede
lijk e overheid en daarnaast kerkrekeningen; 
b. Oude literatuur , b.v. Michael Praetorius' 
Syntagma Musicum; c. Afbeeldingen op schil
der ijen o.a. « Het Lam Gods » van de gebro e
ders Van Eyck en tekeningen van Pieter Saen
red am . d. Fragmenten van inst r umenten; zee r 
belangrijk is het oudste deel van het orgel, dat 
vro eger stond in de St . Nicolaaskerk te 
Utrecht. 

De bestanddelen va n het Nederl andse or gel 
in de 15• eeuw zijn: 

A. Windladen. 
1. Hoofdw erk . 
2. Rugwerk. 



3. Pedaal. 
4. Borstwerk. 
5. Bovenwerk. 

Het borstwerk en het bovenwerk komen pas 
aali het einde van de 15° eeuw voor en kunnen 
beter gerekend worden als uitvindingen van de 
orgelbouw in de 16° eeuw. Zij worden in dit ver
band niet verder besproken. 

B. Pijpwerk. 
1. Open labialen. Deze hebben enge mensuur. 
2. Gedekte labialen. Deze hebben wijde mens. 
3.· Tongwerken. Deze pijpconstructie komt in de 

15• eeuw nog zeer zelden voor; derhalve zul
len de tongwerken hier niet besproken wor
den. 

4. Voor de frontpijpen gebruikte men tinnen 
pijpen; voor de in het inwendige opgestelde 
pijpen bezigde men altijd lood. Tongwerken 
werden, indien ze voorkwamen, van blik of 
tin gemaakt. · 

C. Ladeconstructies. 
1. Blokwerk, d.w.z. een ondeelbaar hoofdwerk 

zonder registers. 
2. Springladen. 
3. Sleepladen. 
4. Afsluiting van wind door middel van een 

sperventiel. 
5. Hoogst waarschijnlijk kende men aan het 

einde der 15° eeuw ook reeds de transmissie. 

D. Balgen en windvoorziening. 
_ InJ de 15° eeuw was de spaanbalg het enig 

bekende balgentype. Elk instrument be·zat een 
vrij groot aantal dier spaanbalgen, elk met een 
geringe capaciteit. De winddruk was zeer laag. 

E. Tractuur. 
Deze was altijd zuiver mecanisch. 
1. Toetstractuur. Het hoofdwerk kende 35-50 

toetsen; het rugwerk 25-38; het pedaal, bij 
hoogontwikkelde instrumenten 10-15 toetsen, 
een primitief pedaal had er 4 of. 5. 

2. Registertractuur. Het hoofdwerk bezat 
geen registers; het rugwerk daarentegen wel ; 
meestal kon de Prestant van het rugwerk ntet 
aan- en afgezet worden; alleen voor de Mix
tuur en de Scherp van het rugwerk waren re
gistertrekkers nodig. 

Het Klankideaal Vlfn den 15• eeuwsen orgel
bouwer was een instrument te bouwen, dat een 
« sterk en zoet of lieflijk » klankgeheel ten ge
hore bracht . Hiervoor zijn tal van bewijsplaat
sen vindbaar. Zo zal het orgel, dat Adriaan Pie
tersz. voor de Oude Kerk te Delft bouwt in 1458, 
zijn « ~oet ende lieffelycken van ghelude » . Uit 
het bestek - blijkt overigens, dat het blokwerk 

minstens 32 sterk was. Dit klankideaal was niet 
typisch Delfts, want er wordt uitdrukkelijk be
paald, dat dit instrument het moet kunnen op
nemen tegen welk orgel ook « in hollant of in 
brabant of in vlaenderen of int stiichte van ut
recht ». 

Bij een reparatie van het orgel in de Maria
kerk te Utrecht in 1525 moet het hoofdwerk 
worden « liefflyck ende scherp van geluytt » , 
zonder verminderen van het aantal pijpen. 

Het was mogelijk, om die orgels een zachte 
klank te geven, ondanks de enge mensuren en 
de hoge samenstelling van de mixturen. De lage 
winddruk voorkwam altijd, dat het instrument 
schreeuwerig werd. Het best kan men het ge
luid van een 15° eeuws orgel typeren met het 
woord « ruisen >). 

In het begin van de 15• eeuw bestond het 
orgel ,al naar gelang van de omstandigheden, 
uit een groter of kleiner hoofdwerk zonder re
gisters. Volume- en kleurvariaties waren dus 
onbereikbaar. Dat werd pas mogelijk door de 
uitvinding van het rugpositief in het eerste 
kwart van de 15° eeuw. Het rugwerk had 2 of 
3 afzonderlijk te gebruiken registers: Prestant, 
Mixtuur en Scherp. Met één slag had men nu 
veel meer registratiemogelijkheden : Prestant, 
Prestant + Mixtuur, Prestant + Scherp, Pres
tant + Mixtuur + Scherp, soms Mixtuur al
leen, Mixtuur + Scherp, Hoofdwerk, Hoofd
werk + Rugwerk. 

Het Rugwerk. 
Andere namen: positivum tergale; rugposi

tief, positief, stoel, chaire. De Engelse vorm 
« Choir organ » is een verbetering van « Chayre 
Organ », d.w.z. stoel of rugwerk. Zoals hierbo
ven reeds werd aangegeven, had het rugwerk 
drie registers : · 

1. Prestant. Andere namen: Dooff , Jeu Sourd , 
Principael, Tooch of Monter, Devanture. Deze 
prestant was altijd 2 sterk: een open tinnen 
koor in het front en een loden gedekt in het 
inwendige. De open, tinnen pijpen waren « han
ghend », d.w.z. ze hingen in het front; het twee
de koor had « staande pijpen », d.w.z. deze wa
ren in het inwendige op een pijprooster opge
steld. Dat die 2• prestant gedekt was, valt af te 
leiden uit de volgende gegevens: 

a. Door de lage winddruk spraken de eng ge
mensureerde open prestantpijpen zeer traag 
aan; een wijd gedekt register daarentegen 
spreekt altijd snel aan. Door de resonantie zal 
het wijde koor het enge meenemen. Daniel van 
der Distelen bouwt dan ook in het rugwerk van 
's-Hertogenbosch voor 1504 « dobbel principa
len om duyrechtich ( = evenwichtig) te blijven 
ende to bat (=beter) aen te gaen ». 
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b. In Rouen, St. Vivien wordt in 1515 het ge
dekte koor genoemd « le deuxième principal » 

c. Arnold Schlick noemt het verschijnsel in. 
zijn « Spiegel der Organisten » en prijst het aan. 

d. In de Zuidnederlandse en Franse orgel
bouw wordt tot diep in de 18° eeuw de Bour
don of Holpijp 8' gerekend tot het « plein jeu», 
« organum plenum » of op zijn Vlaams « het 
volle spel ». Met dit volle spel bedoelt men niet 
het volle werk of tutti, maar het volledige pres
tantenkoor met inbegrip van Bourdon of Hol
pijp, doch zonder tongwerken en wijde labialen. 

e. Tot diep in de 19° eeuw bleef in de Noor
delijke Nederlanden de gewoonte bestaan om de 
Prestant, althans in de discant, twee sterk te 
bouwen, zij het ook met open koren. In dit ver
band moet nog gewezen worden op de 1-3 ster
ke Prestant uit 1542 van het bovenwerk in de 
Martinikerk te Groningen. 

2. Mixtuur. Andere naam: Positie. 
Het diepste koor van dit register lag een oc

taaf hoger dan de Prestant. Dit spel kon soms 
ook alleen, dus zonder Prestant, gebruikt, wor
den en repeteerde. 

3. Scherp. Andere naam: Cimbele of Cymbale. 
Dit register mag niet verward worden met 

de 16• eeuwse Ruyschende of Klinckende Cym
balen ( = de tertscimbel met een zeer hoge sa
menstelling) . De 15° eeuwse Scherp is het pro
totype van de latere Scherp of Cymbale, een 
samengesteld register van iets hogere bezetting 
dan de Mixtuur. Ook de 15° eeuwse Scherp re
peteerde. 

Het Hoofdwerk. 
Andere namen: Blokwerk, Vast of Staend 

Principael, het grote werk, le grand ouvrage. 
Dit werk kende in de 15° eeuw nooit regis

ters; altijd was het een z.g-. blokwerk, dus een 
zeer grote mixtuur. Altijd was het zeer sterk 
bezet, tot 32 of zelfs nog- meer koren. 

Waarom kende het Nederlandse hoofdwerk 
geen registers en het rug-werk wel? Omdat men 
de springlade niet kende. Op het rugwerk ge
bruikten de Nederlandse meesters de sleeplade , 
die zeer nuttig was voor de betrekkelijk zwak 
bezette registers van het rugwerk, want dan 
kunnen de slepen smal zijn. Een sleeplade func
tionneert slechter naarmate ze breder wordt, 
want dan ontstaat windverlies, tenzij men ze 
va~ter aanschroeft; in dat geval echter is de 
sleep haast niet meer te bewegen. Voor het 
hoofdwerk met zijn geweldige massa's pijpwerk 
zouden de slepen veel te breed worden. De zeer 
progressieve orgelmaker Daniel van der Diste
len kende reeds de springlade en prefereerde ze 
boven de sleeplade; hij noemt de sleeplade « on-
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seecker ende vergenckelyck ». In de 16• eeuw 
vond men verschillende wijzen om het blok
werk op te lossen in afzonderlijke registers: 

1. De Mixtuur en het Scherp krege!). veel min
der koren en dan splitste · men het hoofdwerk in 
Prestant 16', Prestant 8', Octaaf 4', Quint 2¾, 
Octaaf 2', Mixtuur en Scherp. 

2. De grote Mixtuur plaatste men op een af
zonderlijke lade, die door middel van een sper
ventiel van de reste der registers kon worden · 
afgesloten. Deze afzonderlijk opgestelde mix
tuur noemde men in Duitschland de « Hinter
satz ». 

3. Door middel van de ·springlade kon men 
ook rijk bezette en dus breed opgestelde regis
ters afzonderlijk bespeelbaar maken. 

Het Pedaal. 
· Elk groot 15• eeuwse orgel had een pedaal. 

Werd het pedaal in de bestekken niet genoemd, 
dan beschouwde men het toch als vanzelfspre
kend, dat de pedaç1,lklaviatuur werd aangelegd. 
Werd het pedaal expresselijk vermeld, dan had 
het , meestal eigen pijpwerk met een daarbij be
horende windlade. In het laatste geval bezat 
het pedaal z.g. « bordounpijpen », d.w.z . . een 
prestantkoor, dat een octaaf lager klonk dan de 
laagste Prestant van het hoofdwerk. De pedaal
bordounen mogen niet worden verwisseld met 
de latere Sub bas 16'. 

Stemming. 
De toetsnaam was vroeger niet slechts afi

ders dan tegenwoordig (zie hierover mijn Lan
ghedul-studie in « De Schalmei »), doch ook 
heette de toets anders dan de geproduceerde 
toon. Een 16'-pijp geeft tegenwoordig ongeveer 
de toon C. Het Leuvense orgel van 1446 had 
als langste pijp een 4' (klank c), maar · de laag
ste toets van het klavier was een B ; het Delftse 
orgel van 1458 en het Arnhero~se instrument van 
1506 hadden als diepste toets een F, maar een 
grootste pijp met 16' lengte. De 15° . eeuwse 
stemming verschilde ongeveer een kwart met 
de huidige. Men noemt die stemming ook wel 
de « Schlick-stemming ». 

Dit is in het kort, wat ik op de Gentse Orgel
feesten uitvoeriger heb verteld of althans heb 
willen vertellen. Tenslotte beweerde ik, dat elke 
orgelbeweging ( « De Schalmei » is een blad voor 
Orgelbeweging) geworteld moet zijn in de eigen, 
inheemse tradities. Daarom dient men zich in 
de Nederlanden te bezinnen op zijn muzikaal 
verleden. Daarbij is het niet het belangrijkste, 
dat men zoveel mogelijk in de nog onontgon
nen archieven werkt (- hoe belangrijk dat ook 



is -) , doch vooral bezield is met een int ense 
begeerte om zich in te leven in het amvre van 
onze voorgangers. Dat kan behalve door ar
chiefonderzoekingen vooral gebeuren door cons
cientieuze bestudering en angstvallige conserve
ring van nog bestaande oude instrumenten. De
ze beweging mag ~ich echter niet kritiekloos 
overgeven aan de glorieuze overlevering van 
vroegere meesters; bij de opbouw van een nieu
we orgelcultuur ( dus zowel orgelspel als orgel
bouw) bezinne men zich op het eigene uit de 
verleden tijden, doch men cultivere evengoed 
het typerende van onze eigen tijd. Anders zal 
onze orgelbouw zonder meer cliché-werk wor
den. 

Dr. A.M. VENTE. 

Na deze zeer gedocumenteerde rede van Dr. 
Vente is het ons een wáarachtig genoegen over 
meer algemene feiten te horen spreken in het 
heerlijkste Nederlands dat wij van den geëer
dm Professor gewoon zijn. Wat hier volgt is 
echte,r niet het geheel der rede zoals wij die op 
de Orgelfeesten hoorden, doch alleen het laat
ste deel. Voor het eerste verwijzen wij naar 
zijn pioniersboek : « Het Orgel in de Neder
landen». 

De liturgische Organist. 

Het orgel speelde een zeer groten rol in de 
muziekkultuur, tot voor de 18e eeuw. Een ruim 
deel der componisten waren orgelisten. Wij zijn 
er ons wel van bewust dat ook de 19e en de 20e 
eeuw ene orgelliteratuur voortbracht die aan
zienlijk is, doch het aandeel van deze kunst 
was in de muziekliteratuur, in verhouding, voor 
de helft der 18e eeuw veel groter. 

Over het algemeen gebruik van het orgel, 
zijne gebeurlijke deelname aan de polyphonie, 
de strijd rond zijn optreden na de Middeleeu
wen, het beeld zijner orkestratie en da grote 
zorg die men heeft besteed aan de bekleding van 
dit instrument hebben wij, voor de tijdsruimte 
die ligt tussen de late Middeleeuwen en de 18e 
eeuw, eertijds in ons boek « Het Orgel in de 
Nederlanden » belicht. 

Indien daarna enerzijds het orgel een centra
le plaats bleef bekleden in de liturgie en een 
ererang bewaarde in de muziekcultuur, is het 
anderzijds toch waar, dat de algemene belang
stelling en zijne literatuur verminderde. 

In de gewesten waar de Evangelisten kerke 
heerste is de traditie der literatuur ongetwij
feld sterker gebleven omdat de rol van den 
orgelist er groter zijn kon dan dit in de Ka
tholieke liturgie het geval is. Evenwel vermin
dert dit feit niet onze bewering . 

Het is gene degradatie van het orgel of den . 
orgelist, doch wel een verplaatsing van den rol 
die beiden vervulden. · 

De verburgerlijking der maatschappij had 
geleidelijk van schouwburg en openbaar con
certleven het midden punt gemaakt · van de mu
ziekkultuur en van het aristocratisch gezel
schapsleven over 't algemeen. In de ontwikke
ling ener schitterende virtuositeit gaan pianist 
en violist groter aandacht verwerven. Sympho
nieën, opera, zangspelen, concerto's concertan
te kamermuziek en liederen worden de gewich
tige vormen der muziekliteratuur. 

Tegenover het gevestigde modern orkest en 
het klavier verliest het orgel zijne heerschap
pij in opvoeding en muziekleven en gaat het 
onder in de democratiseering van een steeds 
ont1VÎkkelend muziekonderwijs. 

Alle verhoudingen in acht genomen, wordt 
orgelliteratuur een geïsoleerd verschijnsel. Dit 
betekent niet dat- het instrument zijn nobel ka
rakter verliest en de componist het beneden zijn 
waardigheid gaat beschouwen voor dit instru
ment te schrijven. Doch .de vraag voor wer ,eld
lijk gezelschapsmuziek heeft toch alle andere 
overstemd. Mendelssohn, Franck, Saint-Saëns, 
Widor, Guilmant, Reger, Vierne e. a. schreven 
voor het orgel bladzijden die blijven in de .ge
schiedenis, doch de meesten van hen hebben 
zich toen in de eerste plaats door symphoni
sche werken gevestigd en wat zij, en anderen, 
schreven heeft niet kunnen verhinderen dat de 
hoofdklemtoon van de muziekproductie elders 
viel. 

Grote componi .sten zijn niet meer « per se » 
orgellisten. Orkest, opera, klavier en viool heb
ben hunne oplettendheid. Tot in de kerk toe had 
de concertante ' orkestmuziek zich gevestigd. 

Om in die vernieuwde wereld weer zijn plaats 
te veroveren moest de orgelist zijn weg zoe
ken in de concertzaal. Tot vóór het einde der 
19e eeuw was de mogelijkheid daartoe gering, 
gezien het orgel nog slechts hier en daar zijn 
intrede in die openbare concertpaleizen had ge
daan, en symphonisten zoals Saint-Saëns, het 
orgel slechts aarzelend betrokken in het sym
phonisch werk. 

Heden is de orgelist de moeilijkheid te bo
. ven. Ook hij is, als gelijke naast de pianist, vio

list en zanger, een gevierd «virtuoos » gewor
den der openbare concertverenigingen. 

Zijn positie is dubbel geworden. Enerzijds is 
hij de concertorgelist geworden die «•literatuur » 
speelt' en anderzijds , bleef hij de liturgische im
provisator of uitvoerder van specifiek liturgisch 
muziek. 

Ten overstaan van den glans die heden het 
concertante muziekleven, ook aan orgelvirtuo-
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sen. biedt, moet en wij er st eeds op bedacht zijn 
dat de taak van den liturgische imp rovisa t or_ 
een zeer gewichtige is. Er wordt een technische , 
liturgische, en esthetische toewijding van hoog 
gehalte gevergd om in de liturgie een dienend 
sieraad te worden van de gewijde harmonie. 

Orgelliteratuur kan hier niet baten! Hier 
kunnen ,,alleen creatieve kracht~n den orgellist 
helpen, om in de liturgische atmosfeer van sa
cramentele actie, gewijde gezangen, waslicht, 
symbolische gewaden , wierrook en symbolische 
ruimte onzér kerken, het transcendente lied uit 
te zingen dat in het liturgisch compleks ver
scholen zit. 

Indien wij enerzijds in het verleden vaststel
len hoe gewichtig de plaats was die in kerk en 
leven het orgel innam, kunnen wij ons ander
zijds moeilijk vergewissen van de eisen die er, 
psychologisch, aan den orgelist-,improvisator 
werden gesteld. Enerzijds ontgaat ons de inten
siteit die het liturgisch gevoel der menschen 
kenmerkte en dus , anderzijds, de psychologische 
verhoudingen tussen orgel en liturgische actie 
enerzijds en de biddende menigte anderzijds. 

Vermoedelijk was de gemoeds- en begrijps
deelname der biddende gemeente veel inniger -
want onderworpener en voller van spontaan ge
loof - , naar gelang wij terug treden in den 
tijd. De middelen die in het verleden moesten 
aangewend om de wijding t é verwekken had
den een kracht die in verhouding stond tot het 
begrip en gemoed van die dagen. Het is dus niet 
onmogelijk dat het orgelspel van toen, voor het 
heden ontoereikend zijn kan en oude orgellite
ratuur ons « documentair » veel waardevoller 
is dan liturgisch-esthetisch. 

« De werking » der kunst is steeds in verhou
ding tot de geesteshouding van den tijd. Het 
is vanzelfsprekend dat wij, die gevormd wer
den in de muziekdramatische kunst, van de mu
ziek - ook in de liturgie - naar harmonie, or
kestratie, melodie en rhythme, een andere uit
drukking vragen dan zij die , ingevolge 
ener andere geestes gestelt enis, het muziekdra
matische op een andere wijze hebben gezocht en 
tot andere - voor ons misschien minder over
tuigend gebleven - uitslagen zijn gekomen . 

De taak van den mod ernen orgellist-improvi
sator is niet minder dan ooit van een weergalo
ze ver hevenheid doch misschien veeleisender. Op 
de zelfd e wijze als de dramaturgische sympho
nist staat hij voor een dramatisch gegeven 
waarvan de t eks t de verheven ideeën bepaalt 
voor het begr ip , het decorum van licht , gewaad, 
mèubilering en kerkruim het oog geleid naar de 
beteken~ _ ener symboliek in functie der idee, de 
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wierookgeur de beschouwing opvoert tot een, 
mystieke bedwelming . 

Van dat alles moet hij, voor een sceptisch 
geworden, en door dramatische muziek verza
digde gemeente , de onuitsprekelijke diepe be
tekenis laten vermoeden door de onbegrèllsde 
uitdrukking waartoe alleen muziek, voor ons 
de kracht heeft en de klank van het orgel het 
best geeigend. Die muziek zal niet de zinnelijk
heid benaderen van onze dagen, doch zij zal de 
taal spreken van onze tijd! 

In die taal moet hij de ziel kunnen openba
ren die alles bindt toti een mysterievolle een
heid . Hij mag niet verwachten dat men kome 
luisteren naar de verfijnde «techniek ». Hij moet 
verhopen dat men den « geest » bewondere die 
hij te begrijp en wist en waarmede hij het stille 
drama had omweven. De aandacht van de bid
dende gemeente moet niet gaan naar de orgel
tribuun aan de westzijde, doch zij moet opgaan, 
in het , geheel, door het zielespel van den be
grijpenden improvisator , ingeleid tot de bete
kenis van al wat in het gebeuren , verstand en 
zinnen aandoet. 

_In de orgelist-improvisator der kerk gaat de 
virtuoos in de schaduw van den liturgischen 
schepper. In de liturgie moet het orgel kunnen 
verzinken in het mysterie, evenals een orkest 
ondergaat in het drama. 

Door zijn verstandelijke pr;etenties, in de me
chanisering en verstoffelijking van het moderne 
leven voelt de me·ns dat de ' inystiek hem ont
gaat. Verheven denken en esthetisch genieten 
zijn vo6r enkelen nog verblijdende vluchtheu
vels om te ontsnappen aan de zenuwschokkende 
en zinnenverdwazende experimenten waartoe 
kunst in al haar vormen wordt verleid . Liturgie 
werd een esthetisch geval en voor velen heeft 
zij zelfs ook die kracht verloren. 

Late den kunstenaar zich' niet vai;igen door 
het ijdele snobisme, Hij bescherme wat er aan 
mystiek in hem gebleven is. Hij doorleve haar 
diep en, spreke ze uit in zuivere oprechtheid. 
Wat scheppende waarde heeft, wordt alleen uit 
dien grond geboren! 

De kerkelijke organist begeve zich naar zijn 
orgeltribuun, de ogen gesloten voor de mensen, 
met in zijn gemoed het liturgisch drama van 
den dag , ten einde zijn spel te kunnen verhef
fen boven het « esthetisch geval », op het plan 
waar het dramaturgische betekenis krijgen kan 
en de gemeente voert - niet naar zich toe -
doch tot bij den zin van het sacramenteel gebeu-
ren. 

PrQf. Dr . . FI. Va,i.der MtJ.e:ren. 

Zuiver zakelijk gesproken was het concert ·in 
de Augustijnenkerk een waagstuk. Nadien wer -



den wij ook meermalen uit verschillende stand
punten beknibbeld om het egaal-moderne van 
dit programma. Behoudens het feit dat de me
ningen tot twee uitersten verdeeld waren, zo
als blijkt uit de correspondentie die wij in dit 
verband ontvingen, zijn er argumenten te over 
die onze schikking niet slechts goedkeuren, doch 
zelfs als noodzakelijk voorhouden. Als hoofd
schotel van · het muzikaal gedeelte der Gentse 
Orgelfeesten hadden wij vier concerten voor
zien. Veronderstellen wij dat deze vier concer
ten (in een tijdsruimte van drie dagen!) niet 
historîsch beklemtoond zouden geweest zijn, ja 
zeker, er was dan nog een enorme keuze, doch 
de concerten hadden geen eigen physionomie 
gehad, er had geen afwisseling genoeg geweest, 
en, behoudens dit alles, het ene groot argument, 
het argument van elke periode in de kunst, dat 

• wij ten minste den durf moeten hebben, dat wij 
tenminste de eerlijkheid moeten hebben onze 
tijdgenoten aan het woord te laten, zelfs al 
zouden de uitingen van die tijdgenoten ons al
les behalve bevredigen. In één woord: wij heb
ben het recht niet, op de hoogdagen van de 
orgelkunst, een ganse periode te negeren! 

De critiek, na dit concert, was hevig en reikte 
naar twee tegenovergestelde uitersten. Doch het 
is gevaarlijk, zoals sommigen deden, klakkeloos 
te beweren: « Dit is geen kunst! Dit is geen 
muziek! » De meest logische, cfr. de geschiede
nis van elke kunst, de meest correcte negatieve 
critiek zegt: « Ik begrijp niet! » We vroegen 
Professor Ch. Hens ons een volledig modern 
concert voor te dragen, omdat •wij, om te kun
nen oordelen eerst moeten horen en dan!... oor
dele wie oordelen kan! 

Enkele citaten uit de correspondentie en de 
bladen over dit Concert volgen hier. (Dit con
cert werd door de zorgen van het B.N.R.O. 
Brussel, door de Radio uitgezonden.) 

« Ik heb dezen namiddag het Cónce'rt van 
Ch. Hens beluisterd, ik vind geen woorden om 
te zeggen hoe schoon het was, ik ben zelden zo 
ontroerd geweest als tijdens dit ·concert. Hens 
is zeker een der grootste artisten die er zijn. 
Alles was groot en mooi in dit recital, wat een 
adem bezit dien mens , ik ben bijzonder blij dat 
ik hem heb leren kennen als componist. De in
terpretatie van Messiaen heb ik gevolgd met de 
muziek voor mij, ik heb nooit « Dieu parmi 
nous » zo heerlijk horen uitvoeren. » 

Een zeer bevoegd Luisteraar (Radio). 
« Het twe ede Concert werd gespeeld door Ch. 

Hens organist van St-Goedele te Brussel. Hij 
verraste ons met een zeer interessant modern 
programma van werken van Koechlin, Hens, 
Dupré, Toebosch en Olivier Messiaen waarbij 
hij een groot e..._virtuositeit aan den dag legde 

en deze brillante stukken alle kans gaf die ze 
nodig hebben. » , 

Piet Visser St-Gregoriusblad Nederland. 
« Zijn eigen werk, delen uit zijn « Nativiteit » 

maakte daarbij door zijn zin voor melodiek, 
klankcombinatie en contrapuntiek een goed fi
guur. De bespeling was uitermate geschikt om 
de voortreffelijkste eigenschappen van het ins
trument te doen schitteren. » 

Een bijzondere medewerker, De Tijd, 
Nederland. 

« Op het orgel der Augustijnerkerk speelde 
Ch. Hens... waarbij hij een prachtig coloriet 
ontwikkelde. 

Piet Visser De Linie Nederland. 
« De appreciatie onder de aanwezigen was 

zeer verschillend, naast vurige bewonderaars 
ook onverzoenlijke afbrekers. Vooral Messiaen 
en Hens moesten het ontgelden bij deze laat
sten. Alleszins heeft Ch. Hens er een groot 
meesterschap betoond: schitterende techniek 
en prachtige registratie die de heerlijke kwali
teiten van het instrument volle recht lieten 
wedervaren. » 

De Nieuwe Standaard. 
Buiten de reeds genoemde Dagbladen en 

Tijdschriften, cfr. vorig nummer, ontvingen wij 
nog interessante artikels in de volgende bla
den: Mensch en Melodie door Mr. Bouman, Het 
Gregoriusblad door Piet Visser, De Nieuwe Gen
tenaar; De Maas bode, 2de artikel door Marius 
Monnikendam, Ost-Belgien, Eupen ; De Zele
naar, De Nieuwe Landwacht, L'Avenir du Tour
naisis; De Gazet van Mechelen; Courrier de 
l'Escaut; De Hervormde Kerk door G. van Ra
venzwaaij; en enkele kleinere tijdschriften. 

Verder in den avond liepen wij door het oude 
Gent, langs de smalle, hobbelige straatjes -naar 
het St-Jorisgild in het kleurrijke (ook van 
naam) Patershol. Geen hoekje bleef onbezet in 
de oude stemmige zaal der Koninklijke Soeve
reine Kruisboogschuttersgilde. En daar rees de 
eerbiedwaardige, genereuse gestalte van den 
Z.E.H. Kan. Van Kerckhove. Hier laten wij aan 
het woord den Toondichter Marius Monniken
dam. Het artikel verscheen in de Maasbode van 
2 October 46. 

« Dien eersten avond (de eerste voor den 
schrijver, doch tweede van de Gentse Orgelfees
ten. N.v.d.R.) hoorden wij in het eeuwenoude 
schuttersgildehuis een voordracht van Kannun
nik van Kerckhove over « Schoon Vlaanderen ». 
« Het heerlijkste wat u ooit zag » luidde de 
ondertitel, en met een lichtelijk sceptische ge
stemdheid over deze naïeve aankondiging na
men wij plaats in een propvol lokaal waar mid
den in de menigte een Leika-camera stond op-

13 

( 



gesteld en waar een projectiedoekje van één 
vierkante . meter eveneens in zwevenden toe
stand zich wat verder bevond. « Het heerlijkste 
wat u ooit zag » bleek te zijn: Het Licht. Het 
Licht met een hoofdletter is_ het licht dat wij 
hiernamaals eerst kunnen aanschouwen en het 
licht hier op aarde nemen wij slechts voor een 
gering deel waar. M.a.w. hij behandelde het 
licht van metaphysisch standpunt uit en zuiver 
natuurlijk gezien ... Het zou ons te ver voeren 
en buiten het kader van dit verslag om de voor
dracht van dezen redenaar slechts summier 
weer te geven. Wij moeten echter zeggen zel
den of nooit zulk een magistrale doch voor 
ieder vatbare voordracht te hebben gehoord: 
zo evenwichtig en harmonisch van bouw, zo 
natuurlijk en diep geaccentueerd uitgesproken, 
zo boeiend en geestelijk versterkend, zo cultuur
krachtig en eigen als zelden gehoord wordt. 

Ter illustratie van het gezegde diende een 
honderdtal door dezen kanunnik zelf genomen 
foto's van het Vlaamse landschap, van Vlaamse 
luchten, bloemen, vlinders, dieren en mensen 
genomen bij opgaand en dalend zonlicht, bla
kend in de middagzon en wegstervend in de 
schemering, bij direct licht en tegen-licht, enz. 

Zuiver foto-technisch bezien herinneren we 
ons niet in onze fotogvafische ateliers scherper 
en volkomener beelden van de · natuur te hebben 
gezien, en het is niet te verwonderen dat talloze 
malen kreten van bewondering uit de aanwezige 
selecte schare opstegen. 

We zijn er diep van overtuigd dat deze in 
ieder opzicht magistrale voordracht niet alleen 
voor velen een openbaring is geweest, maar te
vens een apostolaat, zoals Kan. Van Kerckhove 
ons later bekende. En wat we ook later uit ge
sprekken met niet katholieke landgenoten ver
namen is dat deze vorm van christelijke bele
ving hén een groten stap nader tot ons ge
bracht heeft. A.lleen reeds uit dat oogpunt was 
dat orgelfeest, waarover we in een tweede arti
kel nader zullen uitweiden, vaIJ, betekenis. 

Marius Monnikendam. 
Na die overheerlijke voordracht werd door 

de aanwezigen het gulden boek der St-J orisgilde 
getekend en begon het.. . gezellig samenzijn. 

Wie zou de interessante gesprekken vergeten 
van dien avond, tussen organisten, orgelbou
wers, organologen van Nederland en België? 
Wie zou den prachtigen geest van verbroedering 
tussen Nederland eh België die toen heerste 
vergeten? Waar was die spreekwoordelijke 
sti .ifheid van de Hollanders? Die was... zoek! 
Tijl Ulenspiegel voelde zich een der onzen ... 
dien avond! 
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( vervolgt « Derde Dag ») 

e (Archief) 
« V AANDEREN ... 

(A rchief) 
HEERLIJK ... 

(Archi ~f) 
LAND! » 



Orgelhistorie 
Hoe schrijft men geschiedenis? Het eenvou

digste is vlijtig de lessen van den meester te 
herhalen en zijn conclusies door te geven. Dat 
kan bij ' de geschiedenis van de tabak, van de 
groentenhandel, van de spoorwegen en ook bij 
de geschiedenis van het orgel. Of daardoor de 
pijp lekkerder smaakt, de legumen eerder gaar 
zijn, of ge eerde' op uw plaats van bestemming 
zijt of er beter van orgel speelt, is een andere 
vraag. In de geschiedenis van den tabak is het 
voorgekomen dat men in Applicanië pijpen had 
van bijna twee meter lang en een voet breed. 
De kop rustte op een statief en de roker trok 
de rook naar binnen door middel van een zuig
pomp die, met de voeten getrapt werd. Er moet 
een afbeelding van bestaan, maar ik mis haar 
in mijn collectie en kan haar dus niet laten af
drukken. Het moet zwaar roken zijn geweest 
en sindsdien is het model van de pijpen veel 
kleiner en het roken wat gemakkelijker gewor
den. 

Iets dergelijks schijnt in meer takken van 
industrie, wetenschap en kunst voorgekomen te 
zijn. Er waren bv. locomotieven met plompe 
schoorstenen, patatten van twee voet doorsnee 
en orgels met toetsen van twintig cm. breedte. 
Van deze laatste bestaan geen afbeeldingen 
meer, maar wel ken ik - en U kent ze ook 
wel - de afbeelding van de toetsen uit Halber
stadt. Ze waren gezellig breed en, zegt Praeto
rius die het weten kon - tenminste hij deed 
alsof en het was een knappe man - men moe:3t 
er met vuisten en ellebogen op « slaan ». Het 
is maar jammer, dat het al zo lang geleden is. 
Ik had de organist wel eens willen bezig zien. 
Nog meer benieuwd zou ik zijn geweest naar 
de applicatuur die hij in zijn muziek had gezet 
of ik had wel eens les van hem willen hebben 
in een « gevoeliger ellebogen-techniek », of zijn 
« Ecole de velocité pour les poings », of een 
« Etüde für geöffneter Faust » of iets dergelijks 
willen zien. Van zijn applicatuur heb ik een flau
we herinnering. Vraag me niet, hoe ik er aan 
kom. Die zal wel in een of ander handboek heb- · 
ben gestaal'l. Er staat me nog zo iets van bij: 
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« f » zal dan « vuist » (faust), « e » wel « el-

leboog » moeten betekenen. Ik weet er anders 
geen oplossing voor. Alleen dat « Presto ■ = 
42 is bepaald een fout van den clichémaker. 

Het is waar, Praetorius was een geleerd man 
en we danken veel aan hem en zijn Syntagma 
musicum van 1620. Vooral bij gebrek aan goed 
nagevorste archief-dokumentatie. 

Ik ben daarom zelf maar eens op schok ge
gaan en heb zo bij toeval wat gevonden in een 
groot, oud Duits gedicht van Hugo von Trim
berg dat « Der Renner» heet. Hugo schrijft 
er iets over de orgels van · rond het jaar 1300. 
Dat moeten dan die vuisten- en ellebogen-ins
trumenten zijn • geweest. Hij schrijft helemaal 
niet ex professo over die orgels, want de man 
was gymnasiumleraar en hij schrijft maar zo 

· terloops en naar aanleiding van wat hij dage
lijks in zijn kerk in Mis en Vespers hoorde van 
het orgel. En het moet een heel gewoon orgel 
zijn geweest zoals er in zoveel kerken stonden. 

« Wij, Christenen, » schrijft hij in vs. 5919 
vv. « gebruiken in onze kerken geen snaarins
trumenten maar orgeis. En als we die horen 
gaan onze gedachten naar het gezang der En
gelen. Wanneer een handvol loden pijpen hier 
op aarde al zo schoon klinkt, Heer God in den 
Hemel, hoe. schoon zal dan in de Hemel het ge
zang der eeuwige vreugde van uw Heiligen en 
Engelen zonder tal moeten weerklinken. Dat 
kan nooit een mensenverstand doorgronden of 
een mensenmond ons vertellen! » 

Ik kan me moeilijk voorstellen, dat Hugo 
deze verrukking kan hebben gekregen van het 
stoten en duwen en slaan met vuisten en elle
bogen. In een handschrift der 12e/ 13e eeuw 
uit Petershausen lees ik iets over de « bijzonder 
zoete melodieën » die het orgel speelt. Bisschop 
Balderic van Döle en een schrijver uit de Abdij 
Engelberg van die zelfde tijd spreken er ook 
zo over. De liefelijke melodieën van de middel
eeuwse kerkmuziek, die juist op de feestdagen 
door het orgel werden begeleid, zou men toch 
niet laten overstemmen door een huilend of 
brullend geluid van een ruw gespeeld orgel! 

Intussen gaat de fabel van het « orgel slaan » 
met vuisten en ellebogen sedert Praetorius rus
tig van het ene boek in het andere over. For
kel, Wangemann, Riemann, Prick van Wely 
(waarom ook hij niet?) schrijven het elkaar al
lemaal gedachteloos na. Höweler geeft in zijn 
« Muziekgeschiedenis in beeld » trouw Praeto
rius' plaatjes zonder commentaar, en B.v.d. 
Sigtenhorst Meyer nog in de herdruk van zijn 
overigens zo uitstekend boek over Jan Pz. Swee
linck (1946) vertelt het verhaaltje rustig na . 

• 
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Me~ het enige gevolg, dat « men » een volstrekt 
verkeerde voorstelling heeft van het middel
eeuws orgel. 

Maar er is geen enkele afbeelding uit dien 
tijd waarvan men de techniek der vuisten en 
ellebogen zou kunnen aflezen. Integendeel: Or
gelspel is daar vingerspel. Op de miniaturen, de 
beeldhouwwerken , op de tapijten... · 

Uit het werk van een zeer nuchter histor icus 
vertaal ik het volgende: 

« Het is een geluk dat voor dichtkunst, bouw
kunst, beeldhouwkunst en kunstnijverheid 
de bewijzen voor het meesterschap der toen
malige techniek voor het grijpen liggen . 
Wat zou de verkeerde kritiek, wier sterk
ste argument meestal slecht en negatief is, 
van deze kunsten hebben overgelaten, wan
neer zij slechts op conclusies was aangewe
zen zoals nu bij ,de muziek welker tonen 
sedert lang verklonken zijn? » 

Nuchtere vraag, waarop als enig nuchter, 
zelfs droog antwoord kan luiden: 

« Bestudeer de archieven. Zij spreken een 
klare taal. » 

Amsterdam. _riet Visser. 
---, 

Beschrijving _van het Orgel 
der · Abdijkerk, Averbode 

Het orgel der abdijkerk val) Averbode werd 
van 1854 tot 1861 gebouwd door den Heer Hip
polyte Loret, toentertijd te Laken-Brussel ge~ 
vestigd en leerling van Cavaillé-Coll. De Orgel
bouwer arbeidde er 7 jaar aan, en vele orgelde
len werden ter plaatse vervaardigd. Voor wat 
de onderlinge harmonisering .en de zuiverheid 
der spelen betreft mag het orgel van Averbode 
bij de beste orgels van ons land gerekend wor
den. Het orgel heeft 4 handklavieren en 1 voet
klavier en 64 volledige registers. Het bevat 
3.561 pijpen. De metal -en bombarde 32 voet 
weegt 1.265 kilogr. zonder bijbehoorten. De 
grote tinnen Monterpijpen van 16 voet ( die men 
in 't midden van het buffet ziet) wegen 561 kilo
gram. De tongspelen zijn beroemd . Het orgel 
heef t een me kanisc h regeerwer k met Barker
stelsel en sleepladen. 

De mooie orgelkast met beeld - en snijwerk , 
kwam uit de werkp laatsen van J.P. Piersotte , 
van Elsene. Het gehele kunstgewrocht biedt 
tr effe nd e -overeenkomsten met het wereldbeken-
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de orgel van Freiburg in Zwitserland. Het werd 
voor de eerste maal plechtig bespeelçl in het 
jaar 1861 door den Heer Alfons Mailly, profes
sor aan de hoge re muziekschool te Brussel. Or
gelbouwer Loret heeft hier bewezen een be
kwaam vakman te zijn en een echte kunsttoer 
ver richt met op zulk een kleine plaats zo een 
groot orgel te kunnen bouwen. Het doksaal 
waarop het orgel moest geplaatst worden had 
slechts een oppe rv lakte van 6,70 m. breed en 
2,80 m. diep . Het orgel werd in 4 verdiepingen 
boven elkaar geplaatst, en meet in de hoogte 
15,15 m. 

Na Mr. Loret werd het orgel onderhouden 
door Leonard Drijvers, Orgelbouwe r te Leuven; 
vanaf 1895 door J.B. D'Hondt , Orgelbouwer te 
W olfsdonck, en daarna door zijn zon en Gerard 
en Ernest D'Hondt , Orgelmakers te Herselt. 

Het tutti-spel va n het orgel der Norbertijner
abdij van Averbo de, wordt sinds vele jaren door 
onze Kempenaren aanzien als enig van groots
heid . Volgens de volksmond - 't wordt heden 



ten dage nog steeds verteld en geloofd - mag 
de organist van « 't klooster », indien er niet 
veel volk in de kerk is, in het volle spel Bazuin 

32 voet en Contre Bas 32 niet openen, omdat 
deze grote orgelpijpen van 12 m. lang zoo'n 
daverend geluid geven, dat de kerkstoelen tril-

lend van hunne plaatsen schommelen en de rui
ten der vensters barsten... Daarom - zo ver
telt men erbij - werden in de grootste pijpen 
hele kruiwagens zand geschept met het doel àl 
te grote verwoestingen te · voorkomen... _ 

SAMENSTELLING VAN HET ORGEL. 
(Abdij, Averbode) 

Pedaal C---d' 

Contre basse 32 
Montre basse 16 
Violon basse 16 
Sousbassc 16 
Montre 8 
Melophone 8 
Flûte basse 8 
Gros Nazard 5 ¼ 
Prestant 4 
Octavin harm. 2 
Bazuin 32 
Bombarde 16 
Trombonrue · 16 
Trompette 8 
Clairon 4 

Manuaal p: C-g"' 
(groot orgel) 
Violon Major 16 
Montre 16 
Montre 8 
Mélophone 8 
Flûte à cheminée 8 
Quinte 5 ¼ 
Prestant 4 
Flûte octaviante 4 
Quinte harm. 2 ¾-' 
Octave 2 
Fourniture 3-4 
Trompette 8 
Trombone 8 

Manuaal IV C-g"' 

(Reciet) 
Melophone 8 
Fugara 8 
Flûte harm . 8 
Quintadena 8 
Melophone 8 
Flûte harm . 4 
Voix-Céleste 8 
Cor Anglais 16 
Musette 8 
Voix-humaine 8 

Manuaal I C-g"' 

(clavier de Bombarde) 
Bourdon 16 
Flûte ha1·m. 8 
Flûte ouvert 8 
Viola di Gamba 8 
Fugara 8 
Mélophone 4 
Flûte Pyramidale 4 
Octavin harm. 2 
Grand cornet 3-4 
Bombarde 16 
Trompette 8 
Clairon 4 

Manuaal m C-g"' 
(Positief) 
Bourdon 16 
Flûte harm. 8 
Salicional 8 
Bourdon 8 
P11estant 4 
Flûte octaviante 4 
Dulciana 4 
Octave 2 
Cornet 5 r. 
Bombarde 16 
Trompette 8 
Basson-Hautbois 8 
Clairon 4 

Ifoppelingen. 

p + I 
P+II 
II+ III 
III + IV 
Zwel: Reciet en Positief 
Tremolo: Reciet en Pos. 
13 vaste voetcombinatres 
voor tongspelen 

GERARD D'HONDT 
Herselt. 
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« De Schahnei » had mij juist een jaar gele
den uitgenodigd, een algemeen overzicht te ge
ven van de hedendaagse orgelmuziek in onze 
dorpskerken. Uitgaande van mijn dagelijks con
tact met organisten van de meest verschillende 
bekwaamheidsgraad, met orgels van de meest 
verschillende kwaliteit (indien daarvan sprake 
kan zijn) m onze dorpskerken, heb ik getracht, 
na::i,r best vermogen, een algemeen beeld op te · 
hangen van een, in de meeste gevallen, niet te 
verrechtvaardig~n toestand waarin de orgehnu
ziek in deze bepaalde kringen gehouden wordt, 

Ik heb dit gedaan op een zeer beminnelijke 
toon (naar het schijnt, een persoonlijke karak-
tertrek). -

Wanneer men in acht neemt, én de waarach
tigheid van den beschreven toestand, én de 
spreekwoordelijke beminnelijkheid van mijn 
toon in dit bewust artikel staat men verbaasd 
over het groot antal - en de scherpte van de 
tegenaanvallen die ik te verduren kreeg. Ter
loops, doch daarom niet zonder een zekere vin
nigheid, verwijt ik het sommige protesterenden, 
dat de heftigheid van hun protest hen de con
trole deed verliezen over de elementaire correct
heid, daar waar zij hun onderdanige dienaar, 
in de hoofding van hun brief « Jan » · ( tout 
court!) noemen, terwijl ik in werkelijkheid op 
mijn doopakte, en onderaan het verjaard arti
kel, « Johan » lees. Waar loopt het op uit wan
neer men gaat spreken over bv. Jan Bach?! 

Ik zal mij echter in deze bespreking niet la
ten leiden door de lichte mismoedigheid voor dit 
persoonlijk feit, want het is eerder een bewijs 
van rechtmatige trots over hun ambt, die be
doelde correspondenten heeft geïnspireerd. Be
houdens enkele brieven waarvan de schrijver 
zichzelf te buiten gaat (het afkeuren van som
mige toestanden zo persoonlijk opgenomen?) 
trachten de meesten de aangehaalde wantoe
standen te weerleggen. Enkelen ontvangen geen 
vergoeding voor de uitgaven van goede orgel
muziek, ande ren kunnen geen deftig orgelwerk 
uitvoeren. op een totaal ontredderd orgel, som
migen hebben nooit orgel gestudeerd, doch oefe
nen het ambt van organist uit om in de plaat
selijke noodwendigheid te voorzien: waartussen 
goede en onaanneerribare argumenten, waarop 
wij later terug komen. 

Veruit de meerderheid argumenteert niet, zij 
neemt aan dat de toestanden in vele dorpsker
ken op een of ander punt onverdedigbaar zijn, 
doch zij betreedt zonder schroom het sociaal 
terrein: « Gij verwijt ons, organisten van de 
dorpske r.ken, doch is het bete r in de steden? » 
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Behoudens deze twee-partijdigheid: dorp en 
stad , leekt het mij wel de moeite in te gaan op 
de vraag der protestbrieven en de orgelmuziek 
in de stadskerken aan den tand te voelen. 

Er werd mij een respectabel aantal maanden 
gegund om de nodige documentatie te verza
melen. 

De vergelijking tussen de orgehnuziek in de 
dorpskerken en in de stadskerken is, rekening 
houdend met de nodige verhoudingen, en zeer 
nuchter gezegd, eerder beschamend voor laatst 
genoemden. · 

De orgels in de stadskerken zijn gemiddeld 
beter onderlióuden dan deze in de dorpskerken; 
er is meer muziekkennis onder de organisten en 
het volk zelf. De orgelbouwer bereikt hen ge
makkelijker en, er is wellicht meer kapitaal be
schikbaar (bij voorbaat aanvaard ik alle pro
test aangaande dit laatste). De hoofzaak lijkt 
me echter dat er meer interesse is in de steden, 
ook voor het orgel, dan in de )deine dorpen. 

Het gemiddélte van de stadsorganisten is 
technisch veel verder gevorderd. Er is een ab
soluut gemak om orgel te studeren gezien de 
verplaatsingsmogelijkheden vooral. De stadsor
ganist zal ook, buiten de eigenlijke orgelstudie, 
doch door het levendig concertwezen, een meer 
verzorgde, algemeen muzikale ontwikkeling ver
krijgen die hem in zijn ambt zeer ten goede 
komt. Dus, de stadsorganist is als dusdanig van 
betere kwaliteit dan zijn collega uit de dorps
kerk die, buiten het radiogebruik, feitelijk vol
ledig verstoken blijft van elk contact met het 
muziekleven. 

Dit zou zo moeten zijn! Doch in verhouding 
tot de voordelen, en vanuit een zeker st~ndpunt, 
is hij minder goed. · 

Is het nodig dat ik onderscheid maak? Is het 
nodig te zeggen dat ik daar niet elke stadsorg"a
nist mede bedoel en dat zij over wien wij het 
wel hebben zeker in de minderheid blijven? 

De beste toetssteen om de waardegraad van 
een organist te meten, vooral in de steden is 
de ... huwelijksmis! Ik heb me ook de moeite ge
troost tientallen huwelijksmissen bij te wonen 
in kerken van grotere en kleine steden, en ik 
vond er een documentatie die zeer rijk zou zijn, 
toonde zij niet de armoede van sommige orga
nisten, vooral op gebied van zuivere smaak. 

Reeds sprak ik hoger over de grotere muzika
le belezenheid van de stadsmensen. In feite is 
dit weer zo door de vele faciliteiten tot de mu
ziekstudie en door het fel ontwikkeld concert
wezen. Doch men verwarre deze categorie niet 
met de overgrote meerderheid die enkele dagen 



voor het huwelijk een briefje stuu r t met ver 
melding van de voor die plechtigheid gewenste 
orgelstukken, want het ziJn mensen die de titel 
kennen van vier à vijf werken: een entrée 
(wordt meestal niet bepaald), de Ave Maria 
van Gounod of Schubert { die ze niet uit mekaar 
kennen) en tot slot de eeuwige Bruidsmars van 
Mendelsohn ! 

Dit is in de meeste gevallen de ganse muzi
kale wetenschap van de stadsmens. Ter illus
tratie een paar karakteristieke voorbeelden: 

Een vriend van me speelt gedurende een hele 
mis w,erken van de oude meesters en van J. S. 
Bach. Toen, na de mis, staat beneden een eer
biedwaardige heer, hij biedt zijn kaartje want 
hij bekleedt een hoogstaande positie in de maat
schappij. Of de organist hem het groot genoe
gen zou willen doen nog een paar werken te 
willen uitvoeren, hij heeft zo genoten onder de 
mis! Mijn vriend, enigszins verheugd om de on
gewone belangstelling, vraagt welke literatuur 
Mijnheer zou verkiezen .... «Beethoven »! (waar
mede hij zeker de Trio's enz. niet bedoelt) ·. Deur 
dicht! er is .niets van gekomen. 

Een ander geval: een heer spreekt met een 
organist -over orgel en orgelmuziek. Er is niets 
in de wereld dat hij liever hoort dan orgelmu
ziek. Het is een zo volledig instrument, en dat 
één mens dat geluid voortbrengt! De organist 
voelt zich terecht gevleid, en, of Mijnheer soms 
een voorkeur heeft voor een of ander werk, voor 
een of ander organist? En met een zekere ont
roering: « Jan Hou ben! » Paff ! ! De organist 
valt in bezwijming, en, indien hij dit niet deed 
was het toch een zeer geschikt ogenblik om het 
te doen! 

In de huwelijks.missen geeft men gewoonlijk 
de voorkeur aan een zanger, een viool, soms 
twee eerste violen, een cello, soms een klein or
kest naar gelang de financiele middelen van 
bruid en: bruidegom. In dit geval doet de Oh! 
zo nederige organist zijn uiterste best om met 
de pianopartituur die men hem voorzet de heer
lijke viool te begeleiden in werken als Judex, 
Ave Maria, Ode à Ste-Cecile, Marche religieuse 
van Gounod, brokstukken uit Cavaleria Rusti
cana van Mascagni, Solveigslied van Grieg, 
Agnus Dei van Bizet, Intimité van Chopin en 
enkele andere die ik niet durf noemen om het 
ambt van organist niet volledig in discrediet et 
brengen! 

Wanneer het toekomstig · paar geen voorkeur
stemmen aanbrengt voor andere instrumenten 
noch voqr bepaalde werken, kan de organist een 
goed half uurtje vullen met een programma van 
eigen vinding. Aan de hoger genoemde reeks 
kan hij dan nog toevoegen: Liebestraum van 

Liszt, uittreksels uit Massenet, Lalo, La Fille 
du Régiment van Donizetti, Traumerei van 
Schumann. Van dit laatste hoorde ik eens een 
uitvoering in Tutti. Om niet te spreken over 
schandalige reminisenties uit Twee ogen zo 
blauw, De Mooie Molen en dies meer! 

Wanneer daarbij de nodige registratie aange
past wordt is het geheel slechter dan bij een 
bibberorgel. Deze immers bibbert van nature, 
hij draagt het kaartje van zijn specifieken aard. 
Doch het kerkorgel dat voor zulke literatuur 
gebruikt wordt, wordt rood van schaamte, en 
de organist die zulke literatuur in een kerke
lijke aienst uitvoert, zou het minstens moeten 
worden. 

Deze verschijnselen doen zich niet alleen voor 
in de grote .steden van het binnenland, doch 
evenzeer in de kleinere provinciesteden en voor
al in de kuststeden waar de organist de badgas
ten beter zou omkleden met wat meer deugd-
doende, ernstige .orgelmuziek. · 

Tenware men uitging van het standpunt dat 
dhr. Bohy verdedigt in de bespreking over de 
begroting van het N. I. R. (Kamerzitting van 
Woensdag 18 Dec. 1946) « terloops zegt dhr. 
Bohy: dat hij tevreden , is over de muziekpro
gramma's die uitgezonden worden en dat er 
daarbij dient rekening gehouden met eenieders 
smaak; zijn er die minderwaardige muziek wil
len, dan moet men ook hun voldoening schen
ken. » (protest rechts). 

Ondertussen - met een gevoelen van innige 
deelneming - zµllen wij dit standpunt aan dhr 
Bohy overlaten. 

Wij zijn er van overtuigd, ten andere, wij 
schreven daar vroeger over, d-at er in sommige 
dorpskerken dezelfde geest heerst doc;h om zijn 
breder muzikale ontwikkeling is de verantwoor
delijkheid van den stadsorganist zoveeJ te gro
ter. Het is zeker niet bij hem dat wij uitvoerin
gen als hoger genoemde draken verwachten. 

Het is niet zo eenvoudig als dit wel op het 
eerste zicht zou lijken , die werken van het pro
gramma te schrappen. In sommige kerken zul
len zij zelfs door de Pastoor geëist worden, en 
men kan het publiek niet zo teleurstellen met 
een volledige afbraak. Doch wanneer de stads
organist wat wil aan opvoeding doen (al was 
dit slechts de enige reden!) kan hij geleidelijk 
naar een goed degelijk programma gaan dat 
ook wel aangepast zal zijn aan meer speciale 
omstandigheden doch niet buiten de lijn van 
ernstig en eerlijk organistenschap zal gaan. 

(Vervolgt). 

JOHAN . 
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Het Orgel van de 
St. Martinuskerk te Haringe 

In het orgaan der interdiocesane kerkmuziekschool van 
Mechelen « Musica sacra » verscheen in het Juninummer 
1937 het artiklel « Een eigenaardig oud orgel te Haringe » 
door Albert Van Haute . (blz. 268). 

Hierin werd niet aangestuurd op ,een uitgebreide be
schrijving van het orgel: veeleer werd bedoeld het orgel 
van Haringe te doen kennen om aldus mogelijks een 
verklarenden uitleg te bekomen over het zeldzame pe
dalensyst ee m · ervan. 

Sedert werd het probleem opgelost door E. Pater Dom. 
Jozef Kreps O.S.B. , den gewaardeerden orgelkenner, die 
bij zijn bezoek aan het orgel op 6 Sept. ll . weldr á wist 
te bewijzen dat we hier te doen he bben met het oude 
trommelenspel, waarvan het orgel van Haringe wellicht 
het enig bewaarde • en nog bruikbare specimen bezit . 

Het doel van volgende bladzijden is een gedetailleerde 
beschrijving te geven zow,el van het meubel al s van het 
instrument, aangevuld door enige geschiedkundige ge
geve ns en enkele wensen. 

Orgelbouwers. 

In 1777 werd besloten het oud orgel af te 
breken om het door een heel nieuw te vervan
gel). Eerwaarde Heer Franciscus Vormezeele, 
toenmalig pastoor van Haringe, heilig priester 
als hij was, muntte niet alleen uit door zijn 
ijver in het versieren van het Huis Gods, doch 
was tevens een hartstochtelijk muziekliefheb
ber. Aan hem heeft Haringe zijn prachtig orgel 
te danken, waarvoor het huis Van Peteghem, 
uit Gent werd aangesproken. 

Wie juist met het bouwen belast werd, heb
ben wij nog niet kunnen achterhalen : waar
schijnlijk was het Pieter Van Peteghem (bijge
naamd de oude), meesterknecht van J.B. For
ceville, die zich in 1733 te Gent kwam vestigen, 
waar hij weldra, in stevigheid van bouw en 
klankrijkdom, al zijn tijdgenoten ~st te over
treffen. Hij stierf in 1787 doch was als vader 
de stichter geworden van de gunstigbekende 
orgelbouwers-familie die gedurende bijna een 
anderhalve eeuw (tot 1864) zoveel kerken in 
Belgie en Nederland wist te verrijken met hun 
voortreffelijke orgels (meestal van kleinen om
van). - Zie H. V. Couwenbergh: L'Orgue an
cien et moderne " p. 51-52. -

Besteld in 1778, duurde het maken en plaat
sen ongeveer een jaar , zodat het orgel voor · 't 
eerst bespeeld werd op 17 April 1779, twee da-
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Aan « De Schalmei » 
eermiedig en genegen 
opgedragen. 

gen voor het afsterven van den kunstminnen
den herder. Door zijn vroegtijdigen dood hebben 
wij het te betreuren geen nauwkeurige beschrij
ving te vinden over het orgel, in het door hem 
zorgvuldig pijgehouden Registrum Pastorale. 
Uit een rekening vernemen wij dat zekere Pie
ter Kockenpo de orgelkassen, zonder het snij
werk, leverde voor de som van 350 franse 
kroonstukken. Het snijwerk ervan bezorgde de 
~undige .l-an Elshoecht, beeldhouwer uit Sint 
Winnoksbergen? Aan hem moet waarschijnlijk 
ook de opvatting van het bouwkundig plan toe
geschreven worden : aldus menen wij de vele 
gelijkenispunten (vooral in de borstwering), te 
kunnen verklaren die bestaan tussen het orgel 
van Haringe en dit van St Winnoksbergen, .ook 
aan Elshoecht toegèschreven. Voor nadere be
schrijving van vermeld orgel en enige biogra
phische gegevens over de familie Elshoecht zie 
het artikel: « Les grandes orgues de Bergues » 
par M. Amédée Gastoué in het Bulletin du Co
mité flamand de France: année 1932, p. 464 et 
suivantes. 

Het geheel kostte « verre boven de 5000 (bij
na 6000) gulden », aldus lezen wij in de levens
beschrijviQg van pastoor Vormezeele. 

Het orgel, juist dank zijn stevigen bouw, had 
sedert (wat zelden voorkomt), niet t~ lijden on
der allerhande noodlottige herstellingen, maar 
bleef tot op heden zijn oorspronkelijke samen
stelling bewaren. En kel de pijpen van één spel 
werden uitgenomen en een paar kleine bijspe- · 
len raakten buiten gebruik. Ook werd de oude 
blaasbalg, in 1921 door het huis · Anneessens 
van Meenen, vervangen door een occasie-blaas
balg. 

Algemene, Opbouw. 

Het oksaal en orgèl werden achter in de raj.d
denbeuk, boven de ingangsdeur, opgetrokken. 
Het instrument zelf werd ondergebracht in 
twee kassen, die naar den geest van den tijd, 
gebouwd werden in laat-barok stijl, waarin fran
se elementen (Louis XV en Rococo) verwerkt 
werden tot een sierlijk geheel. Het voorzicht van 



het Bovenorgel beslaat vijf pij penbundels, die 
van elkaar afgescheiden zijn door een eenvou
dige lijst; dè midden- en hoekbundels staan in 
halfrond naar buiten terwijl de tussenvlakken, 
naar den middelbundel toe, in lichte g0lviQg 
vooruit komen te staan en hun pijpen laten aan
leunen tegen de beide bundels waartussen ze ge
vat zijn. De koppen der pijpen worden sierlijk 
overdekt met open krulloofwerk dat, boven de 
tussenbundels, in schuinopgaande lijn een ge
paste overgang vormt tusschen de lagere hoek
bundelen en den hogeruitspringenden midden
bundel. Onder de pijpenvlakken loopt een brede 
splintvormige fries die onversierd bleef. De gro
te middenbundel steunt op een kraagstuk dat 
tegen het schot zijn rustpunt heeft en op het 
rolwerkvlak, tussen krul- en schelpversiering, 
het jaartal 1778 in half verheven snijwerk 
draagt. Onder het jaartal werd « Elshoecht fe
cit » ingesneden. Boven is de bundel afgedekt 
door een zware, eveneens niet-versierde kroon
lijst waarop het middenbeeld had moeten prij 
ken. Daar het houten · gewelf der kerk te laag 
was, werd het beeld langs voor tegen de kroon
lijst vastgemaakt, het stelt de H. Kerk voor on
der de symbolische uitbeelding van een Vrouw 
(met de tiare op, de stool om den hals, een ei- · 
borie in de linker- en een sleutel en kruis in de 
rechterhand) omgeven van een stralenkràns en 
gedragen door engelkopkens. De hoekbundels 
steunen op een kraagstuk in schelpwerk dat te
vens den overgang vormt tussen het schot en 
de bredere pijpenverdieping. Boven zi_jn zij even
eens afgedekt door een brede kroonlijst die, bi.i. 
plaatsgebrek, maar gedeeltelijk kon uitgevoerd 
worden en ook een aanhangend beeld dragen. 

· Boven op de linkerzijbundel zit Koning David 
met de harp terwijl de rechterzijbundel de H. 
Cecilia met een armorgel draagt. De zijhoeken 
der kas werden ( voor zover het lage gewelf het 
toeliet) op de gehele hoogte der hoekhalfrond
bundels afgezet met open snijwerk waar een en
gelkop met ontplooide vleugelen gevat zit tussen 
brede voluutvormige acanthusbladversiering . 

Van het schot (onderbouw) werden enkel de 
twee panelen onder de tussenvlakken versierd 
met een belegging van krans- en loofwerk. 1 

Het Voororgel telt vijf pijpenvlakken die rus
ten op een onversierd friespaneel en waarvan 
de twee tussenbundels in halfrond vooruitsprin
gen. De pijpen van het midden- en zijvlakken 
gaan lichtelijk aanleunen bij de hogeruitsteken
de tussenbundels die afgedekt worden door een 
brede kroonlijst waa:riop een musicerende engel
figuur neerzit. De pijp enhoofding , vooral die der 
lagere bundels, is gebo Fgen achter een voluut
vormig open _ sier werk dat ook de zijhoek en en 

den boven r and der kas omlijst en aldus een sier
lijken overgang schept tussen de horizontale bo
venbouwlijn der kas en de opschietende half-

. rondbundels. · 
Het Koororgel staat ingewerkt in de rooilijn 

der borstwering, die in golvende lijn een ha:l-ve 
ci,rkel omschrijft en op twee sierlijke grijsmar
meren zuilen, met Ionische kapiteelversiering, 
rust. De borstwering zelf telt tien panelen in 
opengewerkt snijwerk, waarop allerhande mu
ziekinstrumenten, tussen krulloofwerk, ' afge
beeld zijn. De scheiding dezer panelen wordt 
aangegeven door pilastervormige stijlen waar
van het bovendeel rankwerk draagt. Boven wer
den de panelen afgezet met een doorlopen
de fries waarop boven vier der scheidingsstijlen 
een neergehurkte engel zit te musiceren. De on
derplint der panelen steunt op eeri brede onder
fries die ook onder het voororgel doorloopt en 
waaraan onder ieder scheidingsstijl een: kraag
stukvormige druiventros afhangt .. 

Het plankier, langs onder, bestaat uit paneel
werk in sparhout dat in meetkundige vakken in
gedeeld is en in 't midden een eikenhouten roos
versiering draagt. Het portaal, onder het oksaal, 
volgt enigszins de golvende lijn der borstwering 
en is langs de voorzijde (kerkbinnenkant) ver
sierd in denzelfden aard als het vorige, zodat 
orgel, borstwering en portaal in stijl en versie
ring een prachtig geheel vormen. 

Samenstelling van het orgel. 

Hier volgen de namen der spelen in volgorde 
en plaats zoals wij ze vinden op het orgel. 

ECHO (ci -f a) 

2, Echd de cornet 3r ( +2r van Nr 1. 
1. Double(t) Flûte 2r. 

GROOT ORGEL (C -f 3) 

1. Corn et 5r (dessus) 11. Montr e 8 
2. Bourdon 16 12. Pr estant 4 
3. Bourdon 8 13. Doublett e 2 
4. Flûte 4 14. Nazard 3 
5. Fl ag eol et 2 15. Fournitur e 3r · 
6. Cymb a le 2r 16. Tierce 
7. Corn etture 2r (d ,essus) 17. Bombarde 16? (b . gebr .) 
8. Tromp ette 8 (bas se) 18. Tromp ette 8 (dessus) 
9. Voix Humain e 8 19. Clairon 4 (basse) 

10. Tambours 20. Evacuant (buit. ~eqr .) 
21. .......... ? (buiten g ebruik) . 

POSITIEF (C -f 3) 

1. Bourdon 8 
2. Flûte 4 
3. Na zard 3 
4. Fourniture 2r 
5. Tromp ett e 8 (dessus) 
6. Cr omhorne 8 (d essus) 
7. Ro ssignol (buit . gebr .) 

8. P nestant 4 
9. Doublett e 2 

10. Cy mb a le 3r (des sus) 
ll. Tierce 
12. Tromp ette 8 (basse) 
13. Cromhorne 8 (b a sse) 
14. Tr embl a nt . 
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Regeer en \\indwerk. 

Het toets- en registerwerk is heel mechanisch 
gebouwd: op al de spelen is het sleepladesys
teem toegepast. De klavieren - langs weers
kanten gevat tussen een verticale rij regist~rs 
- zijn onder-aan in het schot der grote kas 1~

gewérkt (Buffet à fenêtre) zodanig dat de or
ganist moet plaats nemen tussen de twee kass~n 
en met zijn rug naar het altaar toegekeerd zit. 

Het toetswerk bestaat uit drie handklavieren 
en . een aangehangen voekla_vier. Het onderkla
vier is dit van het Positief dat 54 toetsen telt 
en waarvan de pijpen ondergebracht zijn in de 
kleine Positiefkast of Voororgel. Het midden
klavier regeert het Groot Orgel (54 noten) 
waarvan de pijpen staan in de grote kas of Bo
venorgel. Het boven of Echo-klavier telt even
eens 54 toetsen waarvan enkel de dertig hoogste 
(Diskant c1-f3) bespeelbaar zijn. De pijpen van 
dit klavier steken in een afzonderlijk gesloten 
kastje dat onderaan midden in de grote kast 
werd aangebracht, om aldus een echo te beko
men. Het aangehangen voetklavier, gebouwd 
« à la française » (met korte bloktoetsen) be
slaat één en 1/ 4 octaar (C-d) en ligt altijd aan
gekoppeld aan de respectievelijke basnoten van 
het Groot Orgel. 

De enig mogelijke koppeling is die van het 
Positief met het Groot Orgel: hiervoor moet 
men het klavier van het Groot Orgel naar zich 
toe trekken zodat het een weinig boven dit van 
het Positief komt te staan. 

De windladen van he orgel worden gevoed _ 
door een grote schep- en magazijnblaasbalg, die 
nog met de voeten getrapt wordt. Tussen de 
windlade en den blaasbalg is een regulator of 
schokbreker aangebracht die den windtoevoer 
regelt. 

Hier achten wij het de plaats te spreken over 
een paar registers die rechtstreeks inwerken op 
de windladen. 

Evacuant (n° 20 G.O.) in het nederlands ven
tiel of windlozer genoemd. Deze luchtklep komt 

veel voor op oude orgels doch is nu (zoals hier 
ook) meestal buiten gebruik. Zij diende om het 
« huilen » van een pijp stil te leggen: namelijk 
wanneer een pijp spreekt zonder dat hag.r toets 
aangeslagen wordt. Door het trekken van dit re
gister kon de wind ontsnappen vooraleer de 
windlade te bereiken. 

Tremblant (n° 14 Positief) Hier hebben wij te 
doen met een in het grote windkanaal ingesloten 
tremulant die op gans het orgel inwerkt. 

Pijp- en speelwerk. 

Het materiaal van het pijpwerk is hoofdzake
lijk tin, w::it het orgel een malsen, ronden toon 
geeft. Voor het Groot Orgel zijn er 1092 pijpen, 
voor het Positief 627, voor het Echo 150 en voor 
·de trommelen 6: dit is samen 1875 pijpen. Onder 
deze zijn er enkel 60 uit hout vervaardigd: 14 
bij Bourdon 8 van het Positief: 26 bij Bourdon 
16 en 14 bij Bourdon 8 van het Groot Orgel; 
hierbij komen nog de 6 houten pijpen van het 
trommelspel. Volledigheidshalve zouden bij dit 
pijpenaantal nog moeten gerekend worden de 
pijpen van een paar kleine bijspelen, nu buiten 
gebruik, en van het uitgenomen spel. 

N ° 17 Groot Orgel. De 54 pijpen van dit spel 
werden weggenomen voor zoveel wij mogen de 
volksoverlevering geloven, onder het herder
schap van E. H. Pastor Delye (1835-1877). Het 
was hoogstwaarschijnlijk (ingezien de plaats 
der pijpen op de windladen en enkele overgeble
ven letterteekens van de vroegere benaming) 
een Bombarde 16 - dus het zwaarste en koste
lijkste spel van het orgel. Welke reden hem t~~ 
het verwijderen van dit spel aanzette weten WIJ 
niet; in elk geval betreuren wij het dat het orgel 
aldus zijn evenwicht verloren heeft . en te zwak 
valt in de baspartij. Dit tekort laat zich zoveel 
te meer aanvoelen daar het orgel geen zelfstan
dig voetklavier bezit. 

(Vervolj'~-

• 
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Orgelliterat uur 
Herman STRATEGIER : Tweede Pa s sacaglia. - Uit g. 
Wed . J, R. Van , Ros sum , Utr echt . 

Herman Strategier is in Vlaanderen minder bekend . 
Wij vinden hem ook in ge en enk el N ederlands werk 
vermeld. Toch getuigt de Tweede Passaca glia voor hiet 
vakmanschap en de muzikaliteit van den toondichter . 
Plaatsgebrek Qelet ons een goede twintigtal variaties , 
die gebouwd zijn op een, overigens zeer schools thema, 
stuk voor stuk tie volgen en te bespreken . Het geheel, 
hoewel niet steeds in Jogischen groei gebonden, is per
fect organistiek geschreven en heeft goede muzikale 
kwalitéiten. Strategier schrijft, behoudens enkele ge
meenplaatsen, een persoonlijke, niet banale stijl. Deze 
Passacaglia zal als concert- en exaamnummer een goede 
toon slaan . In eenvoudige goed leesbare, klassieke uit
gave. Aanbevolen. 

NIEUWE UITGAVEN: W. Bergmans, Tilburg. 
Flor PEETERS: Psalm 99 Op. 40. Jubilate Deo. 

Quatuor Motietta voor twee gelijke stemmen, op. 7. 
Quatuor Motetta voor drie gelijke stemmen, op . 14. 
Kersten Wiegelied voor middenstem. Tekst Albe en A . 
de Ja Chénaie, naar een 16d eeuws gedicht. 

Kersthymne voor twee barytons en orgel. Tekst id . 
O Kerstennacht voor middenstem met orgel. Tekst id. 
Lieve Vrouwie van de Kempen, tekst Jef Simons, · ook te 
verkrijgen in de Torenuitgave Abdij Tongerloo . 
Prof . Dr . A. SMIJERS: Oud-Nederlandsche Kerstliede
ren, vierstemm!g bewerkt uit XVIde eeuw voor gemen gd 
koor. In partituur gebracht door Prof . Smijers . 

Uitgave Wed. J. R. Van Rossum, Utrecht. 
Anton Tb. VIS: Ave Jesu et Maria: voor twee gielijke 
stemmen met orgel. Best aa nde uit de volgende onder
delen : Alma Redemptoris - Ave Regina - Regina cc:eli 
- Saive Regina - Ave Maria - Felix es - 0 sacrum 
Convivum - Tantum ergo (2). 

Jan NIELAND : Missa in honorem S. Gerardi Majella 
voor drie ongelijke ste mmen. 

~ Het Orgelmuseum: in V1erband met de r econstructi e 
van het « Lam Gods »-orge l st ellen w ij ee n eer ste v ra ag 
aan allen die er belang in st ellen of... zoud en mo et en 
stellen! Ter beantwoordin g va n de ze vr aag is eig enlijk e 
orgelk ennis ni et ver e ist, dus verw a cht en wij ee n ma ssa 
brieven . 

Eer ste vraag: Welke werkelijke afm etin ge n he eft? het 
org e l? Hoogte en bre edte va n orgelka s? 

Stuurt on s de antwoo r den m et vermelding van werk 
wijze . Op a anvraag stur en wij ee n photo van bewust 
pane el. Stuurt het antwoord na ar het bur ea u va n « D e 
Schalmei ». 

~ In verb a nd met de opzo eking en na ar de leven som 
st a ndigh eden va n Filip Forr es t zijn wij zo ge lukki g t e 
kunn en m eld en dat w ijz elf in bet re kkin g ge kom en zi j n 
m et een pe r soonli jke vr iend van den or ge lbou wer, en 
bJew aa rd er van een zek ere na lat ens cha p . Wij b r enge n on 
ze leze r s t er gelege ner st ond op de hoogte . 

L aud emu s voor dri e ge lijke st emm en . B estaande uit 
de volge nde ond erd elen: Av e verum Corpus - j esu · dul 
cis memori am - Ta n t um ergo - Laudate Dominu m -
Magnificat - Ave Mari a - Alma Redemptoris - Ave 
Regina - Regina c celi - Saive Regin a . 

BOE K BEPREKING 
Vreemde Woorden in de Muziek, door L eon C. BOUMAN, 
herzien door Dr . K . Ph. B ernet Kempers , benevens een 
lijst van de meest bekende Ned erlandsch e componisten, 
orkestdiri genten en schrijvers over muziek met eenige 
bijzonderheden omtrent hun werk door H . G. - Uit
gave : N. V. Erven P. Noordhoff , Groningen. 

Onderhavig werkje in zakforma a t, vult een leemte 
die gewoonlijk eenvoudig genegeerd wordt en nochtans 
van zeer g root belang is, vooral in een t ijd als de onze 
waarin on zie muziekuitgaven overladen zijn van vre emde 
woorden die nodig gekend zijn a llereerst om het karak
ter , van de muziek t e begrijpen. Hoe wil men een werk 
interpreteren zonder de betekenis van d~e woorden te 
kennen . Het eerste deel van dit mooi uitgegeven boekje 
lijkt me zo volledig m og elijk , doch ik heb een Jan s te 
breken voor het laatste gedeelte . Behoudens enkel e t e
korten voor Nederland zielf (wat trouwens onafwend 
baar is!) ha d ik er gra ag ook de namen gezien va n bv. 
een Dr . Vente die wellicht slechts één werk schreef 
doch een werk dat voor de Nederlanden baanbr ek end, is 
en zonder voorgaande! Doch naar mijn mening ligt het 
groot tekort hierin da t het werkj e all ee n Noord-Ni eder
landers vermeldt. Moeten wij in Vlaander en ook zo een 
werkje uitgeven? Om zuiver comm erciele red enen al- ' 
leen , ware dit niet aa n te raden. Doch ons beider ge
bied is zo beperkt en onze beider cultuur is zo innig 
verbonden dat zulke uit gaven haast gee n zin hebben. 
Zijn onze beide landen da n . zo uitgestr ekt dat wij stee ds 
a fzonderlijk moeten peut eren aan het kleine w aa rov er 
wij be schikken? Kunn en wij voor een vol gende uitg ave, 
ook wij , dit int éres sa nt werkje als N ederlands beschou
wen? 

~ Kier stnacht : Knokk e-Zoute. Onder de leidin g van 
Will y varu Inni s vo er t het « Chor a le Mechlin iae » de 
« Mis sa in honor em San cta e Cla r ae As sisien s is » va n 
Refic e uit. De be geleidin g wordt verzor gd door den or
ga nist -titulari s Jos D egeze lle . D aa rop vol gt ee n uitvo e
rin g van Kerstlied er en ge compon ee rd do or toondichters 
van Mech elen . 

Op t wee de Ker stda g, t e 17 u ., gee ft Will y va n Inni s 
ee n or gelconcert in de 21elfde kerk, op het Klais -or ge l 
(3 klavie re n, electri sch syst .) m et w erk en va n J. S. 
B a ch , H ä nd el, Franck , Guilm a nt , W idor , Va n Inni s. 

~ Wi e k a n mij inlichtin ge n ver str ekk en ov er ee n orge l
bou we r uit de jar en 1792 . Ik heb e r de volge nd e gegeve ns 
over... « thi a s .... gor top ia ne ghem ae kt tot An twe rp en ». 
H et ee r ste woord zal w aa r schijnlijk Matt hi a s zijn doch 
het vol ge nd woord is onl ees baa r . I s h et ee n dee l van de 
f amili enaa m of slec h ts de voorn aa m . Van vee l be lang! 
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~ Dendermonde, Orgel : ov er de r esta ur atie van d1t or
gel zullen in het volgend nummer enk ele bescho uwingen 
verschijnen, van de hand van Jos Loncke. In verband 
daarmed e werd ons door een Antwerps org elk enn er een 
zeer lovende brief gestuurd waaruit wij het volgende 
lichten : « Verled en Zondag heb ik de orgelinhuldigin g 
bijgewoond in de 0. L. Vrouwkerk te Dendermonde. 
Het orgel werd zeer mooi gerestaureerd door een Bel
gisch orgelbouwer. Wat bezit dit orgel prachti ge mix
turen ·! » 

0 Alphons Gaalman, onze sympathieke med ewerker , 
gaf op 16 November 11. een volledi g Messiaen-or ge lcon
cert voor Radio Nederland, Hilversum II. 

0 St-Niklaaskerk te Gent . Het zal vooral voor hen die 
de Gentse Orgelfeest en m ee maakten, en in 't bijzonder 
voor de genodigden ten ·Huize Billiet, een blijde verras 
sing zijn te vernemen dat hun vroegere gas theer F ern. 

Vanden Heede de plaats van organist in de St-Nikl aas 
kerk aanvaard hee ft! Daarm ede is m etee n ee n oplo ss in g 
gev onden voor de zeer -delicate vraag, wie een organist 
van het gehalte van Wijlen Meester Vanden Abeele , op 
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ee n waa rdi ge w ij ze zou opvol gen , en wie een onzer h eer
lij kste or gels met de nodige smaak, met de nodige lief 
de za l ik zegge n , bespelen zou. 

« De Schalmei » wenst den Z.E.H. Pastoor en de Leden 
van de Kerkfabriek van harte geluk met hun verblij
dende kJeuz e, waarbij wij met een den Heer Vanden Hee
de betrokken achten! Ad multos annos! 

0 In Memoriam. Er wordt ons gemeld dat de nog jeug
dig e Priester E.H. Carbonez van Brugge overleden is. 
Dit vroegtijdig overlijden zal ook diep gevoeld worden 
door « De Schalmei » waarvan hi j, een der beste propa
gandisten was . Nog voor eni ge n· tijd ontving ik ee n 
schrijven waaruit ik het volgende .overneem : « Laat ik 
u ee rst mijn tevredenh eid betuigen over « De Schalmei »: 
degelijk , afgewisseld, flink gedocumenteerd over alles 
wat in de org elwereld omg aa t, beantwoordt het ten volle 
aan de wensen van allen die zich aan het koninklijk 
instrument intersseren ». Daarna volgde steeds bij elkie 
bri ef een lijst van nieuwe abonné's en een van moge
lijke nieu:..Ve. « D e Schalm ei » biedt hare oprechte d,eel
neming , aan de Geestelijkheid van het Bisdom Brugge 
en · aan de achtbare Familie . Dat de Eerwaarde Ovier
ledene zijn geliefde Schalmei blijve bijstaan. ~equi sc at 
in pace! 

0 De Heer Rik Van Reckem, zoon van den organist 
van Kruishoutem, die zelf een begaafd organist-compo
nist is, en de eerste Pro:fiessor van den betreurden Ste
phaan De Jongh , gaf op Kerstdag een kort orgielconcert 
met passende werken van J. S. Bach, Guilmant, Dacquin, 
Peeters . Het concert had op deze eenvoudige gemeente 
een groot succes. Verdient navolging tot het bereiken 
van ons d01el : de mensen het orgel en de orgelkunst te 
ler en kennen en waarderen. 

0 Nog Alphons Gaalman: speelde Zondag 12 Januari 
te 10.30 u. voor K.R.O. de orgelpartij in de beroemde 
Mis in e van Anton Bruckner . Daarna, indi en de tijd 
rest, voert hij op het orgel de Fantasia in f van Mo
zart uit . 

0 Wij doen een oproep tot al de abonés . van het eerste 
jaar dat zij, wanneer zij niet zouden thuis zijn, hun 
familieleden ervan op de hoogte stellen, dat het eerste 
nummer van De Schalmei, tweede Jaargang, ten hui ZJe 
zal afgeleverd word en tegen terugbetaling. Dit om u alle 
moeite van verzending te bespar en. Wij durven verho
pen dat gee n onzer abonnés «de wapens ' zal nee rl eggen>>! 

0 Stuurt ons allen uw e menin g over De Schalm ei, ee r
ste Ja arg ang! Zegt ons wat u wenst te lez en in de tw ee 
de Jaargan g . Alle bri eve n di e ons worden gezonden ach
t en w ij « vertro uwe lijk ». Wij hebb en elke critiek nodig 
voor « De Zaak » ! ! 

B. 
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Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs
gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! . 
EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

· c RA N EL 
B IJ E N L A A N, 1 - B R U S S E L 

• 

Fa. Bern. Pe s & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electr~sche Sleepladen, het meest volmaakte systeem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 

. V O O R A R T I S T I E K E N D E G E I; IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 

TONGEREN L. 
opger . 1937 

ORGEL OU ERS 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned . L. 
opger. 1891 
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Nieuwbouw Restauratie 

Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
Orgelbouwer 

HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen -- Herstellen -- Ombouwen 
ELECTRISCHE VENTILATOREN 

KERK- EN SALONORGELS 
volgens electrisch, pneumatisch en mee'hanisch stelsel 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS - TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gesticht in 1832 MEENEN (W.-Vl.) 
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DE WEG TERUG 
Er is nog een hele boel te zeggen over de 

Gentse Orgelfeesten ... E r is een laatste woord 
daarover te zegg en nu het verslag van de laat
ste dag in dit _.nummer ver schijnt. (Voor de Or
gelbouwers kom t een verslag in volgend num-

mer.) Met het reusachtig dossier (brieven en 
artikels uit de periode na de Orgelfeesten) tot 
getuige, kunnen wij in nedrigen gemoede ver
klaren dat de Gentse Orgelfeesten in hun ge
heel buitengewoon . geslaagd zijn! In h_un ge
heel: t.t.z. de opkomst van binnenlandse en bui
tenlandse genodigden , de samenstelling, de uit
voering en deelname der concerten; het regel
matig verloop der onderscheiden nummers uit 
het programma; de afwisseling in die nummers 
en niet het minst, de broederlijke geest tussen 
mensen van heel verschillende princip es. Deze 
geest, wij hopen het vast, zal een sterke aan
drift betekenen voor de samenwerking in de 
toekomst. · 

Het grootste tekort , o ja! dat door allen aan
gevoeld werd, was het gebrek aan speelruimt e. 
Wij konden wel met een zekere soepelheid van 
het ene nummer riaar he t andere overgaan , doch 
na de v•ergaderingen, na de spreekbeurt en, 
waarvan sommige zo gebald van gedachten en 
problemen , misten wij de nodige tijd om die 
open te leggen , er dieper op in te gaan en er 
desnoods een eer lijk debat over te openen. In 
zekeren zin hadden wij daar in willen voorzien 
met de « Gezellige onderonsjes ». Doch reeds 
den eersten avond kond en wij - niet zond er 
persoonlijk geno egen! - vaststellen, dat deze 
tijdsrmmte psychologisch ongeschikt was om 
zwaarwichtige probl emen aan te snijden ! De 
kwestie blijft niettemin open en ligt nu reeds 
ter studie voor de volgende org elfeest en , opdat 
er van t echnisch e fout en geen spoor meer over 
blijven zou . 

Nag enoeg hetzelfd e ver schijns el doet zich in 
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« De Schalmei » voor , doch andere oorzaken 
liggen daaraan ten grondslag . Op de Orgelf ees
ten konden wij dus, gezien het programma, geen 
uitvoerige besprekingen houden. In « De Schal
mei » kan men dat wel, doch men vertikt het. 
Er is op het bureau een ononderbroken contact 
met de gehele orgelbeweging van de Nederlan
den en, het komt, in de verhouding van acht op 
tien voor, dat men critiek uitoefent op een ar
tikel of een stelling eruit . Ware het niet inte
ressant en vooral leerzaam dit te doen langs 
« De Schalmei » zelf? Een concreet voorbeeld: 
De merkwaardige rede van Meester Bouman is 
vanuit meer dan één hoek fel betwist g,eworden. 
Nu. diezelfde rede verschijnt integraal in ons 

tijdschrift en ... er is een absolute windstilte! 
Missen de meesten het dynamisme, de veer

krachtigheid , het enthousiasme, dat er zo nodig 
is voor de beweging? 

Inmiddels betuig ik m'n diepsten dank voor 
de geestdriftige toetreding van een schitterend 
Korps tot de « Algemeen adviserende Raad van 
De Schalmei ». Vooraleer de zaak ter publicatie 
vrij te geven moeten nog een paar punten die 
met de kwestie in nauw verband staan, klaar 
komen. Wij vragen dus wat geduld aan de on
geduldige correspondenten. 

In diepte en breedte ... « De Schalmei » groe it! 

Berten DE KEYZER. 

0 

Figuren uit Vlaanderens 
Orgel historie 

Me~,te1t :Jan U-an Eie1t 
~ 

;. efia'tle U-an (jfiendt te Eede 

In « De Schalmei » Jaargang I, nr. 2, schreef 
Dr. Ven te een bijdrage over Meester Jan van 
Lier als eerste in de reeks « Figuren uit Vlaan
derens Orgelhistorie ». Het archiefonderzoek in 
de .kerk van Lede heeft ons in staat gesteM de 
gegevens ervan enigszins aan te vullen. 

De eerste Kerkrekening te Lede, die het or
gel verIJleldt (het is ook de eerste nog bestaan
de rekening) dateert van 1512. Zij maakt even
eens gewag van den organist. 

Pas in 1522-23 ( and .ertussen ontbreken ver
schillende rekeningen) is er sprake van repa
raties aan den « salder vanden oorghelen van 
naghelen ende eende r yserwerce aan doorghele » 
enz. Na die opmerkelijk talrijke reparaties in 
het verloop van •een half jaar moeten de be
voegde kringen ingezien hebben dat een versle
ten orgel niet nieuw te maken is met « naghelen 
ende yserwerce », want zij besluiten een nieuw 
orgel te lat en bouwen. Jammer geno eg vinden 
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Deze onderbreking in de reeks « Figuren » door d en 
zo bereidwilligen als zeer bevoegd en Or ge lhistoricus 
Dr. Vent,e in « De Schalmei » gepublice erd, be oge n slechts , 
dooi· verd er archiefonderzoek, daarvan een a anvullin g 
te zijn. (N .v.d .R.) 

wij wel de gewone omstandigheden die daar-
mede gepaard gaan, als: · 

Item te liere ghesonden eenen temmerman 
daeraf hem betaelt ter causen vande sol
der vanden orghellen ... 
Item de kerckmeesters hebben te liere ghe
weest omme te besien ofte doorghelle ghe
maekt ware .... 
Item van drie waghenen ghesonden tot 
liere om doerghelen doe sy ghemaekt wa
ren voor haerlieden vracht onder hem 
drie ... 
Item! betaelt te Dendermonde van tolle ... 
Ttem van ter coste ghedaen van de wa
ghenlieden als de oerghellen thuus qua
men inden hert myts meesters Jans cna
pe ... 
Item meester meere te lyere gheweest 
twee reysen omden de mate te halen vande 
oorghelle ende vande solder ... 



Item twee oèrghelliste van Ghent ende een 
van Aelst ende een van Dendermonde om
me de oorghelle te vysenteren ... 
Item op ten selven daech vertert met mees
ter Jan van lierde (sic) ende mett en oor 
ghellisten ende meer ander goede _mannen 
vande prochie daer by ghehaelt mde vy
sentatie ... 

doch over het orgel zelf bezitten wij geen an
dere gegevens dan de betalingswijze en , dat het 
orgel zoals vele in dien tijd bij middel van be
schilderde deuren kon gesloten worden ... 

Item meeste Jan van liere vande oorghel
len te maeken ende te stellen in de kercke 
van lede naer contrecht vande vorwaerden 
daeraf synde - ten twee paeymendt te 
betaelen deen paeymendt int jaer XV
XXII ende dander int jaer XV-XXIII comt 
vande gheheeler somme vande voornomde 
twee jaeren VXIIl P.G. 
Item vande oorghel duere te mak~n myts 
de lywade dat daer toeghedaen was, ende 
van scylderen Lauwerus den putter daer
af betaelt ... 

In 1530 vinden wij Meester Jan van liere met 
« syne cnape voo:re de ryparatie vanden orghe
lèn » de laatste maal terug. 

De bouw van dit orgel te Lede valt samen , 
volgens Dr. Vente, met die van het orgel der 
abdij van Herckenrode in 1522. Wij kunnen op 
grond daarvan veronderstellen hoe het orgel 
ongeveer moet samengesteld zijn doch meer is 
er niet over te vinden daar het grootste deel 
der archieven uit dien tijd verloren ging. 

In 1556 is er sprake over « meester claeijs 
Desmet orghelmaeker van bruijsel vanden or
ghele te accordeer en » daarbij volgt: « Item 
hertel buijdens ende Lieven Schocka ert ( orga
nist) hebben te bruijsele gheweest om een or
ghelmaekere ende den selven eenen dach den 
cost ghegeven. » .. 

Meer vinden wij over Meester charl e orghel
maeker van Ghent die wij ook terug vonden in 
de kerkrekeningen van St-Baafs als meester 
charles blancaert to en hij daar een nieuw orgel 
bouwde in 1569-70. 

In 1563 wordt « betaelt meestere saer ele hor
ghelmaekere van Ghent vanden horghele de 
fouste te verbeteren. » (ong eveer .11 P.) 

In 1566 echter moet het werk groter geweest 
zijn daa r er een langdurig over en weer geloop 
is van Lede naar Gent en omgekeerd . 

Item de kerckm eesters present de pro 
chiaen rogu er de Smet end e de orghanist e 
myts oyck meyer ende schepen en als doen 
vertee r t als men den voors. meest er charl e 
besta et heeft den orgh ele te maeken . 
Item de- sëlvene heeft ver t eert met syn e 

cnape ten huyse van de weer • tsmeyers 
tot ses daghen Xll sch. tsdaechs ... 
Item de selvene kerckmeesters met roguer 
de Smet ende Lieven Schockaert ( Orga
nist , zoon van Jacop) hebben ver teert als 
sylieden te Ghendt waren om myne heere 
te sprekene ter causen vande orghele ... 
Item de: selvene verteert als hy naer 
Ghendt ghinck als hy om syn laetste ghelt 
quam met zynen cnape ... 

Ik kan echter niet met zekerheid beweren dat 
Meester Charle er een nieuw orgel plaatste ; 
het is een grote reparatie, of zouden de werk
zaamheden van Meester Charle in verband moe
ten gebracht worden met d~ godsdieJ?-stige woe
lingen van dien tijd? Het 1s een feit dat veel 
orgels te Gent en elders vernietigd worden_:. « de 
schoone en welklinkende orgel hebben ZIJ ge
kapt in splinteren » (Over het orgel der Abdij
kerk van Drongen. Uit « Chronyke van de be
roerten en ketterije binnen en omtrent de stadt 
van Ghendt » door P. Bern. de Jonghe (1). 

« Joos buyle moet de stallagie maeken van
der orghelen » 

Wordt die stallagie geplaatst om het orgel 
af te breken of de schade van verwoestingen 
te herstellen? Dit klinkt zeer aannemelijk wan
neer wij verder in de zelfde kerkrekeningen be
talingen vinden aan werklieden , die bv. al de 
« autaertafelen » moeten afbreken en wegvoe
ren , terwijl al de fluwelen uit de kerk naar Gent 
moeten overgebracht worden. 

Ande r szijds weten wij uit verschillende bron
nen dat vele kerken hun waardevolle voorwer
pen in kastelen en private huizen verbergen. 
De meeste kerken van Gent brengen bv. al hun 
schatten naar « het Spaensch casteel » (o.a. St-
Baafs). · · 

Er ontbreken hier weer te veel rekeningen om 
die veronderstelling als vaststaand feit te be
wijzen. • f 

In 1622 koopt de kerk van Lede een Pos1ty 
aan de kerkmeesters van Assche .Meester _Jan 
van Leuven komt het stellen. Het volgend Jaar 
komt Mr . Halicour het positief accorderen ~n 
ook het jaar 1626 onder den naam van M::· Gil
lis Allecourt : Hierbij wordt den meester met al
leen « betaelt om den orghel » te accorderen 
doch meteen « omm tspelen vande hoochmyss e 
ter ommeganghe ». . 

Dei rekeningen tussen die laatste datum en 
1642 zijn verlo~en . . . 

In 1642-43 vmd en WIJ « Aenden eersten be
taelt aen Mr. Niel. Royer op het ma ~cken van 
dorghel ter pres enti e van myn heer den pasteur 
ende bailly ». ? 

Wor dt hier weer een nieuw org el bedoeld . 

(1 ) Dit gebe u r de in hetze lfd e jaar. 
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Niettegenstaande het oxael en de orgelkast van 
dit jaar dateren twijfel ik er erg aan daar er 
geen enkele bijzonderheid meer te vinden is. 
Over die orgelkast weten wij dat zij per schip 
uit Brussel gebracht WErrd, echter zonder ver
melding van den maker. Mr. Royer herstelt het 
orgel in 1653 en de kerkmeesters kopen « leir » 
voor de blaesbalcken. 

Dit is in het kort het enige materiaal uit de 
kerkrekeningen van Lede tot 1700. De verdere 
geschiedenis zal onder een andere rubriek on
der gebracht worden. Besten dank aan den sym-

. pathieken organist van Lede, Jos Heirenians, 
die, dit archiefonderzoek mogelijk maakte . . 

Berten DE KEYZER. 
1.679 vermeldt een zekere Mr. Michiel Boots 

tot 1681. Na hem komt Meester Martinus van 
loo « orghelmaekere » tot 1689 en wordt dan 
vernoemd als: << merten van loo .orghelmaeker 
tot Aelst ». 

In 1699 en 1700 betalen de kerkmeesters van 
Lede voor alle reparatie aan het orgel een 
« broeder Cornelis » van de minder broeders tot 
bruyssel. 

(1) E. P. Norbertus Teeuwen, archivaris in het Kloos
ter der PP. Augustijnen te Gent, dieelt ons in dit verband 
een citaat uit Marcus van Vaernewijck mede : (over 
het orgel in dezelfde kerk) « Hie1· was de hurghel die 
stont over hende vanden bueck boven den predikstoel 
al meest af, dbe dueren wa ren van lijn w ade ofte douck . 
uutghespannen ende gheschildert met personaigen ende 
peerden ende laghen daer nefens gheworpen in eenen 
houck up tpavement. » (deel I, blz. 159, Gent, 1872.) 
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César Franck's 
Nederlandse Oorsp rong 

Het zal onze lezers niet onbekiend zijn dat Marius 
Monnikendam, Componist en Letterkundige, langdurige 
en nauwkeurige opzoekingen deed naar den oorsprong 
van César Franclc. Het resultaat ervan zal eerlang in 
bo ek verschijnen. Wij zijn zo gelukkig U de samenvat
ting van dit specifiek deel uit het boek als PRIMEUR 
in oorspronkielijk artikel, te kunnen aanbieden . Het vér
strekkend belang ervan zal niemand ontgaan! 

De muziek van César Franck is in de ont
wikkeling van symphonische- zowel als orgel
muziek der laatste tijden, een probleem gewor
den voor zover men zich bewust was, dat de 
toondichter in het Walenland geboren, in Frank
rijk gevormd en volgens de meest recente on
derzoekingen tot den zelfden stam gerekend 
moet worden waaruit ten onzent Beethoven ge
sproten is. Want wie goed de muziek van « le 
Maître angélique » beluistert, hoort naast zijn 
latijns-mystieke vervoeringen, naast de lucidi
teit en logische kracht de Franse kunst eigen, 
een symphonische ondertoon door al zijn werken 
heenruisen - ongeacht het zijn symphonisch
of orgelwerk betreft - -die volkbmen vreemèl 
waren aan de muziekstromingen rond hem heen 
gedurende dat tijdvak . . 

Parijs verzonk letterlijk in operamuziek ; 
tout-Paris lag op z'n l.mieën voor de goden der 
Grand-Opéra: Meyerbeer. Gounod, Massenet e.a. 
en de symphonische kunst evenmin trouwens als 
de orgelmuziek, bezaten een eigen karakter. In 
dit milieu stond plots als een meteoor aan den 
sterrenhemel de figuur van César Franck rond 
de tachtiger jaren als een vrijwel onbekend ver
schijnsel. Hij bracht in alle regionen van het 
symphonisch domein: trio, kwartet, kwintet, 
· orkest, orkest en solo-instrument en in de or
gelmuziek: het choral, Lied-vormen, Variatie
vormen en canon-schrijfwijzen, _ die te Parijs 
lang , vergeten waren. 

Van nature echter was deze symphonisch
constructieve geaardheid Franck niet vreemd 
indien wij bedenken dat zijn voorgeslacht NE
DERLANDS was! Niet Duits, zoals Hans Bis
schoff ons poogde diets te maken met het op
stellen van misleidende genealogie, en die door 
alle Nazi-muziekscribenten hem daarginds is na-

gepraat, - MAAR ZUIVER NEDERLANDS ! 
Even Nederlands als Beethoven's naam met 
VAN ervoor geschreven, zuiver Nederlands 
klinkt! Is het toeval dat Franck in zijn struc
tuur, in zijn symphonische geaardheid, in zijn 
melodie-opbouw en rhythme het meest met de 
meester der 16 strijkkwartetten en 9 Sympho
nieën verwant is? 

Gaan wij nu een wijle na waar Franck 's voor
geslacht gewoond heeft, te Gemmenich-Völke~ 
rich n.l. en waar César-Auguste als kind ook 
zijn vacantie doorbracht (aan de Belgisch-Ne
derlandse grens ten zuiden van Epen en ten 
Noorden van Moresnet). Het is daar dat de ver
duitste Belg Dr. H. Bisschoff zijn onderzoek 
leidde in zaken den oorsprong der Franck's. 
Met veel nauwkeurigheid heeft hij dit gedaan 
doch verzweeg opzettelijk die détails welke juist 
het betoog karakter geven. 

Hij verzweeg n.l. dat de familie-acten . ten 
st.adhuize, dat alle notariele acten, schul dbeken -• 
tenissen, familie-aankondigingen e.a. geschre
ven zijn in een Nederlands dat verwant is aan 
de taal van Vondel en Hooft, met hier en daar 
een Duits of Duitslijkend woordgebruik. Deze 
acten gaan tot ca. 1600 terug, zodat er geen 
twijfel mogelijk is omtrent het taalgebruik van 
Franck's voorgeslacht. Monumenteel is het dia
lect overeenkomend met dat van Zuid-Limburg, 
hoewel onder Duitse bezetting alle kracht er op 
gericht is geweest het eigen karakter dier be
volking te ontwrichten , zoals men weet. 

Als wij de historie nagaan dan ontwaren we, 
dat reeds in de elfde eeuw door Waleram I een 
hertogelijke dynastie werd gesticht op het stam
slot dat op den heuvelkling langs het Vesd re 
dal gelegen was en den naam LIMBURG droeg . . 
Eeuwenlang zijn daar de Nederlandse tradities 
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bewaard geb1even. Met Moresnet en Gemmenich 
-zijn we niet minde r in oud-Nederlands staats
gebied. Zoals duidelijk blijkt uit de zeer gedo
cumenteerde « Histoire du Limbourg » door 
· M.S. P. Ernst, oud-kanunnik van Rolduc, · was 
het oudste stuk van het hertogdom Limburg 
samengesteld uit drie Nederlandse « bans » en 
twee Waalse « kwartieren ». Onder den ban 
Montsen « ressor » keerden de heerlijkheden 
Montsen, Sippenaeken, Gemmenich, Teuven en 
Moresnet. Met Gemmenich is bedoeld een der 
heerlijkheden aan de grens van Limburg gele
gen, die uit vier geslachten bestaat, n .l.: Groe
ne Beemden, Borzelaer, Noveláer en Völkerich, 
namen waaruit het sappige Limburgs accent 
duidelijk genoeg spreekt. Trouwens, zou men 
het tegendeel willen beweren als men namen 
door Bisschoff als bewijsstukken naar voor ge
bracht, uitspreekt als die van de Maastrichtse 

De Gentse 

families Dobbelstein, Hegendael, van den Hey
den en Pelzer , om niet te spreken van zuiver 
Nederlandse geslachtsnamen als Heysterl,?oom, 
van Lans enberg , Ramaeker en Weerts. ' 

Al deze namen komen n.l. voor in de ge
slachtslijst der Franck's, zij het ook dat Bis
schoff ze opzettelijk verduitste, hetgeen later 
eveneens geschiedde in het omvangrijk boek 
dat van de Nazi-persen van de hand van Dr. 
Mohr verscheen en waarvan de titel al veelzeg
gend genoeg is. Het boek n.l. heet Cäsar Franck: 
Ein deutscher Musiker !· 

We moeten ons beperken en kunnen hier niet 
alle bewijsstukken leveren welke we aan de toe
komstige publicatie in boekvor:m ons voorbe
houden. Een volgende maal zullen we Franck 
als orgelcomponist trachten te belichten. 

Marius MóNNIKENDAM. :". 
Orgelfeesten 

Derde Dag 

Het maakt ons stil, dat heimwee naar de 
Gentse Orgelfe esten. 

De sneeuw ligt nu koel en hard over de ver
trouwde kleuren, en toen stonden wij in de 
scherp gelijnde schaduw van torens en gevel
toppen. 

De sierlijke hoofdsheid van Meester Bouman, 
de alomtegenwoordigheid van Dr. Vente , de jon
ge slag in het kleed van Dom Kreps , de, rustige 
figuur van Piet Visser , boven allen verheven 
met zon in het ... haar ; de gemo edelijk e · Profes
sor Van Durme, wie zou in hem den stralenden 
dirigent vermoeden , en de vele groepjes overal 
in drukke doening. Daarboven dreunt het St
Baafsorgel waar Flor Pe eters, onvermoeid, de 
r egisters aan den tand voelt ... Wij zijn met die 
drukte zo vert rouwd geraakt dat het ons nog 
vers in het geheugen bleef! Het is pas van gis
teren ... Doch nu is er die mooie , koud e sneeuw 
en de veel minder mooie, koud e voeten ! 

Voor de laatste algem eene vergad ering te 9,30 
u. loopt de zaal weer prettig vol. De groten en 
de kleinen zitt en weer gezellig doorh een. Het 
orgel heeft hier allen ver enigd in het meest 
spontaan democr atisch ver bond en de soepele 
en sier lijk e handen va n den vir tuoo s nemen 
geen aanstoo t in de onmiddellijke nabi jheid van 
de grove- verweer de vingers der orge ldrag on
der s. 

Met een onbe twistb aar leedvermaak kijk en 
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allen beleefd-verstolen naar de heroïsche pogin
gen van den voorzitter om zijn gelaat een frisse 
plooi te geven ( de nacht was weer zo kort ge
weest!) en luisteren toch geboeid naar de rede \ 
van den Amsterdamsen Journalist Piet Visser; 
hij spreekt ons over: 0 • .,. 

'\--n E INVLOED VAN CAV AILLE-COLL 
/ OP DE HOLLANDSE ORGELBOUW. 

Toen het inrichtend Comité van de Gentse 
Orgelfeesten mij vroeg op deze feesten een 
spreekbeurt te willen houden, « over een onder
werp in verband met het doel der feesten » 
werd mij voor de keuze van dat onderwerp nog
al de vrije hand gelaten: Ik zou mogen spre
ken over orgel, organisten , over orgelmuziek. 
Dat was al een ruim veld en dat maakte de keu
ze wat moeilijk. Het comité zag dit blijkbaa r 
ook in en wilde het me gemakkelijk maken : 
da arom voegde het er achter: « of wat u maar 
wilt. » Dat laatste deed me denken aan een 
vert elseltj e, dat ik eens van een organist (en 
geen kleine ! ) hoorde . Daar kwam in het slot
zinnetje : « .... en 't kan fluiten! ». Het raadsel 
tj e moest hij zelf oplossen , ik kon het niet. En 
to en ik dien pijpenman naar dat « fluiten » 
vr oeg zei hij : « Dat was om het moeilijk te 
mak en ». Dat was na de orgelinsp eling die wij 
hadden meegema akt een goeie farc e ! Daaraan 
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moest ik denken toen ik la·s: « ... of wat u maar 
wilt. » en ik ondervond dit als iets « om het 
moeilijk te maken ». 

Nu trof het dat ik juist bezig was de docu
mentatie bijeen . te brengen voor mijn verdere 
artikels in de Schalmei over de Amste r damse 
orgels. Daarbij was ik gestoten op een goud
mijn voor de geschiedenis van het orgel na 
1870: de correspondentie van een vriend van 
Cavaillé-Coll met een Noord-Nederlandsen Or
gelbouwer, mij met de meeste bereidwilligheid 
ter hand gesteld door den kleinzoon van den 
adressaIJ.t, die spijtig genoeg hier niet kon aan
wezig zijn: de orgelbouwer Hubert Schreu rs. 

Die vriend wordt ons door de kinderen van 
Cavaillé-Coll genoemd als een « ami de la mai
son, confident de la pensée du Maître ... » (1) 

Uit deze correspondentie bleek mij dat C. Ca
vaillé-Coll van grotere en van andere betekenis 
voor de Holandse Orgelbouw is geweest, dan 
wij wel vermoed hebben. Ik heb daarom de fi
guur en het werk van C.C. eens nader bestu
deerd en van de uitkomsten ervan kom ik nu 
een en ander vertellen. Wat ik ga zeggen is 
vanzelfsprekend niet volledig . Er zouden ook 
nog vele andere aspecten te belichten zijn, maar 
ik moet mij beperken ook al ter wille van den 
tijd : Ik zal daarbij niet spreken over orgels in 
België, want die ken ik niet. Ik mag veronder
stellen dat het onderwerp u ook interesseert en 
daarom vraag ik voor een paar minuten uw wel
willende aandacht. 

A. CAVAILLE- COLL . 

De naam Cavaillé-Coll is bij elkeen die bij 
het orgel geïnte resseerd is, in onze dagen niet 
onbekend. Velen uwer kennen ook zijn levens
loop en daa r om zal ik hierin kort zijn. 

Cav aillé-Coll wer d op 4-2-1811 te Montpellier 
gebo ren als zoon van een org elbouw er Domi -

.. 
nique C .. Op 22 j . ouderdom vinden wij hem in . 
P ar ijs , waa r hij meedoet aan een prijskamp 
voor het orgel van St-Denis. « J'ai du courage 
et je me porte bien » sehrijft hij aan zijn va
der. Overzien wij zijn levensloop, dan merken 
wij dat hij die cour age steeds bewaard heeft 
en er profijt uit heeft getrokken . Neen het was 
niet den moed der sluwheid en listigheid. C.C. 
had een eerlijk karakter. Van zijn opvolger 
Mu tin werd eens gezegd : deze was méér koop
man dan C.C. Wij mogen dat vertalen door : 
C.C. was meer kunstenaar. « Vous êtes » zei 
hem op het laatst van zijn leven zijn vriend, , 
M. Chandon de Briailles « vous êtes un grand 
artiste et un honnête homme, mais un bien 
pauvre homme d'affaires! » 

Zijn practische proefnemingen hebben hem 
financieel ten gronde gericht en in 1907 schreef 
de Nederlandse organoloog Enschedé over C.C.: 
« Zijn artistieke bekwaamheid was tegenover
gesteld aan zijn mercantiele gaven; hij stierf 
arm ... » en Rupp: « Im Gegensatz zu den Or
gelbauern, die schöne Villen und schlechte Or
geln bauen, war es C.C. nicht vergönt , irdische 
Güter zu sammeln. » (2) Ma·ar alle schrijvers 
over orgelbouw zijn het eens over zijn buiten-

. gewone betekenis, die hier op neer komt: « De 
ontwikkeling der gans e vroegere orgelbouw van 
alle landen en alle · tijden loopt st r aalsgewijze 
uit op den naam van C.C. en vertrekt van daar 
uit wederom straalsgewijze door alle landen en 
tijden . Aan C.C. dankt de hele wereld het mo
derne orgel. » ( 2) 

De grondige bestudering van het leven en het 
werk van C.C. sluit dus een volledige kennis in 
van 1) het aan C.C. voorafgaande; 2) van zijn 
werk zelf; 3) van wat er uit voortvloeid e, t.t.z. 
van al de bestaande orgels en hun bouwp rinci
pes . En eerst wanneer wij dat alles in ons .had
den opgenomen en verwerkt. eerst dan zoud en 
wij geheel en al weten wat C.C. voor de ·orgel
bouw had betekend. Vraagt ge nu waarin de 
betekenis van C.C. concreet zichtbaar was, dan 
verzoek ik u eerst goed te willen overw ègen 
waaruit een orgel bestaat: nl. de windvoo rzie
ning, de windlade , de trekkage en het pijpen
materiaal. Voor alles, uitgenomen één belang
rijk onderdeel , waarover wij straks spreken , 
bracht C.C. een vernieuwing of verbete rde hij 
een pasgevonden vernieuwing . 

De wtn.dvoorziening. Deze aanzag lïij als 
« l'ame de l'Orgue ». Naast een verbeterde to e
passi ng van de mag azijnbalg vond hij , 28 jaar 
oud , dat de diff er ent e winddruk het orge l der 
toekomst moest re dden. En hij heeft goed ge
zien . Deze verschillend e windd ruk leidde tot de 
dubbele windlad en en de combinatiet re den waar
mede hij tong- en vulwer ken kon weg en weder 
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hèmen. be grotere winddruk was nu geen be
zwaar meer door het aanbrengen van den Bar
kerhefboom of speelmachine. 

Het pijpenwerk had eveneens zijn grote lief
de, en een maand na de uitvinding van zijn dif
ferente wind schrijft hij aan zijn vader (1839, 
26 Mei) over zijn nieuw fluitregister: de over
blazende fluit. Ook maakt hij werk van goed 
sluitende zwelkasten. En dat alles vervaardigde 
hij met een verbazingwekkende nauwkeurig
heid. « Qui dit perfection, dit précision ». Door 
de liefdevolle arbeid van C.C. zegt Philbert, 

- is het orgel van een machine tot een waarach
tig instrument geworden, maar hij voegt erbij: 
« Laten wij deze nieuwe rijkdommen niet ver
keerd gebruiken! » Bestaat daar gevaar voor? 
Ongetwijfeld. En dat gevaar heeft zich getoond 
in het overdrijven van sommige principes van 
C.C. Sommigen hebben gemeend in de moderne 
en ietwat naar orkestrale kleur gerichte over
blazende spelen en prachtige tongspelen van C. 
C., een vrijbrief te bezitten om van het orgel 
een éénmans-orkest te doen geworden. Ande
ren breidden de speelhulpen tot een smakeloze 
oneindigheid uit. Hoe slecht hebben zij den 
Meester begrepen. Geldt dit in de eerste plaats 
voor de orgelbouwers, voor de organisten is de
ze uitspraak van Lemmens uit zijn orgelschool 
van belang: 

« De moderne orgelbouw .heeft het orgel ver
rijkt met een gansche reeks mechanische hulp
middelen waardoor het mogelijk is de klank te 
varieeren en verschillende effecten snel achter
een teweeg te brengen: hoeveel organisten, die 
de armoede van hun improvisaties daar achter 
pogen te verbergen. Zij off eren de gedachte en 
het waarachtig gevoel voor materieele effecten, 
die een zeker publiek kunnen bekoren, maar die 
voor de werkelijke kenners van het orgelspel 
volstrekt worden afgekeurd. » (3) 

Een vitaal deel van het orgel heeft C.C. on
gemoeid gelaten. Wij mogen als vaststaand aan
nemen, dat, ware hij er niet over tevreden ge
weest, hij zeker naar middelen zou hebben ge
zocht om die te verbeteren. Om de betekenis 
van het behoud ervan te realiseren, doen wij 
goed te bedenken, dat C.C. al zijn verniéuwin
gen heeft aangebracht ten bate van een schone 
orgelklank. 

Dààrom zijn differente wind 
daarom zijn regulateurs 
daarom zijn dubbele lade en comb. treden 
daarom zijn overblazende fluiten 
daarom zijn verfijnde tongwerken 
daarom zijn zeer zorgvuldige intonatie 
daarom zijn zwelkasten. 

En voegen wij erbij: daarom ook behield hij de 
Sleepladen ! _ 
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:Het was niet uit conservatisme dat hÎJ die be
hield. Deze, ook volgens Sweitzer, onsterfelijke 
verdienste van C.C. weze intussen terloops ge
constateerd! Natuurlijk, wij weten nu (1946) 
wel, waarin ook C.C. heeft gefaald, maar na 
hem heeft de orgelbouw ook andere wege~ ge
volgd. Aanstonds dringen vanuit Duitsland de 
verfoeilijke buizenpneumatiek, de hoogdruk, 
slechte tongwerken, de confectie-disposities, de 
overladen pneumatische speeltafels enz., ook in 
ons land door. Wat bij C.C. een voorzichtige 

- vernieuwing wa:s, wordt, bij gebrek aan goede 
smaak doorgedreven in extrema. Disponeerde 
C.C; weinig enkelvoudige vulstemmen: men ver
vangt ze alle door suikerzoete acht-voeten van 
« karakterregisters », waardoor heel het orgel 
eensdeels karakterloos, andersdeels schreeuwe
rig werd. Màar dat mogen wij C.C. niet in de 
schoenen schuiven! Hiermede was immers de 
weg door C.C. gewezen, verlaten. Hieraan dra
gen in nog grotere mate dan de orgelbouwers, 
de organisten en meer nog de orgel-componisten 
de schuld. Ik kom straks terug op de wederzijd
se betrekkingen dezer beide. 

Gaan wij nu na, het contact dat C.C. had met 
Holland. Allereerst maakt hij in 1844 een reis 
door Zwitserland, Duitsland, Holland en · Enge
land. Hij is in de gelegenheid om de geteno
meerde instrumenten in die landen te zien èn 
te horen en bezoekt er de grote orgelbouwers. 
In ons land gaat hij natuurlijk naar Haarlem, 
waar hij gehoopt had het wonder van Europa 
ook van binnen te mogen bezien en waarvoor 
hij Weingarten terzijde had gelaten. De on
vriendelijke organist Schuman laat hem dat niet 
toe en in een brief aan zijn vader schrijft hij 
sarcastisch: « Bonjour Mr. Schuman, je suis 
enchanté de votre orgue, de votre talent et de 
votre ... politesse » . Beter vergaat het hem te 
Rotterdam, waar men aan het St-Laurensorgel 
werkte en in Utrecht bij Bätz, waar hij . een 
goeden indruk krijgt van de « soliditeit van de 
Hollandsche orgelbouwers ». Hier heeft men de 
oude traditie getrouw bewaard, veredeld zelfs, 
zegt hij, maar men heeft geen deel gehad aan 
den technischen vooruitgang. Dit schreef hij in 
1844, maar 30 jaar later zal · Philbert deze 
klacht in scherperen vorm herhalen. « De Ne
derlandsche Orgelbouwer, zegt _ deze in 1875, 
schijnt verstard te zijn, mogelijk uit vrees voor 
verval. Het schijnt dat men bang is te zondigen 
door deel te nemen aan enige vooruitgang. (Ga
ve God dat men elders niet zondige door het 
tegendeel ! ) Men houdt zich in Holland te 
angstvallig aan het devies: Je maintiendrai ! . 
en men neemt niet dan in zeer geringe mate 
deel aan de groote verbeteringen, die bereikt 
werden in andere landen sedert het begin der 
negentiende eeuw. » ( 4) 



Wanneer hij de' oorzaken hiervan nagaat zegt 
Philbert, dat het hem bevreemd bij een volk , 
dat een zo grote liefde voor de muziek heeft. 
Maar hij meent er deze verklaring van te kun
nen geven: Dit volk is traag bij een nieuwig
heid en het komt achteraan bij een vernieuwing. 
Op een enkele uitzondering na telt de Neder
landse Orgelbouw meer handwerkslieden dan 
kunstenaars. Hij wijt dit aan (we zijn hier in 
1875) de geringere talenkennis bij de doorsnee 
Nederlander die daardoor geen begrip heeft 
van wat er buitenlands geschiedt. Men teert er 
op het waarlijk grote verleden. 

Philbert beschrijft dan enkele ervaringen die 
hij in Holland had. Met verschillende orgelbou
wers besprak hij de nieuwe vindingen. De een 
meende, dat de vochtigheid in Holland een be
letsel zou zijn; maar in Engeland, het klassieke 
land van den mist, werden deze viridingen reeds 
lang en met succes toegepast. Bij ons werden 
er nog steeds de spaanbalgen gebruikt. De balg 
met de in- en uitspringende vouw werd puur 
« charlatanisme », (op zijn Amsterdams: je 
reinste flauwe kul!) genoemd. Dubbele laden 
wilde men niet, ook geen combinatie-treden. 
Evenmin overblazende fluiten. Een organist 
meende dat het gevaarlijk was en dat zo een 
fluit plotseling wel ~ens een octaafsprong kon 
maken, juist alsof het een fluitje in een jongens
hand was. Een ander organist, een beroemd man 
in het vak, was van mening, dat bij de Bar
ker-hefboom elk balgje daarvan voor en pijp 
moest dienen en dat dan de wind onmogelijk 
toereikend kon zijn om de toon lang aan te hou
den. Wanneer dit ai de mening van vakmensen 
was, wat moest dan wel de mening van het pu
bliek zijn! Een orgelbouwer weigerde , ondanks 
aanraden van den organist , een Barker-speel
machine aan te brengen. Een ander orgelbou
wer kon een grote restauratie , op voorwaarde 
dat hij er geen Barker-hefboom in zou aanbren
gen, krijgen. Men zou kunnen zeggen. dat C.C. 
en Philbert enigszins belanghebbenden waren , 
en q.aardoor zelfs onb ewust, . de toestand te 
zwart afschilderden. En voor Philbert die be
halve een vriend van C.C., bovendien Frans Con
sul in Nederland was , een soort van super-com
mis-voyageur, dus zou dit nog meer gelden. Van 
C.C. weten wij reeds dat hij geen koopman was. 
En van Philbert heeft de uitg ebreide brieven
collectie mij dat wel gelee r d. Maar bovendien 
hebben latere studies, o.a. die van Mr . A. Bou
man duidelijk aangetoond dat de Hollandse or
gelbouw uit de laatste helft der 19é eeuw con
servatief en star was , op weinig loflijke uitzon
deringen na . Het is me duidelijk gebleken dat 
deze uitzonderingen te danken waren aan den 
invloed van C.C. 
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In den loop van 25 jaar (1875-1900) had C.C. 
hier te lande vijf orgels kunnen bouwen. Maar 
deze waren niet in de eerste plaats een oorzaak 
van den vooruitgang van de Nederl. Orgelbouw. 
Er heeft in de orgelbouw steeds een internatio
nale wisselwerking plaats gevonden, en vooral 
elke vooruitgang is daardoor veroorzaakt. Ook 
C.C. had , zoals we zagen, zulk een reis gemaakt. 
En Philberts verwijt aan de Holl. orgelbouwers , 
was niet ongegrond: zij reisden bijna niet. De 
eerste bij wien hij gehoor vond voor C.C.'s denk
beelden was er ene, die afkomstig uit- en ge
vestigd in de hoofdstad van Friesland, het vak 
geleerd had in de orgelbouwerijen van Vlaan
deren: hij werkte er tot 1854, het jaar, waarin 
hij zich met zijn broeder vestigde te Leeuwar
den onder Fjrma Gebroeders Adema. Het is 
aan Petrus Adema aan wien Philbert zijn brie
ven schreef. Deze merkwaardige briefwisseling 
vloeide voort uit den bouw van een nieuw or
gel in de St-Antoniuskerk te Amsterdam, in 
den volksmond « Mozes » geheten. Gelijk zovele 
Amsterdamse kerken ontleende ook dit kerk
gebouw zijn naam aan het vroegere pakhuis, 
waarin tijdens de republiek een schuilkerk ge
vestigd was. De liberaliteit van het stadsbe
stuur en de durf van de Pastoors, maakten het, 
en zeker na 1650, mogelijk in zulk een schuil
kerk een orgel te hebben. Zij het dan ook, dat 
het instrument van bescheiden afmetingen was. 
Na de Franse overheersing werd de toestand 
anders en konden de katholieke kerken gelijk 
de andere voor den dag komen. Toen deed zich 
ook de behoefte aan een groter orgel voelen. 
Het was in 1868, dat voor de « Mozes » ernstige 
plannen werden beraamd om een nieuw orgel te 
laten bouwen. Deze kerk bezat de reputatie dat 
de kerkmuziek er bijzonder verzorgd was en 
die reputatie was verdiend. Ze was ook tot ver 
in het buitenland doorgedrongen. De grootva
der van Beethoven, de Mechelaar, had ér gezon
gen, en zelfs Franz Liszt had er in eigen per
soon medegewerkt aan de uitvoering van zijn 
Männer-messe. Op Bisschoppelijk verbod ver
dween het orkest en het orgel dat hier zou ko
men, moest dus deze standing waardig zijn. 
IJverig werd er beraadslaagd, orgelbouwers ge
raadpleegd , en men zou reeds de opdracht aan 
een gerenomeerde Holl. orgelbouwer geven , 
toen er op de pastorie een in het latijn gesteld 
schrijven binnen kwam, waarvan de schrijver 
zich verschool onder het pseudoniem Eubulus. 
Hierin werd gewaarschuwd tegen de oudenvet
se manier van een orgel te maken, en gewezen 
op den technischen vooruitgang , die elders be
reikt was. Bij het vooruitstrevend kerkbestuur 
viel dit schrijven in goede aarde, en kort daarop 
werd aan de gebroede rs Adema van Leeuwar-
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den opgedragen, het orgel te bouwen. Het was 
vooral de briefschrijver Eubulus, die niemand 
anders was dan de vriend van C.C., Karel Marie 
Philbert, die hiertoe in de Commissie de stoot 
gegeven had. En nu begon een samenwerking 
tussen orgelbouwer en adviseur, die in heel de 
orgelhistorie zijn weerga niet heeft gehad en 
misschien nooit meer zal krijgen, en die 18 jaar 
zal duren, d.w.z. tot het vertrek van Philbert 
naar A vranches, waa:c hij, na zijn pensionnering 
door de Franse regering, ging wonen. Ook toen 
nog hield de samenwerking niet geheel op. Phil
bert stierf in 1894. Het « Mozes-orgel » is ge
bouwd in, twee etappes. Het eerste deel was ge
reed in 1871; het werd voltooid in 1886. Uit 
deze jaren nl,l (1869-88), dateren de meer dan 
driehonderd brieven waarvan ik zeide, dat ze 
een goudmijn vormen voor de orgelhistorie. 
Blijkbaan had Philbert een en ander van het 
werk der Adema's leren kennen. Hij wist ten
minste dat zij « noch moeite noch kosten ont
zagen » om zich de nieuwe verbeteringen eigen 
te maken en toe te passen, o.a. de harmonische 
stemmen. Het kostte hem weinig moeite de 
kerkfabriek te overtuigen van de grote waarde 
van combinatie-treden en differente wind voor 
het orgelspel, enz. Het orgel werd voorzien van 
al die technische verbeteringen, zodat er geen 
verschil in makelij is tussen een C.C.-orgel eri 
dit Adema-orgel. Toch had C.C. er geen hand 
aan geslagen. Het was alleen zijn geest ,die er 
duidelijk, overduidelijk zichtbaar en hoorbaar 
geworden was in de resultaten. Maar het was 
evenmin blote naäperij van het franse werk. 
Zeker C.C., we weten het, nam geen patent op 
zijn « vindingen », hij was van mening dat 
het kunstwerk van orgelbouwen geen voorwerp 
van speculatie mocht zijn, en hij liet zijn nieu
we hulpmiddelen dan grif nabouwen en toepas
sen. Wat wonder dat hij niet rijk wérd! Nadat 
Philbert in de eerste brieven meedeelt hoe hij 
het orgelcomité van het nut der nieuwigheden 
heeft overtuigd, gaat hij aanstonds zijn practi
schen wenken geven. Deze zijn, hoe kan het 
anders, geheel in den geest van ·c.c. Niet alleen 
wat het werk betreft, maar ook van C.C.'s ka
rakter horen wij hier den weerklank. 

19 Oogst 1869, schrijft Philbert over de plan
nen voor het orgel. Hij zou de dispositie iets 
anders willen . Het Hoofdmanuaal moet niet 2, 
maar 3, liefst 4 acht-voeten bezitten. « Ha, zegt 
u, daar is het begin van die verfoeilijke acht
voeterij al! » Niet zo haastig oordelen a.u.b. 
Hier is geen sprake van gedachteloos opvullen 
met achtvoeters ! Philbert heeft zijn zaken goed 
overwogen en argumenteert als volgt: « Ik zou 
het ten zeerste aanraden een harmonisch dia
pason 8', wiens volheid , dikte en heldere duide
lijkheid n9g _ veel boven alle andere stemmen 
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tot kracht en vulling van dit klavier (hoofd
man.) zoude aanbrengen. Ten tweede zou ik nog 
een andere stem verlangen met conische pijpen 
_en dwarsbaarden, die ook veel kracht en grond 
geven, de Clarabella schijnt mij daartoe te vlak 
van toon, hetgeen ik aan haare wijdte toeschrijf, 

die overigens nog lastig is voor de berging in 
het instrument. Het zoude mij dus veel genoe
gen doen, indien gij wildet ook een proev ne
men met eene middelbare mensuur tusschen Cla
rabella, die te dik, en Violino, die te nauw is 
voor zulk een klavier. Ik heb het intusschen 
duidelijkheidshalve op een tabelletje gebragt, te 
gelijk met Clarabella en het violino. » 

En dan voegt hij er de. tabel bij van de drie 
registers: de Clarabella, de gevraagde Portu
naal en het violino: met boven- en onderdiame
ter voor de afmetingen van C 8', 4', 2', 1', 1/ 2', 
1/ 4', 1/ 8': t.t.z. van C tot C5. 

Dan vervolgt hij: « Het zoude mij in uw ei
gen belang, niet minder dan in het belang van 
mijn eigen vorming ( de man was toen ca. 40 
jaar!) de grootsten genoegen doen, dat gij die 
proeven met veel zorgen wildet behandelen. Er 
kan nog daarin een kiem liggen om nog iets 
nieuws bij de andere verdiensten van uwen werk 
te voegen . » 

(vervolgt) 

Piet VISSER. 

(1) C. en E . Cavaillé-Coll. - Parijs, 1929, 133. 
(2) Rupp. Entwicklungsgesch. d. Orgelbaus; 296. 
(3) Lemmens , Ecole d'Orgue, p . 2. 
(4) Ch. M. Philbert. L'Orgue du Palais de !'Industrie, 

p. 27. 

Na het kort woordje -van den voorzitter <,Een 
afscheid en een Wederzien » improviseert de 
secretaris van het Nationaal Instituut, de Heer 
G. van Ravenzwaaij een hartelijk dankwoordje: 

'« Heer Voorzitter, 

Afscheid nemen is een moeilijk iets. Wij al
len hebben dit in ons leven meermalen ervaren. 
Het was soms een droef afscheid, het was ook 
wel eens een afscheid dat moeilijk viel, omdat 
het een einde maakte aan prettige belevenissen. 

Deze gevoelens ken ik thans, na de pracht
volle dagen van het eerste Gentse Orgelfeest, 
dat ik als Uw gast mocht bijwonen. Het was 
met vreugde, dat ik Uw uitnodiging aanvaa .rd
de; het is met weemoed, dat ik nu ten afscheid 
spreek op dit ogenblik der officiële sluiting van 
het Orgelfeest. De dagen zijn te snel voorbij
gegaan en ik ben blij, dat er na dit officiële 
sluiten van het feest nog een officieuze voort
zetting is en het eigenlijke afscheid nemen nog 
een aantal uren van ons ligt. 
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Nochtans is het mij een beho ef te, thans of
ficieel te spreken en U mede namens mijn land
genoten hartelijk dank te zeggen voor het gast
vrij onthaal , dat U ons . heeft bereid. 

'Ik koester groot respect voor Uw doorzett en 
om binnen zeer korten tijd een dergelijk feest 
voor te bereiden. In Nederland hadden we even
eens een orgelfestijn in voorbereiding. Ik spreek 
dus uit ervaring als ik zeg, dat ik wéét hoeveel 
arbeid en hoeveel zorg aan de voorbereiding 
vastzit. Het is niet gering en daarom maak lk 
U met nadruk een compliment voor de wijze 
waarop U het afwisselende programma ten uit
voer brengt. 

Deze dagen hebben ons veel geleerd en zij 
zullen ons over veel doen nadenken. 

Wat wij als gasten uit Nederland gevoelen is, 
dat Uw spontaneïteit een volkskarakter is, 
waarop wij met onze spreekwoordelijke gede
genheid wel eens jaloers zijn. 

Zullen deze beide eigenschappen botsen bij 
~en nauwere samenwerking tussen onze beide 
landen als binnenkort de economische grenzen 
zullen worden opgeheven? Of zullen ze voor el
kaar van aanvullende betekenis kunnen wor
den? Ik besef, dat moeilijkheden niet zullen uit
blijven; we hebben ze elk in ons eigen land en 
ze zullen bij samenwerking der beide landen 
blijken te zijn. 

Toch zullen we elkaar als kleine landen cul
tureel meer en meer moeten zoeken en vinden. 
Ik acht zeer typerend , dat dit nu reeds geschiedt 
op de grondslag der orgelcultuur, gelijk het ons 
deze dagen in referaat en gedachtenwisseliug 
is bevestigd, een confessie behoeft; zonder dit 
geraakt de orgelcultuur uit haar spoor. 

Indien wij op dezen grondslag samenwerken, 
geloof ik aan een rijke toekomst. Ik wens U 
van harte · geluk met Uw Gentse Orgelfeesten 
en ik spreek hier de verwachting uit U in Ne
derland te mogen ontvangen bij onzen arbeid, 
in Congres of ander verband, bij onze gezamen
lijke opbouw der orgelcultuur. 

G. VAN RAVENZWAAIJ. 

Er is eigenlijk geen grappiger, geen mooier 
afscheid dan het officiële afscheid waarvan cte 
Heer van Ravenzwaaij daareven sprak, en zo
als het nu ook is voor alle deelnemers, want 
nergens zijn toebereidsels voor een eigenlijk af
scheid te bespeuren. Voltallig wandelt de gro ep 
naar de St-Baafskathedraal , vol spanning om 
de beroemde figuur van den Z.E.H. Kan. Vand en 
Gheyn te zien en te horen. Ik weet niet pr ecies 
hoe oud de Z.E. Spreker is , doch allen staan 
verbaasd te kijken naar het vinnig gebaar en 

te luisteren naar de onvermoeide stroom van 
commentaar op het schilderij der Gebroeders 
Van Eyck. Het is zo, dat we, voor we aandacht 
schenken aan die woorden, eerst geboeid wor
den door die hoekige, sterke figuur. Hij wan
delt met ons door het schitterend koor der Ka
thedraal, en waar zijn hand ook op rusten 
blijft, daarover vertelt hij met een spontaneïteit 
en een kwistigheid die ieder der aanwezigen den 
adem beneemt. Hij staat en WaJ1delt tussen ons 
als een levend geworden Kathedraal-beeld dat 
alles heeft meegemaakt , alles beleefde, alles be
luisterde, wat in de heerlijkste Kathedraal van 
ons land gebeurde! Tussen ons wandelt een stuk 
geschiedenis uit die Gentse Kathedraal : dit 
raam werd gestoken ... dit beeld werd gebeiteld ... 
deze kandelaar ... die schilderij ... ! Niets is hem 
vreemd. Hij is vertrouwd met de dingen van 
eeuwen terug! 

Nog voor wij buiten zijn en de gedachtenis 
aan de Eerste Gentse Orgelfeesten werd uitge
reikt , zingen de pijpen van het orgel weer, stuk 
na stuk: Meester Loncke filtreert elke toon met 
de hem eigen nauwkeurigheid, om het grote ge
beuren van dezen namiddag. Drie Koningen zul
len mekaar de hand reiken ter gelegenheid van 
een Koninklijke plechtigheid. De Koninklijke 
Bach met zijn Koninklijke Uitvoerder op het 
Koninklijk Instrument! 

Met een begrijpelijke nèrvositeit zitten WIJ 

onder den toren. Aanhoudend is het een komen 
en gaan van medewerkers: « Hoe staat het , 
komt er volk? » en met de gebruikelijke geba
ren: « Een zee van volk! » Elke vermoeidheid, 
elke zorg valt van ons af , wij stappen tussen de 
dichte reien en zien, niet voor het eerst, doch nu 
met ondul;Jbelzinnige duidelijkheid, dat de lieve 

(Archi ef) 

God ons zeer nabij heeft gestaan in dit grootse 
werk , en midden tussen die reusachtige, inge
togen menigte voelen wij ons wonderlijk dank
baar . En , dat gevoel stijgt wanneer we, bin
nen , den Weled . Heer Du Bois, Raadsheer in 
het Hof van Beroep, met een ongeëvenaar de 
eenvoud en bereidwilligheid, de Hoge Genodig
den naar hun plaats zien leiden. 
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En dat gevoel stijgt , wann eer wij plots , ter 
wijl Meester Peeters een Koraa l uitvoer t , onze 
Geliefde Bisschop zien binn en komen en acht er 
aan, tussen zijn volk, op een gewone kerkst oel 
zien plaats nemen. Op dit ogenblik komt er een 
beweging van ontro er ing door het volk. Wij 
luisteren weer naar het Drie-Koningen-verbond, 
en, dubbel ontroerd voelen wij hoe die muziek , 
een gebed geworden is ... 

Dit schreven de bladen over het Bach-recital 
van Prof. Flor Peeters: 
« De Gentenaar » : 

« Toen Flor Peeters voor de eerste maal het 
orgel van het Augusta-theat er te Rome bespeel
de, schreef een Romeins blad, dat tot nog toe 
geen enkel kunstenaar op zulke meesterlijke 
wijze gepresteerd had. Zijn interpretaties heb
ben inderdaad iets enigs ; die overtuiging heeft 
men nogmaals gisteren opgedaan in de wijze 
waarop hij Bach voorgedragen heeft . Zo een 
begaafd Bach-speler hoorden wij nooit te Gent. 
Het spel van den kunstenaar is niet enkel ver
bazend door de techniek, maar o_ok door de die
pe en stijlvolle vertolking en niet het minst de 
nooit uitgeputte registratiekunst. Uren lang zou 
men een organist van zulk gehalte beluisteren 
om de grootse gedachten die Hij in u doet ont
staan . Zijn stijl opent voor u onvermoede hori
zonten die hart en geest in ontroering brengen; 
in één woord, hij is DE vertolker van Bach ... » 

ST . BAAF SO RGE L . 

(A r chi ef) 

« De Tijd » - Nede r land : 

... waarop Flo r Peeters een Ba ch-programma 
t en gehor e bracht met heel het vir tuos e mees
tersch ap, maar ook met de int ense en stijlvoll e 
spelvreugde die men va n hem kent. » 

Doch , ik ond erbreek ... wa t wil ik de citat en 
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geven uit de tientallen dagbladen en tijdschrif
ten . Zij komen alle op hetzelfde neer. Wij ken
nen Prof. Peeters! Het is echter veel interes
santer, meen ik, een gedicht te publiceren , dat 
rechtstreeks uit het volk komt en zo het bewijs 
levert van de verering die Vlaanderen voor . de 
groten Meester voelt. Welke de waarde van dit 
gedicht is, laten wij over aan de heren critici 
der schone Letteren. Het is echter van niet min
der betekenis voor ons, als bewijs, dat de orgel
muziek stilaan weer begrepen en · aangevoeld 
wordt. 

aan Flor Peeters 
uit diepe Hulde. 

Bachrecital. 

Stom staan ba rok se bee ld en m et ver st ee nd e bli k k en 
t e lui s ter en n aa r de st emm en va n eige n ee uw en taa l : 
Hun B a ch - d~e andr e God voor< 't Krui s - is hi er aa n 
Tit a nisch trapt zijn tr ed in ieder en ped aa l. [ 't snikk en 

De zon komt m et ee n rod e ton g de ·ram en likk en 
we er lev en le euw en in hun schild en, oud e pr aa l ; 
Rond ed'le halz en h oort m en k ettin ge n di e tikk en : 
Ver zonken in haar ee uw h erl ee ft d e K a thedr aa l. 

En ur en spr ee kt di e God a ls in ee n r echt sgiedin g . 
D e dui zend kopp en blij ve n m a chtloos-wacht end h a nge n. 
De kunst 'naar g rijpt hun zielen, kluw ent z' in zijn za nge n , 

E n g ooit ze - H em els Go ch e laar ! - n aa r 't Hoo gs t Ver-
[la nge n , 

na a r hunn en Hoog sten Oor spron g - en Geboort ekrin g 
Wijl 't licha a m lig ge n blijft in ze lfve rmor zelin g. 

kl ein e J oh a nn es. 

Dit gedicht werd geschreven te r gelegenh ei.d 
van het Bach-recital door P rof. Peeters, gedu
rende de Gentse Orgelfe esten . 

(vervolgt ) 

B.p .K 

« HANDEN VAN DEN ME ES T ER ». 



Radiocauserie Hennie Schouten 
op 24 Feb. 

• 

Belgische Orgelkunst 
Dames en Heren_, 

Zo'ev en hebt U Charles Hens gehoord op ons 
mooie orgel in de "Oude Kerk te Amsterdam. Dit 
optreden van een der grote Belgische organis
ten is een welkome aan1€iding om U iets te ver
tellen over de ontwikkeling der orgelkunst in 
België ; Want België heeft in de geschiedenis 
der orgelkunst een zeer bijzonder e betekenis. 

Om die betekenis te kunnen begrijpen moe
ten wij in de geschiedenis een blik terugslaan. 
Ten tijde van Couperin en Rameau, van Buxte
hude én Bach nam het orgel in het muziekleven 
een ereplaats in. De grootste componisten van 
hun tijd waren als organist aan een kerk ver- . 
bonden. Sweelinck was organist van de Oude 
Kerk in Amsterdam, de Couperins speelden in 
Parijs, Pachelbel in Neurenberg, Bu xtehude in 
Lübeck , Bach in Arnstadt en Mülhausen. De 
virtuositeit had zich tot een grote hoogte ont
wikkeld , de kunst der improvisatie bloeide . En 
welk een hoge vlucht de orgekompositie geno
men had bewijz en de orgelwerken van Cléram 
bault en Coup er in, van Scheidt en Buxt ehud e 
en niet het minst die van Johann Sebastian 
Bach. . 

Na den dood van Bach geraakte de org elkunst 
in verva l. De grote klassieke componisten, 
Hayd n Mozart en Beethoven, schreven niet meer 
voor orgel, . de romantische componisten, Schu
bert en Weber, even min. De kerk was niet lan
ger een muzikaal centrum en het orgel werd een 
bijna verge ten instrument. 

Het peil van het orgelspel daalde. Dit is heel 
goed te begrijpen , want de organisten kregen 
geen enkele sterke stimulans. De orgelwerken 
van Bach en zijn grote voorgangers waren nog 
niet in druk versc henen en dus ni et voor ieder
een to egank~ lijk ; belangrijke nieuwe werken 

waren in de eerste decennia der 19de eeuw nog 
niet geschreven. Waarom zouden de organist en 
dus hun virtuositeit ontwikkelen. Niemand 
verlangde dat van hen. Het was bovendien veel 
dankbaarder om op het orgel een veldslag uit 
te beelden of het gekwinkeleer van de vogels na 
te bootsen of te laten horen hoe erg het in de 
Alpen kan onweren . 

Met dat al scheen de grote traditie van Bux
tehude en Bach voor goed verloren. Scheen ver
loren, want gelukkig was zij nog niet gehe el 
verloren. Zo werkte in Breslau de organist Hes
se, in wien de ·oude traditie levend gebleven was. 

En nu is het voor de ontwikkeling der Euro
pese orgelkunst van ontzaglijke betekenis 
geweest, dat een jong Belgisch organist, .Jank 
Lemmens, bij Hesse in Breslau ging studeren. 

Lemmens kwam als volleerd virtuoos in Bel
gië terug en natuurlijk ging hij concerten ge
ven. In Parijs gaf hij iri verschillende kerken 
magistrale uitvoeringen van de grote orgelwer
ken van Bach, werken die bijna niemand kende. 
De Parijse organisten waren verbluft door de 
buitengewone virtuositeit van hun Vlaams en 
collega, vooral door diens · zeldzame pedaaltech
niek. Zij wisten · niet wat zij meer moesten be
wonderen, de souplesse en de precisie van dit 
geach evee rde spel of de verantwoorde registra
tie en de stijlvolle voordracht. 

Een figuur als die van Lemmens werkt mag
netisch op jonge talenten. Geen wonder daarom, 
dat twee jonge Franse organisten , Widor en 
Guilmant, naar België trokken om bij Lemmens 
hun studie te voltooien . Later hebben Widor Bn 
Guilmant aan het Parijse conservatoire · tal van 
grote organisten gevormd; wij noemen hier 
slechts Tournemire , Louis Vierne en Marce l 
Dupr é. Deze organisten hebben op hun beurt 
weer de jongste gener atie van organisten opge
leid. De invloed van Lemmens heeft zich dus in 
Frankrijk sterk doen gelden. 

Dat Lemmens de ontwikkeling der orgelkunst 
in België st er k heeft gestimuleerd behoeft geen 
betoog. Maar wel moet worden opgemer kt , dat 
zijn invloed in ons land merkbaar is geworden. 
E en jong Belgisch organist, aan wien orgelsp e
lend Nederland later zeer veel te danken zou 
hebb en, maakte zich de t echni ek van Lemm en s 
eigen . Deze jonge organist, Jean Baptist e de 
Pauw, begon zijn carrière in ons land als orga 
nist van het Pal eis voor Volksvlijt te Amst er 
dam. La ter werd De Pauw leraar aan het con
serva to r ium te Amsterdam, waar hij tal van 
uitstekende organisten vormde. 
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Na den dood van Lemmens is de Belgische 
orgelkunst gelukkig niet in verval geraakt. De 
meester had trouwens in Mechelen een scho81 
voor kerkmuziek opgericht, die nog thans den 
naam van Lemmensinstituut draagt. Dit Lem
mensinstituut zet tot op den huidigen dag de 
traditie van Lemmens voort. 

Tegenwoordig wordt het orgelondewijs aan 
het Lemmensinstituut gegeven door den , ook in 
Nederland beroemden , organist Flor Peeter::;. 
Peeters is zelf oudleerling van het Lemmens
instituut en .heeft later nog enigen tijd bij Ma~
cel Dupré gestudeerd. De naam van dezen orga
nist is reeds spoedig tot buiten de grenzen van 
zijn vaderland doorgedrongen. Peeters gaf tal 
van concerten in verschillende landen van Euro
pa en hoopt spoedig zijn tweede tournee donr 
de Verenigde Staten en Canada te maken. 

Ook de concertgever van dezen avond , Cha r
les Hens, behoort tot de meest vooraanstaande 
Belgische organisten. Hens is oudleerling van 
het conservatoire te Brussel, dat hij verliet met 
eerste prijzen voor verschillende theoretische 
vakken en compositie en het « diplöme de vir
tuosité » met medaille voor orgelspel. Deze 
laatste onderscheiding was gedurende 30 jaren 
niet aan een leerling te beurt gevallen. 

Na zijn conservatoriumjaren studeerde Hens 
nog drie jaren orgelspel, improvisatie en com
positie bij Marcel Dupré. In 1929 werd hij be
noemd tot organist van de St. Gudule te Brus
sel en in 1935 tot orgelleraar aan het conserva
toire te Luik. Zijn talrijke concerten hadden 

• 
in 

Het vervolg, reeds bij het vorig nummer 
klaar, moet ik helemaal veranderen: protest, in
stemming, beide samen, in een stapel brieven 
die elke verwachting te boven gaat. De meer
derheid stemt in! Goddank! · Ik denk soms aan 
den toestand in Palestina wanneer de postbode 
met die bundels aanrukt! Doch, het grootste 
cijfer schrijft in dien zin: « Voor de stadsker
ken ben ik het met Johan roerend eens » (uit 
brief van stadsorganist). Dezelfde schrijver 
voegt eraan toe: « Ook in ons 0. « bestelt » 
men bij huwelijksmissen een Ave Maria, een Pa
nis Angelicus, en liefst nog « den » Paternoster 
van Niedermeyer die te 0. met ongeëvenaard 
sterk brulgeluid wor dt uitgeschreeuwd! Ik maak 
hier een toernee: er is iemand die zijn ... gezang 
begeleidt met Zweving en zijn Latijn eindigt 
allemaal op i ! en ander trekt nooit de pedaalre
gisters en laat de voeten op het voetklavier rus-
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zo'n succes, dat Hens werd uitgenodigd om 
ook concerten in Frankrijk, Zwitserland, Duits
land, Italië en in ons land te geven. Hens ruimt 
op zijn programma's een belangrijke plaats in 
aan de moderne orgelliteratuur; o.a. gaf hij uit
voeringen van de orgelconcerten van Hindemith, 
Casella, Dupré, Poulenc en van · een eigen con
cert. 

Hens heeft tal van orkestwerken, kamermu
ziekwerken en liederen ge::'lchreven en heeft o.a. 
5 orgelsymphonieën en verschillende kleinere 
orgelwerken op zijn naam staan. Met zijn oud
leraar Joseph Jongen, Paul de Maleingreau en 
Flor Peeters behoort Hens tot de meest vrucht
bare Belgische' orgelcmp.ponisten. 

Ook door de jongste Belgische organistenge
nera tie W(!rdt hard gewerkt. Het is niet moge
lijk hier de namen van alle jonge organisten 
te noemen, die reeds van zich hebben doen spre
ken. De namen van Gabriel Verschraegen, Lode 
Huybrechts en Pierre Froidebise zijn echter ze
ker de moeite van het vermelden waard. 

Er is dus in België een zeer opgewekt orga
nistisch en orgelcompositorisch leven. Ook in 
ons land is dat het geval. En daarom zou het te 
wensen zijn, dat ·er een nog vruchtbaarder wis
selwerking tot stand kwam tussen de Belgische 
en de Nederlandse orgelkunst. Het concert van 
den heer Hens zal er toe kunnen bijdragen het 
contact tussen de organisten van beide landen 
te verstevigen. 

Radio Hilversum, 21.25 u. 

ten. Een ander, ook te 0., speelt bij alle begra
fenissen een « improvisatie » gedurende de of
ferande, zodat iedereen een zucht van verlich
ting laat wanneer hij ophoudt; bij vaderland
se plechtigheden neemt hij als thema de Mar
seillaise, Ou peut-on être mieux, en God save 
the King. 

Hetgeen rest aan correspondentie kant zich 
tamelijk fel tegen dit paar artikels. Die zijn 
daarom niet minder welkom ! Ik neem hier een 
deel letterlijk over. De schrijver is ook een 
stadsorganist uit B. 

« De toestanden die Johan beschrijft zijn 
werklijk waar, althans voor de stad waar ik 
woon en dienst doe. Doch vindt ge niet dat deze 
artikels een gevaar zijn voor de vrede onder de 
organisten? en dat « De Schalmei » daar lelijk 
de broek zou kunnen aan scheuren? Er zijn im
mers veel mistoestanden die , bij nader onder-



« Ik denk soms aan den toestand in Palestina ». 

zoek, goed te beg_rijpen zijn, bv.: de meeste or
ganisten trekk èri voor hun organistschap een 
som die voor hun volledige broodwinning een 
kleine bijzaak is. Hoe wilt ge dat zijn hun kost
bare tijd van hun eigenlijk renderende brood
winning, afnemen om te studeren voor een 
niets opbrengende zaak? » 

Aanstonds heb ik me, kwestie het « broek
scheuren » in verbinding gesteld met « De Schal
mei » omdat het wel degelijk over de broek van 
« De Schalmei » ging, en, ik kreeg het korte 
antwoord terug: « Doe voort de misto estanden 
aan te klagen . Vermijd persoonlijke kwesties in 
relief te brengen. Beantwoord . n"iet het laatste 
deel van brief: dit ligt buiten onze bevoegd
heid ». (Dit deel wordt hier niet aangehaald). 
« De Schalmei » zal dus, in geval een broek
scheuren, zelf de schade moeten herstellen en . ' ' 1k kan niet geloven dat deze artikels de vrede 
onder de organist en ook maar enigerwijze in . 
~evaar kunnen breng en. Ik zie dit niet duidelijk 
m. 

Volledig akkoord dat voor de meesten, zo
niet voor allen , het organistschap een bijve r 
dienste is in den geldbeugel , doch is dit de 
hoofdzaak? Is er één lekenambt dat zo hoog 
verheven is als het onze? Moeten wij voor het 
orgel zitt en, moeten wij de voeten en vingers 

op het klavier plaatsen met denzelfden geest 
als de kantoo rbediende de pen ter hand neemt, 
de garçon het serviette, de slager het mes, zelfs 
al zouden zij die daad met een verheven bijge
dachte stellen? Het zou onzinnig .zijn hier op 
deze bladzijden een discussie te beginnen -0ver 
de verhouding van het geld tegenover de bete
kenis van het organistschap in de kerk! Ja, en 
laat dan nog de geloofskwestie erbuiten. Elk 
organist is een kunstenaar wanneer hij, hoe be
pe~kt ook de middelen, buiten- en in zichzelf, 
met geloof en liefde de beide voeten in zijn 
heerlijk ambt zet. 

Geloof en liefde: die zijn niet te scheiden . 
Een organist, hoog muzikaal begaafd, zal in 
een kerk een lege, koele rol vervullen wanneer 
hij het gelo9f in zijn ambt, de betekenis van 
het kerkorganistschap mist. Zelfs een muzikaal 
ongeletterde zal dit aanvoelen en drukt het dik
wijls muzikaal-ongeletterd uit. 

Naar mijn bescheiden mening dwaal ik niet 
af van het onderwerp en « blijf ik wel ter za
ke .». Dit is toch de hoofdzaak de grond van de 
kwestie. ' 

Er is toch geen mens die, wanneer hij voor 
onzen Koning of de Koningin van Nederland , 
ee~ orgelstuk te spelen krijgt, niet zijn uiterste 
best zal doen! Er is toch geen mens die, wan 
neer hij een recital geeft voor een volle kerk 
mensen, niet zijn uiterste best zal doen! Er zou 
toch geen enkel mens mogen zijn die, wanneer 
hij voor God speelt, niet zijn volstrekt uiterste 
best zal doen! · 

Akkoord! Akkoord! 'k begrijp, en voel het 
zelf aan den lijve eiken dag, hoe ontzettend 
moeilijk het is ons gemoed en onzen geest in · 
deze richting op te spannen. Negéren kunnen 
wij echter niet ofwel zijn wij ongelovigen en 
niet op onze plaats. Het feit van de Godstegen
woordigheid is er. Wij kunnen toch, en moeten 
ons best doen, vertrouwd te geraken met de 
betekenis van ons ambt in dit licht. 

Ben ik het die dramatiseer? 
Of zijn zij het die, wat zij voor geen enkel 

wereldlijk waardigheidsbekleder zouden durven 
uitvoeren, dit in een kerk , gedurende het hoog
ste Gebeuren, toch doen? Wanneer men een 
verhaal waa r in elk woord eindigt op de letter i, 
voordraagt, staat men in het circus en zeker 
niet in een kerk. 

Dramatiseren? Het zou een zeer tragisch dra
ma zijn , indien wij allen beseften; doch wij -
doen dat niet en kunnen dat niet volkom en. 
Echter kunnen wij ons best doen. De kleine als 
de grote organist en , in die betekenis is het 
werk van beiden evenwaardig. 

(vervolgt). 
JOHAN. 
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Over Geesteli1ke 
Concertmuzielt .. .. 

« Wat op 't harten gront leit, welt me naar 
de keel » schreef onze grote Vondel. In alle op
rechtheid en bezield met het éne, grote verlan
gen de gewijde kunst te dienen , willen wij hier 
enkele bedenkingen voordragen die sinds lang 
onze aandacht hebben bezig gehouden. Och! we 
weten het allemaal: alle kunst zoals alle weten
schap is maar stukwerk (1), het is zo dikwijls 
een lang en ondankbaar zoeken en tasten in de 
duisternis, een eenzaam tobben langs moeizame 
wegen. Men kan sinds jaar en dag op gebreken 
en onbeg rip wijz en zonder tastbare resultaten 
te bereiken maar dat raakt den kern van de 
zaak niet aan. Er zijn echter zaken die te schoon 
en te heilig zijn , dan dat wij ons door dat alles 
zouden laten ontmoedigen. Wij hebben des te 
meer vertrouwen in de juisth eid in de waarh eid 
Vl:J.n onze opvattingen, wijl wij ze voor een groot 
deel bevestigd hebben gezien in het belangrijk 
en zeer interessant werk: « Prnblèmes de musi
que sac r ée » (Cahier de l'art sacré , 6, Paris , 
1946 met bijdrag en van P . Florand, 0. P. , N . 
Dufourcq , F. Rau gel, E. Damais, enz ... ) 

Wanne er men een geestelijk concert in een 
kerk wil organi seren , stuit men niet zelden op 
de categori sche weig er ing: « De kerk is een 
plaa ts van gebed , zij is voorb ehoud en aa n den 
ere dienst. » Of nog « De muz iek is een belets el 
voor het gebed. » Maa r in de zelfd e kerk kan 
men op het org el uitg evoerd hor en een trans
cripti e va n een opera- ouver tu re, de « messe 
r oyale » van Dumont , begeleid met een over
vloed van domi nant septi emak koorden, smak elo
ze t ussen spelen met veelvuld ig gebru ik va n voix 
célest e en t re molo : dat a lles is gee n belet sel 
voor het gebed, gee n hind erpaa l voor den op
ga ng va n de ziel ! 

Wie zou dan geen spijt voelen en deernis met 
zulke sma ak, en niet t rac ht en deze uit er lijke, 
banale en spectaculaire sm aak t e verva ngen 
door ware, godsdiensti ge ku t:!st ? 

Er best aa t t och een echt e, gewi jd e kun st , die 
zich tot doel ste lt aan te sporen to t gebed, en 
een ka der en omlij st ing t e gev en aan het drama 
dat zich aan het altaar afspeel t . Sommige men
sen zullen beter bidd en met woor den t e her halen 
die een a_!lder hen voor zegt, an dere n met de 

verschillende handelingen van de H. Mis te 
vormen , en waarom zouden er ook geen mensen 
gevonden worden die tot bidden zullen aange
zet worden door het aanhoren van een muziek
stuk , aangepast aan het feest van de dag? Vo
cale of instrumentale muzi ek, als het maar de 
taal is van een ziel die opwil naar God, kan tot 
bidd en stemmen . 

De muziek is de t aa l der ziel , van de inwen
dige wereld , maa r zij is ook een uitwendig be
standdeel , dat onmisbaar is, en dat op de ver
beelding van de mens en moet werk en. Luister
r ijk e godsdienstig e plechtighed en ·zijn ondenk
baar zonder muzi ek , zij is even nodig als kaar
sen, wierook en mooie priesterge wad en ; zij 
schspt de onontb eerlijke atmosf eer voor het 
vieren van de heilige geheimen. 

Gebed of uit erlijk bestandde el: twee onmis
bare fa ctor en die men niet kan voorbijga an. Het 
is als een priest er schap waarop organist en koor 
zich hebben voor t e bereiden door zorgvuldige 
en volgehoud en studie. En hier spelen nu tw ee 
fa ctor en : de geschi edenis en den smaak, de 
esthetica. 

De geschieden~s leert ons dat de ker k steeds 
t:E:n brandpunt en een haa r d va n musicaal leven 
is gew eest . De monodi sche zowel als de poly
phonische kunst is ontst aan in de gewijd e tem
pels. Het Gr egoriaa ns heeft gedu re nde zes 
eeuwen de Weste r se muzi ek gevoed ; de poly pho-. . 
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nie van de Xl!e tot de :XVe eeuw verklaart de 
latere muzi ek tot aan het einde van de· XVIII e 
eeuw en gedeeltelijk ook, de tegenwoordige mu-

-ziek. Buiten de uren van de eredienst, verenig
de men zich in de kerk om het mysterie- of mi
ral;rnlspel te herhalen dat men op het kathe
draalplein zou uitvoeren, · maar ook om de we~·
ken te beluisteren, die den organist of kapel
meester voor de eredienst hadden geschreven. 
Op vele handschriften uit de middeleeuwen 
vindt men miniaturen die instrumentisten voor
stellen, terwijl zij in de kerk een concert ge
ven. In Italië bijzonder, schijnen sommige mu
zikale vormen voorbehouden te zijn aan de 
kerk. Aldus de SONATA DA CHIESA, die men 
in de kerk uitvoert, en die in tegenstelling staat 
tot de SONATA DA CAMERA, een concert
stuk voor profaan gebruik en van een gans an
der karakter. 

Trouwens, vanaf de XVIe eeuw, geschieden 
bijna alle muzikale experienties in de kerk. In 
volle Renaissance-tijd, klinken in de romeinse 
heiligdommen de LAUDI SPIRITUAL!, die zul
len uitgroeien tot het ORATORIO. Het grote 
franse motet (begeleide koren, aria's, duo's,) . 
klinkt in de kerken van Parijs. De meest ge
waagde proeven geschieden echter in San Mar
co te Venetië: twee of drie koren, door instru
menten begeleid, beantwoorden elkaar vanop 
verschillende tribunes. De grote muzikale schep
pers zijn kerkmusici. Het is hen ook niet altijd -
gemakkelijk gegaan en zij hadden heel vaak 
af te rekenen met onbegrip en tegenkanting. 
Het is bekend dat Paus Joannes XXII niet erg 
te vinden was voor de revolutionnaire nieuwig
heden van de ARS NOVA; Philippe de Vitry 1 

gestorven in 1361 als bisschop van Meaux (een 
voorganger dus van Bossuet) heeft het niet 
altijd gemakkelijk gehad; men weet wat moeite 
het heeft gekost om op de kerkvergader.ing van 
Trente (1545-1563) de muziek van Palestrina 
te redden. 

Sinds het midden van de XVIIe eeuw, heb
ben _ er in de kerken en tempels veel orgelcon
certen plaats: men wil een intellectuele inwij
ding geven aan hen, die weldra tijdens de litur
gische diensten, vreugde en troost komen zoe
ken in deze muziek. En als Buxtehude te Lü
beck zijn ABENDKONZERTEN organiseert, 
dan bedoelt hij daarmede · een muzikale opvoe
ding te geven aan de rijke handelslui van die 
stad. 

Aan dit alles kan er natuurlijk gevaar ver
bonden zijn . Al te gemakkelijk vergeten uit
voerders en luisteraars dat zij in de kerk zijn, 
een plaats van gebed. Te gemakkelijk laten de 
componisten zich verleiden door uiterlijke in
vloeden, die vreemd staan tegenover ware gods-

dienstig e kunst. En dit is dan ook werkelijk 
gebeurd in den loop van de XVIIe eeuw, wan
neer nl. de opera de gehele muziek beïnvloedt 
en onder haar greep houdt. Aldus dringt een 
ontaarde dramatische kunst , rhet valse formu
les de kerken binnen ; men heeft beweerd . dat 
zij çl.aar op haar plaats was, vermits de H. Mis 
toch niets anders is dan een dramatische han
deling. Misschien wel, maar Vittoria b.v. was 
wel een rasecht dramaturg maar hij had ook 
een diep geloof zoals St. Ignatius en de H. Te
resia; zijn navolgers zullen niet allen dit geloof 
hebben. Het tijdstip van de echte kathedraal
muziek loopt langzaam maar zeker ten einde. 
In de kerken van Frankrijk b.v. wordt het mo
tet eindeloos uitgesponnen tot een louter con
certstuk; hpe bekoorlijk ook de missen van 
Haydn en Mozart mogen zijn, zij missen meest
al een grote, godsdienstige en liturgische adem. 

Omdat de echte godsdienstige muziek in de 
XIX • eeuw is doodgebloed, omdat de compo
nisten - met enkele uitzonderingen zoals 
Franck en Bruckner - het geloof ~ebben ver
loren, staan vele geestelijken vijandig tegen 
geestelijke concerten. Wij betalen het gelag van 
de vroegere fouten. Zij hebben geen ongelijk, 
wanneer zij de toegang willen versperren aan 
vele muzikale wansmakelijkheden, die onder de 
dekmantel van mis en motet, tijdens de XIX • 
eeuw werden gecomponeerd. Zij hebben onge
lijk, wanneer zij als princiep voorop stellen dat 
alleen een eenvoudige populaire kunst de zielen 
tot God kan brengen, dat enkel volksgezangen 
in den smaak kunnen vallen. Waarom zou men 
geen kans gunnen aan onze moderne kunste
naars, die denken en bidden in muziek. Want 
er zijn - God zij dank '.__ moderne kunstenaars 
die bidden, waarom hen dan geen plaats geven 
in het verheffen van den eredienst? H;ier speelt 
nu de esthetische zijde van het probleem. Moet 
de kerkelijke muziek voortteren op een oud en 
verouderd repertorium? een repertorium waar
van de smaak niet meer aangepast is aan de 
onze? Voorzeker er zijn meesterwerken die den 
tand van alle tijden zullen trotseren. Maar moet 
men het daarbij laten? En daar gaat het toch 
om . Gelijk elke kunst moet ook de gewijde evo
lueren. Pius X heeft ons gevraagd trouw te 
blijven aan de gregoriaanse zang en de klas
sieke polyphonie, maar ook onze tijdgenoten 
niet te verwaarlo~en, op voorwaarde dat zij 
goede gezonde muziek schrijven. Dat men niet 
kome aandragen met dit: dat de moderne, mu
ziek schrijven die moeilijk om te begrijpen is 
en ontoegankelijk voor de massa. Want zal men 
in gemoede durven beweren dat de polyphonie 
van Lassus en Palestrina het gemoed van alle 
gelovigen raakt? of dat de gregoriaanse zang , 
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zelfs bij zeer keurige uitvoering , tot alle har-
ten spreekt? · 

Laten wij de schoonheid tonen , overal waar 
- zij bestaat. Omdat de moderne muziek poetisch 

is, moeilijk en vol symbolen, mag zij niet a prio
ri worden uitgesloten. Geven we een kans aan 
onze moderne christelijke kunstenaars: Capl'et, 
Tournemire, Messiaen, Langlais, Dupré, Fleury , 
Alain, Andriessen, Hens, Peeters, enz .. Men kan 
desnoods die muziek voorbereiden door uitleg 
en commentaar; dat kan ook in de kerk zelf 
gebeuren door competente leken of geestelij
ken. De smaak, het inzicht van de toehoordèrs 
kan aldus gericht en gevormd worden. Een goe
de poging met vruchtbaar resultaat hebben wij 
gekend te Leuven. Op 4 Maart 1942 speelde Flor 
Peeters in de Jezuitenkerk aldaar de « Chemin 
de la Croix » van Dupré; een degelijk commen
taar op het muziek stond afgedrukt op de pro 
gramma's en voor elke statie las Prof. Sobry de 
tekst van Claude! (in vertaling van Anton van 
de Velde). Het geheel sloeg in, vele studenten 

luisterden in ingetogenheid en begrijpen, naar 
deze toch niet gemakkelijke muziek. Wij mo
gen gerust geloven dat, als er mensen tot God 
terugkeren door de prediking van het woord . 
Gods, dat anderen die weg vinden door de mu
ziek: oude of moderne muziek. 

De kerk troost de tijden, zij weet zich aan te 
passen aan elke gezonde uiting van geest en 
gemoedsleven. Dat men de leerlingen van onze 

· grote en kleine seminaries er op attent make . 
Dat zij, die verantwoordelijk zullen zijn voor 
een parochie, -ook zin hebben voor alle uitingen 
van de muziek, dat men hen overtuige dat het 
zijn nut kan hebben ook de leken van goeden 
wil, in deze . goede •heilige zaak te betrekken. 

Dr. G. DE BECKER ss.cc. 

(1) Het is Pater Sertillanges, menen wij, die zo ra a k 
geschreven heeft: « Si grand soit-il, nul n'achève une 
reuvre, il l'ébauche et c'est à ceux qui Ie suivent de 
pousser plus avant l'esquisse ». 

l{ERI{ en ·CONCERTORGELS 
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Firma J. STEVENS, Duffel 
Gesticht in 1840 

STELT ER PRIJS . OP ALLE ELEKTRISCHE ORGELAPPARATEN, 

COMBINATIECENTRALEN en SPEELTAFELS, zelf te vervaardigen! 



0 Het Orgelmuseum: De reconstructie van het Lam
Gods-orgel heeft te . weinig interesse opgewekt daar d-e 
meesten, naar het schijnt, geen photo van bedoeld werk 
bezitten. Daarom voegen wij bij dit nummer van ons 
blad, een goede reproductie. Indien er lezers zijn die 
echter g,een exemplaar in het nummer vinden en toch 
de gestelde vraag willen beantwoorden, laten zij dan 
spoedig bericht daarvan geworden. 

Wij herhalen hier de vr·aag : 1. Welke werkelijke af
metingen heeft de orgelkas? Sommigen schrijven: Wat 
bedoelt u met « werkelijke »? Ja, de manier die afme
tingen te vinden kunnen verschillend zijn, doch een 
daarvan: bereken de lengte en breedte van de orgelkas 
in verhouding tot de p:ersonen of delen van die perso
nen. U kent bv. de afmetingen van een normaal meis
jes-hand. Meet dan de hand op het tafereel en u heeft 
de verhouding nodig tot het vinden van om het even 
welke wierkelijke afmeting . • 

VOOR HET BEST ONTWIKKELDE ANTWOORD 
STUREN WIJ EEN KOSTELOOS ABONNEMENT. 

0 Alex. Paepen, de grote Antwerpse organist, speelde 
op 26 en 27 Januari in het Koninklijk Kunstverbond de 
solopartij van het Orgelconcert n. 7 van Händel ter ge
legenheid van het Händelfestival. Het geheel onder die 
leiding van J. Van Poppe '!. Het orgel in die zaal werd 
gebouwd door de Firma Welte van Freiburg, en heeft 
als dispositie: Gr.O.: Harpa celesta, Flöte 4', Basson 4', 
Diapason 8', Flute traversière 8', Violon d'orchestra 8, 
Voix céleste 8'; Reciet: Clarinet 16', Vox humana 8', 
Hautbois 8', Diapason 8', (Dit is een transmissiie van 
het Gr.O.), Cor 8', Bourdon 8', Flute travers. 8' (trans
missie), Violon d'orchestr. 8' (transmissie). Pedaal: 
Soubasse 16'. Het orgel is in bepaald slechten staat. 

Antwerpen, Luc. 

0 « Trium Puerorum » : Dit uitstekend gezelschap be
staande uit Albert De Klerk, Jan Mul, Herman Strate
gier steekt van ,wal, in ons land, met een Orgelconcert 
gegeven door Albert De Klerk op 26 Februari, Vlaams 
Brussel, met de volgende werken: 

Prelude en Fuga 
Sonate 
Ritornello cappricioso 

Albert De Klerk 
Jan Mul 

Herman Strategier 

0 «'De Schalmei» te Velde: Zeer treffend is de zin van 
de Duitsers voor Klassieke muziek. Ieder organist - tot 
de kl!einste toe - speelt elke dag grotere of kleine wer
ken van Bach en Händel. Dit verklaart dan ook de sta
pels Bachbanden en dergelijke welke op ieder hoogzaal 
te vinden zijn. Als improvisatie heb ik hier nog niet 
veel bijzonders gehoord. Dikwijls langs den sentimen
telen kant en niet verzorgd . De begeleiding van den 
zang is eerdier slecht te noemen. Men zingt hier nooit 
een Gregoriaanse mis, steeds twee -, drie-, zelfs vier
stemmige missen worden door gans de kerk gezamen
lijk gezongen. Wij kunnen ieder week minstens één con
cert horen. Vooral steeds Bach. Onze organisten hebben 
niets te leren op dit gebied. Soms wel een uitstekende 
uitvoering. Ook veel Bachcantaben onder de leiding van 
Frau Käthe Hyprath. 

Omgeving van Iserlohn , Raf . 

0 Marcel Dupré keerde onlangs terug van een zeven
maand lange concertreis in Amerika. Hij gaf er 70 con
certen. Hij drukt zijn verwondering uit over de grote 
vooruitgang van de muzikale smaak in Amerika . 

0 Paul Eraly speelt op 28 Februa1·i in het Conserva
todum te Brussel werken van J. S. Bach en Cés. Franck . 
Hij treedt op als begeleider van Juffr. Marguer. Brullez 
die gewijde liederen zingt. 

0 Madeleine Higny speelde met het Maastrichter Ste
delijk Orkest het Tiende Orgelconcerto van Händel, en 
een Scherzo en Finale van Ch . Hens . 

-$> Gab. Verschraegen speelt op Paasdag voor Vlaams 
Brussel een prngramma gewijd aan de Goede Week en 
Pasen . 

0 In verband met het artikel van onzen medewerker 
Johan over de Orgelmuziek in de Dorps- en Stadskerken 
lezen wij in het vêrslag der Protestantse kerkmusicale 
commissie uit het district Utrecht volgende passus: « De 
vergadering heeft zich éénstemmig uitgesproken dat de 
vieel gevraagde muziek in de huwelijksinzegeningen nl. 
het Bruidslied uit de Opera van Richard Wagner, en 
de Hochzeitsmarsch uit de muziek van Mendelsohn als 
beslist onkerkelijke, onliturgische, wereldlijke muziek te 
kwalificeren is. » (overgenomen uit Mensch en Melodie, 
Januari '47). 

0 Aandacht! Daar het onmogelijk is meer artikels te 
plaatsen dan wij nu doen vragen wij vriendelijk doch 
dringend dat onze medewerkers enig geduld zouden 
oefenen. Wij doen ons uiterste best om enigszins de 
volgorde van aankomst te houden, doch die meest ac
tuele moeten vanzelfsprekend voorgaan. Dit bericht 
weze als antwoord b'edoeld op de talrijke tekenen van 
ongeduld die wij hier in ontvangst moeten nemen ... 
Inmiddels ben ik zo vrij nog een klacht uit ons land 
recht te zetten. Velen vragen enigszins smalend of « De 
Schalmei » een Nederlands tijdschrift is, daar bijna al 
de medewerkers Nederlanders zijn! Enerzijds vind ik 
het niet welvoeglijk een tijdschrift daarvoor een ver
wijt te , sturen. Voor ons is de hoofdzaak, degelijke arti
kels te plaatsen die ons tijdschrift interessànt maken, 
vanwaar die ook mogen komen! Anderzijds keer ik het 
\llerwijt naar de correspondenten zelf: « Stuur ons zelf 
artikels, en, indien die interessant genoeg zijn zullen 
wij die volgaarne plaatsen , Of is het zo, dat « Meri geen 
profeet is in eigen land? » 

0 De lezers die er aan houden ons werk te steunen, en 
omwille van het << Terugbetalingssysteem >> niet de ge
wone som van 300 fr. konden sturen, worden vriiende
lijk uitgenodigd dit nu .te doen. Besten dank bij voor
baat! Wilt U ons tijdschrift nog beter? Steunt ons dan!! 

0 Meester Ch. Hens speelde op het beroemd orgel der 
Oude Kerk te Amsterdam een groot orgelconcert dat 
door Radio Hilversum uitgezonden werd. Dit Recital 
werd gevolgd door een rede van den Heer Hennie Schou
ten die sprak over de Belgische Orgelkunst.. . (Maandag 
24 Febr . te 21 u.) 

0 « De Scha ,lmei » wenst den Heer Louis Moors, orga
nist te Houthalen, hartelijk proficiat met zijn 60 roem
rijke en zwaa1·gevulde jaren organistschap... Wenst U 
nog vele jaren en dat geen negenoog U nog nregen dagen 
ontslaan zou! De lezers van « De Schalmei » horen later 
meer over hem. 

0 Werden gedecoreerd voor 25 en 37 jaren trouwen 
dienst in de Orgel bouwerij Anneessens: 
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Gaston Port eman, geb . t e D a di ze le d en 271 2-02. In de 
firma va n a f 1919. 
Gerard van den Bergh e, ge b. t e Mee n en d en 13-3-06. 
In de firm a vanaf 1921. 

- Riem y Port eman , g eb. te Dadi ze le den 18-12-94. In de 
firm a v a n a f 1910. 

Hartelijk gef eliciteerd en ... no g vel e j a r en! 

0 D e lezers van « De Schalmei » kunnen no g enkel e 
abonnementen va n vorig j a ar ontv a ng en beh a lve h et nr. 
2 dat uit geput is. Losse numm er s aa n 5 fr. h et num
mer. 

0 In h et a rtikel van Dr. V ent e ove r h et ges la cht E re 
bos zijn enkele s.torende onnauwkeuri ghed en ges lop en 

d ie wij hi er r ec h tze tt en : 
bi. 4, l e k olom , rege l 22 va n boven: Gilli s B 11ebo s wöórt
de in 1562 in de St-J a nss tr aa t. H et nummer 7a ve rwijst 
na a r de li tera tuurlij s t . 
bi. 5, l e kolom , r ege l 34 va n bov en: moet zijn, dispo si
ti e : P res ta nt 16' of B ourdon 16' da n vol gt Prest a nt 8', 
Octa a f 4', enz. 
bl z. 6, 2e kolom, re ge l 10 van onde r: E scoria alor g~l moet 
zijn : Escoria a lor ge ls. · 
bi. 7, l e kolom , re ge l 15 van onder : Hier is e en frag
m ent verdw enen . D e zin moet zijn « di e manu a len qouw
de va n C, Cis - c3 (48 to etsen) Gillis is ·nooit ve rder ge
kom en da n 41 to ets en (C, D, E, F , G, A - g2 a 2) no k 
ni et bij zijn Sp aa ns e instrumenten . » 

Orgelliteratuur 
Luc SCHOLTE : Toccata voor Orgel. - Uit ga v e B erg
mans-Tilburg (fl. 2,40). 

Het nieuw werk da t voor ons ligt speeld en wij enkele 
malen door, met het gebruik ~lijk en gerechtva a rdigd 
s cep t icisme . D e grote producti e va n de huidig e org el
mu ziek heeft zijn g oede en kwade zijd en : Dit werk va n 
Luc Scholt e le g t echt er onmidd elijk bes lag op o-nze aa n
d a cht en treft ons. De componist is st e llig goed be
vri end met H endrik Andri es sen of... m e t di en s Tocc a ta. 
Die kl eur van h et w erk , de al ge m en e vorm en de con
structie van de ond er s cheid en e delen legge n da a rv a n 
ee n onv erhol en g etuig eni s a f . Doch v ér va n on s, te be
w er en dat Luc Scholt e hi er ee n vol str ekt onp er soonlijk 
w erk ver richtte . Andries se n h eeft h em ze k e r b.einvloed 
doch dit kan geen a fbreuk do en a an de wa a rde v a n het 
we rk . De Toccat a is een s tuk st evi ge mu ziek, kl o1ek ge 
bouwd , m et veel va ri a ti e en ont ege n spr e k elijk mu zi
ca al. E en Tocc a t a e is t gee n di ept ega ng doch ee n muzi
ca al eff ect, ee n atmos fe er. Luc Scholt e h ee ft d it zond er 
b r ee dspr a keri g h eid en g,ezochth eid bere ik t. Zijn we rk 
za l door ee n dege lijk or ga ni st m et vr eu gd e uit ge vo-erd 
en door h et publi ek m et in stemmin g b elui st erd w ord en . 
Wij zi en m et int ere sse n aa r ee n a nd e r w er k va n h em ... 
Aa nb evol en. 

J a n NIELAND : Melodi a, p1ece s pour h a rmonium ou 
orgu e. Livr e 1 e t 2. Uit ga ve H euwek emieye r, A'd a m . 

Dit ge nr ,e is zo gegee rd ond er de or ga ni st en dat ze 
e lk e and er e vr aag v ér ove r t reft . K or te s tukj es di e, bij 
d e onmo ge lijkh eid tot impr ov isere n , of bij ee n improvi
sa t ies tilt e, v a n zee r groot nut zijn in de k erkelijk e 

De 
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algemeen 
CH.HENS 

adviserende 

FLOR. VAN DE R MOEREN 

STAF NEE S 

A. CORNELI S 

LODE JOOS 

di en ste n . Die tw ee mooi e boekjes va n .J an Nieland z1Jn 
m e echt er van uit dit st a ndpunt een volkom en misluk
kin g. Ze zijn ov e r 't a lge me en niet ges chikt voor k erk 
gebruik . 

H et is ni et omdat ze harmoni sch juist z ijn, ge co :1-
strueerd volg ens de geijkte re gels, de christelijk e naa m 
dr age n van Pri èr e, Médit a tion enz ., dat ze w él di e k er
k elijk e ges chikth eid zouden krijgen! 

Wij kunnen da a r a an toe voe g en dat , behoud en s J.,3t 
a l of niet k er ke lijk zijn van die stukje s, n aa r den .geest ! 
zij on s hoe ge n a am ni et voldoen ,ook op zuiv e r muzi caa l 
ge bi ed. H et is ni e t om ee n p a ar , min of m ee r mod e rn e 
akkoord en (zoal s d e inz et va n Pri èr e ) da t de tw ee bun 
dels va n Melodi a no g va n on ze n 'tijd kunnen geac ht 
word en . H et g root ste d,eel, (waarom zoud en er niet ee n 
paa r beter e ond er t e v ind en zijn ) , is op ge bi ed va n har
mopi sati e en voo1·a l v a n melodie-vorming zo verouderd 
XIXd ee uw s da t wij vele ervan sl echt s ban a al kunnen 
no em en, 

J an Ni ela nd za l de eerlijk e vrijmoedi g heid va n Criti
cus ni et ten kwad e duid en, wanne e r deze er d en n a druk 
m ee nt t e mo g en op le gge n, da t een virtuo se « muzi ek
sc hrij ~e r » ge vaa r lo o·pt ze lden iet s d ege lijk s t e s chrij
ven . H et v~rb aas d ons t e meer va n J a n Ni ela nd, -di e 
d aa rin gee n bep aa ld e noodza a k zou moe te n zoek en d a n 
a lle en om de muzi ek zelf! En , di e is m et de beid e Melo 
di a ni e ts gebaat ! In di en zin is h et on s ee n voldoening 
da t de uit ga ve va n dit Nederland se w erk in 't Fr a ns is. 
Onze orga ni st en zull en er zich mind er aah int ere sse r en. 

Criticus. 

Raad van "De Schalmei" 
Org a ni st der St. Goed ele te Bru sse l. 
Pr o fess or va n org el: Con serva t orium te L u il~. 

D oc tor in de Mu zielcgesc hi edeni s. 

Pro fess or aa n het Le u un en si nst:ituut. 
Be iaa rdi er t e Mec hele n. 
Or ga ni st der O.L . Vr ouw H a nsw ij ck -k er k . 

Profess or va n or ge l : Conservator ium Bru gge . 

Orga ni st te Br usse l. 



Het Orgel van de 
St. Martinuske rk te Harin ge 

(vervolg) 

Op het orgel zijn sommige spelen alleen in den 
Diskant uitgebouwd: dit komt voor bij de solo
spelen Cornet en Cornetture, de geijkte regis
ters om een koraalmelodie , met uitkomende 
bovenstem te spelen, ofwel om de tong-spelen, 
die in den Diskant wat licht klinken aan te vul 
len. Sommige spelen werden over twee registe r s 
verdeeld, aldus de Trompett e en Cromhorn dit 
om de kombinatiemogelijkheden groter te ma
ken en het spelen van klassieke « dialogues » toe 
te)aten. 

Om diezelfde reden werd hier de Clairon al
leen in de baskant uitgebouwd, die dan voor 
den Diskant zijn oplossing vindt in de Fourni
ture en Cymbale. Bij de halfspel-registe r s ein
digt de baskant cl en begint de diskant op cisl, 
uitzondering hierop maakt het Echocornet dat 
begint op cl. Dit schijnt wel uit praktische re
den bedoeld geweest te zijn , evenals de dubbele 
registerbezetting. De eerste register doet de 
twee zwaarste rijen (8 en 4 voet) aanspreken. 
Van zijn naam is enkel nog « - ou - - et 
flute » leesbaar: hieruit denken wij te mogen 
besluiten dat het double(t) flute noemt , wat in 
ieder geval goed beantwoordt aan de twee rijen 
fluitpijpen. De tweede register (echo de cornet) 
die niet spelen kan zonder dat n° 1 getrokken is 
geeft de drie andere stemmen erbij: aldus heb
ben wij de 5 stemmen van den volledigen cor
net. Deze registercombinatie werd waarschijn
lijk zoo geregeld, om het echoklavier bruikbaar 
te maken voor begeleiding (met de 8 en 4 voet 
fluit). 

Ieder spel afzonderlijk beschrijven zou ons te 
ver brengen: daarbij zouden w_e noodzakelijk 
vervallen in overschrijvingen uit handboeken 
die uitsluitend deze stof behandelen . Zie hier
voor T Telman - Het org el - E. G. Leevers' 
Boekhandel Ensch edé; ook nog H. Van Laere 
- Over orgelbouw - in Music a sacra jg. 1935 
en '36. 

Bijzond er merkwaardig zijn hier de Voix Hu
maine , de Cromhorn, de Cymbale, de Cornet en 
Cornetture. Over deze eigen ba ro kstemmen kan 
een meesterlijke beschri jving gevonden in « Het 
Orgel in Tongerloo » door Dom. Jos. Kreps. Een 
ontledend e beschrijving geven we enkel van de 
vulstemmen en de bijspelen. De samenstelling · 
der vulstemmen immers is de toetsste en voor 
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de vakkennis van den orgelbouwer, terwijl' de 
weinige bijspelen , hoewel verschillend volgens 
orgelbouwer en streek, ons reeds een gedacht 
zullen geven van de grillige kunstsmaak · der 
barokperiode. 

Ontleding der vulstemmen. 
Bij een eerste overzicht van de samenstelling 

is het opvallend dat èr zo weinig 8 voetspelen 
over het orgel staan, maar dat er integendeel 
een ruime plaats geschonken werd aan aller-

. hande vulstemmen. Deze waren juist kenmer
kend in de glansperiode van de orgelbouw en 
bewijzen hier de klassieke bouw van het orgel. 
De ruim vertegenwoordigde vulstemmen immers 
maken den orgeltoon niet alleen licht, glanzend, 
duidelijk en doorzichtig, doch bieden tevens ge
legenheid, door regist erkombinatie, een reeks 
nieuw e klankkleuren te voorschijn te roepen. 
Hier lat en wij de samenstelling van de verschil
lende gemengde vulstemmen volgen. De hori
zontal e lijn van ieder rooster geeft de toets van 
het klavi er aan: de stijgende lijn en tekenen de 
toonhoogte (berekend op een achtvoet) van de 
pijpen die aan die . toets beantwoorden. Voor de 
herhalende vulstemmen (mix.ture à reprise) 
wordt de samenstelling aangegeven bij ieder e 
herhaling. · 
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ECHO 

Echo de Cornet: 5 stemmen. 

e4 
e3 c4 
c3 g3 
g2 c3 
c2 c2 
cl 

C C cl c2 

e5 
c5 
g4 
c4) Double(t) flute. 
c3) 

c3 

Van de onderste (zwaarste) pijpenrij zijn de 
dertien laagste baspijpen gedekt en de zeventien 
overige roerpijpen (flute à cheminée). Van de 
tweede rij zijn de dertien laagste roerpijpen en 
de overige open, evenals de drie andere rijen. 

GROOT ORGEL 

N° 1 Cornet: 5 stemmen. 

C C 

- - eis3 
- - cis3 
- - gis2 
- - cis2 
- - cisl 

cl - cisl 

e4 
c4 
g3 
c3 
c2 

e5 
c5 
g4 
c4 
c3 

c3 

De pijpen van de laagste rij zijn roerfluiten, 
terwijl de vier andere rijen open pijpen heb
ben. 

N° 7 Cornetture: 2 stemmen. 

- - e is3 
- - gis2 

C C cl - cisl 

,e4 
g3 

c2 

e5 
g4 

c3 

Zoals blijkt uit de samenstelling is dit spel 
niets anders dan een Sesquialter, het lievelings
register van Bach, ook soms kleine Cornet ge
noemd. 

N° 15 Fourniture: 3 stemmen. 
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c3 
g2 
c2 
C 

c4 - ci s3 
g3 - g is2 
c3 - cis2 

c - cis 

gis3 
cis3 
gis2 

cisl 

cis4 
gis3 
cis 3 

cis2 

c5 
g4 
c4 

c3 

N° 6 Cymbale: 2 stemmen. 

c4 
g3 
C 

c5 - cis4 
g4 - gis3 

c - cis 

gis4 
cis4 

cisl 

g is4 
cis4 

cis2 

POSITIEF 

N° 4 Fourniture: 2 stemmen. 

g4 
g4 - gis3 c4 

g3 c4 - ci s3 
g2 c3 
c2 
C C cl - cisl c2 

N° 10 Cymbale: 3 stemmen. 

· e4 
- - eis3 c4 
- - cis3 g3 
- _:_ gis2 

C C cl - cisl c2 

g5 
c5 

c3 

g5 
c5 

c3 

e5 
c5 
g4 

c3 

Uit de ontleding van dit Diskant-spel zien wij 
dat we geenszins een Cymbale onder handen 
hebben, maar wel een Cornet van 3 stemmen. 
De benaming die we boven het register lezen is 
dus totaal mis. 

Bijspelen. 

Men heeft het den barokstijl verweten - en 
niet altijd zonder grond - dat hij grillig was 
in vele zijner versieringen en de wijze van toe
passingen. Het mag ons dan ook niet verwon
deren dat het barokorgel, niettegenstaande zijn 
verrukkende klankenweelde, nog versierd werd 
met sommige bijspelen als trommelen, klqkken
spel, vogelen, nachtegaal , moesele, enz... die, 
hoewel minder passend met het religieus karak
ter der kerk, toch onze eenvoudige voorvaderen 
niet mogen ten euvel gemaakt worden. Ook op 
het orgel van Haringe ontbrake _~ de~~ kl8;1:1kna
bootsende spelen niet. NatuurhJk z1Jn ZIJ van 
zeer ondergeschikt belang, doch mogen ter illus
tratie wel eens besproken wo:rden, te meer dat 
het orgel van Haringe zijn zeldzaam - wellicht 
het enig bewaarde - trommelensp~l heeft we
ten te behoude:p.. 

Tambours (n° 10 G.O.). Dit register is ver
bonden met een soort springlade aangezien het 
nodig is de registertrekker , bij het gebru!k, in 
een keep te laten vallen om het terugsprmgen 
te beletten. Deze lade, waarop 6 open houten 



plJpen staan, ligt juist achter de frontpijpen 
van het bovenorgel, in den uitbouw van den 
middenbundel. Deze pijpen worden geregeerd 
door twee pedalen - soortgelijk aan die van 
een piano - die juist boven het voetklavier ge
legen zijn. Het linkerpedaal geeft de A (la) en 
het rechterpedaal de d (hogere re) van een 
achtvoet fluit. Ieder pedaal doet aldus drie pij
pen aanspreken die in grootte en toonhoogte ge- · 
lijk zijn, maar waarvan de trillingen interfere
ren en aldus het geroffel van een trom naboot
sen. Bij het bespelen laat men de hiel van den 
voet op een ijzeren staaf - boven het voetkla
vier aangebracht - rusten terwijl men met den 
top het pedaal rhythmisch naar beneden drukt. 
Uit deze beschrijving mogen wij besluiten dat 
niet alle « trommelen » bestonden uit een grillig 
soort poppenspel waarbij bewegende engelen 
wezenlijk de trom sloegen, zoals sommige hand
boeken schijnen te onderstellen. Dat Haringe 
hierin geen uitzondering maakt leert ons het 
orgelkontrakt van ca. 1530 te Diest - aange
haald in « Het Orgel in de Nederlanden » door 
Floris Van der Mueren, onder bijlage VII. Na 
de opgave der 10 spelen met hun respectievelijk 
aantal pijpen lezen wij: « Daer en bovep. trom 
ende vogelen ii pypen dri vogelen ». De trom 
(bemerk het enkelvoud) telt hier twee pijpen. 
Niet enkel het gebruik van verscheidene pijpen 
maar ook het fluitkarakter dezer trommenpij
pen te Haringe schijnt traditioneel te zijn. In 
het kontrakt immers over het plaatsen van een 
orgel in de kerk van Averbode in 1517 - zie 
F. Van der Mueren a.w. bijlage II - vinden wij 
volgend voorstel van positiefsamenstelling. 
« Doven 4 
positie ) 
cymbalen ) 
nae quantiteyt van den werk. 

Daertoe hebbende eene floyte van eender dif
ferencien vander andere alsboven / G.O. / van
den selven thone als de doven vanden posityff. / 
dus een fluit viervoet / 

0ft ten waer dat myn here ]:lebben woude de 
trommen, soe sal de floyte in den stoel de hel
licht minder syn dan de doven in den stoel om
der trommen wil / dus trommen + fluite twee
voet / 

De keus tussen een fluitstem 4v. of trommen 
+ fluite 2v. schijnt erop te wijzen dat ook hier 
de trommelen bestonden uit fluitpijpen. Immers 
om een gelijke toonhoogte tussen hoofd- en bij
spel (hier uit zijn aard begeleidend) te vermij
den, moest bij de keus voor de trommelen (4v.) 
de normale (gewone) fluit (4v.) van het posi
tief vervangen worden door de kleine fluit (2v.) . 

Uit deze aanhaling leren we tevens de trom- . 
melen gebruiken, namelijk met de kleinere (een 

octaaf hoger spelende) fluit. Op het orgel der 
St. Etienne te Troyes wordt in 1550-1551 als 
nieuw spel o.a. « une trompette sonnant comme 
en une bataille avec le tabourin » aangebracht 
- cfr . Gastoué - l'Orgue en 'France de l'an
tiquité au début de la période classique. p. 69 
Het klanknabootsend effect-zoeken dezer laat
ste gebruikswijze is een sprekend bewijs van 
den fantastischen tijdgeest. 

Rossignol (n° 7 Positief). 
Dit imitatiespel - waarvan hier alleen nog 

de kleine windlade bestaat, onder de linker
hoekbundel van het bovenorgel - werd vroe
ger op veel orgels aangetroffen. Het bestond 
meestal uit drie tot vier pijpen in een w:ater
bakje geplaatst, zodat de toon door de open
spetterende luchtbellen gevormd werd en aldus 
goed het gezang van de nachtegaal nabootste. 
De rossignol bezat geen toets, doch van zohaast 
en zolang het register getrokken werd zong de 
nachtegaal. Vandaar de noodz•akelijkheid ook 
hier de registertrekker bij middel van een keep 
vast te leggen. 
•••••• ? (N ° 21 G.O.). 

Als regeerwerk heeft dit bijspel niet een ge
woon register dat moet uitgetrokken worden 
maar een registerhoutje - links buiten de lijn 
der andere registers gelegen - dat bij het in
schakelen moet naar beneden gedrukt en rechts 
vast gehaakt worden om het terugspringen te 
vermijden. Dit registerwerveltje ligt in verbin
ding met een luchtklep die, evenals het ventiel 
van het rossignolregister, als een toets inwerkt 
op het vrijstaande windkamertje ( onder de lin
kerhoek bundel van het bovenorgel) dat door 
een loden leiding met het grote windkanaal ver
bonden is. 

De naam en de aard van dit spel blijft ons 
onbekend. Het feit dat dit bijspel samen met 
de rossignol in een en dezelfde windlade onde r 
gebracht is, laat vermoeden dat het een soort
gelijk « vogelen »-imitatiestem was. Nochtans 
moeten we bekennen dat we, in de vele oude or
gelsamenstellingen die we nagegaan hebben, 
nooit het woord « nachtegaele » en « vogelen » 
samen hebben aangetroffen. Ofwel vonden wij 
« vogelen » onbepaald - zo te Diest (1530): 
trom ende (dri) vogelen - ofwel nachtegaele, 
tremblant, timbaele, moesele, enz... Op enkele 
oude orgels (XVI • eeuw) vonden wij nachtegae
le en moesel samen - zie Van der Mueren a.w. 
blz. 161-162: 191. Veel later, in 1775 - twee 
jaar voor den bouw van het orgel te Haringe -
vinden wij in het, door Van Peteghem volledig 
ombouwde, orgel van Lede (0. Vl.) op het posi
tief « moesel et Rossignol » samen terug als bij
spelen - zie V.d.M. a.w. bijlage X. Zou Van 
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Peteghem een paar jaar later soms niet dezelfd e 
registerbezetting gebruikt hebben voor zijn or
gel te Haringe? Naar deze veronderstelling -
diè altijd een onderstelling blijft - zou n° 21 
van het G.O. een moesel kunnen geweest zijn. 
De moesele is ons alleen archivalisch bekend. 
Vermoedelijk was het een zacht labiaal spel van 
de Bourdonfamilie en heeft waarschijnlijk de 
klanknabootsende stem van den doedelzak ) mu
sette) . Zo bevond zich onder de nieuwe spelen, 
in 1550-1551, op het orgel der St . Etienne te 
Troyes « Ung / jeu / de musette, sonnant com
me ung berger estant aux champs » cfr. Gas
toué o.c. p. 69. 

BESLUIT. 

Na deze uitvoerige beschrijving der bijspelen, 
en de algemene ontleding van de orgelsamen
stelling moeten we vaststellen dat het orgel van . 
Haringe, hoewel van betrekkelijk jongen da
tum, toch heel en al gebouwd werd naar den 
klassieken barokgeest. Wat de registerbezetting 
betreft is zij dezelfde als in de orgels der vo
rige eeuw, wat niet minder waar is voor de 
keus der bijspelen waarvan de trommen en den 

nachtegaal reeds op het einde der XVl e eeuw 
aa ngetroff en worden. Het algemeen verschijn
sel, dat kan vastgesteld worden is dat het orgel 
reeds begint van zijn vroegere scherpte te ver
liezen. Aldus heeft de Cymbale te Haringe even
als de fourniture van het positief ma ar twee 
rangen meer: het orgel mist het klassieke 
Schuyflet ofte stemmeken; terwijl het positief 
en het groot orgel te veel gelijke stemmen heb
ben; de vroegere orgels met hun Nazaerdeken 
en kleine terts brachten ongetwijfeld meer diep
te in het volspel. Niettemin is en blijft het or
gel van Haringe een kunstwerk dat · in zijn oor
spronkelijken vorm en geest dient bewaard. 

Als wij een wens mogen vooruit~etten dan is 
het, het orgel in zijn oorspronkelijken klanken
rijkdom hersteld te « horen » door het aanvul
len van het vroeger uitgenomen Bombardespel. 
Bij eventuele herstellingen wensen wij het toe
vertrouwd te weten aan een gewetensvollen or
gelbouwer, die de nodige vakkennis en eerbied 
heeft voor dit monument onzer, eens zo roem
rijke vlaamse orgelbouwkunst . 

A. DESCHREVEL. 
A. VAN HAUTE 

• 
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:: Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs - , · 
1' gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters : 
◄, IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 

Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 
.EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRA LE MUZIEKHANDEL 
B IJ E N L A A N, 1 - B R U S S E L 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte systeem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 

V OOR A R T I S T I E K E N D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUE RENC. V. 

TONGEREN L. 
opge r. 1937 . 

ORGELBOU W ERS 
1 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN N ed. L. 
opger. 1891 
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LEDER voor ORGEL . 
LICHT-SOEPEL-LUCHTDICHT en STERK! 

~ Y31tand 
Em. Mathieustraat , 25 LEUVEN 
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o·e Nieuwe Standaard 

en 

De Spectator 

slaan den goeden toon aan. 

Daarom zijn zij 

UW BLA DEN ! 
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Nieuw u estauratie 

.Jos. LO K , broeder & Zonen 
EESEN ( W .VI.) 

• 
Z IJ N O R G E L S Z IJ N D E 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT . 
Orgelbouwer 

HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen -- Herstellen -- Ombouwen 
ELECTRISCHE VENTILATOREN 

. KERK- EN SALONORGELS 
volgens electrisch, pneumatisch en mechanisch stelsel 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS -TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gesticht in 1832 MEENEN (W.-Vl.) 
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« g)ie6 rno-et men 6lluden ! » 

In voorgaand nummer hebben wij het hoofd 
naar voorbije dagen, naar gedane we:rk, ge
wend. Wij werden daarbij ten overvloede bijge
staan, door lichte en scherpe critiek (het ge
noegen was langs beide kanten!). Een deel 
daarvan heeft ons voor problemen gesteld die 
voor sommige factoren in de orgelbeweging van 
zulk zwaarwichtig belang zijn, dat een zuiverè 
op-lossing , door één groep genomen, te delicaat , 
en niet voldoende te verantwoorden zou zijn. 

Daarom hebben wij de « Algemeen adviseren
de Raad van De Schalmei », bestaande uit de 
meest representatieve persoonlijkheden uit de 
orgelbeweging, opgericht. De eerste lijst daar
van werd in voorgaand nummer gepubliceerd. 
Zij zullen er mede zorg voor dragen dat de 
Schalmeibeweging het goed spoor. houdt. Zij zul
len ons bijstaan ·n de oplossing van onvermijde
lijke problemen. Het enthousiasme waarmede 
zij toetraden staat borg voor de actie die van 
hen zal uitgaan. De orgelbeweging der Neder
landen zal hen, nu innerlijk, en ten gepasten tij
de in het openbaar , daarvoor danken. Inmiddels 
zijn wij begonnen met de Nederlandse afdeling 
(wat een zeer bureaucratische term!) van de 
Algemeen adviserende Raad. De zeer hartelijke 
betrekkingen tuss en « De Schalm ei » en de or
gelvrienden uit het Noo rden, lat en ons de best e 
verwachtingen. 

Ondertussen , wij kunnen daarov er nu ree ds 
een woordje verpraten , weFd een grot e campa
gne voor het -werven van vaste correspond en
ten, uitgewerkt. Het result aat is zeer bemoedi-

gend, al zijn er nog enkele die nali et en te ant
woord en, doch die dit, wij verhop en het st ellig, 
over korte tijd wel zullen doen . 

Wij marcheren dus, zonder overhaasting , 
doch st eeds vooruit. De beweging gro eit! De or 
gelbew eginf,· der Ned erlanden wordt de heer lijk
ste in gans de wereld ... wanne er wij voortmar
cher en, wars van alle enggeestigh eid, vr ij van 
elk op de spits gedr even persoonlijk belang, met 
een mild begrip voor het leven en het werk van 
ander en ... met een stukje idealisme! 

Willen wij ons groot doel bereiken: niemand 
houd e zich afzijdi g , ook niet de min ste ! 

Willen wij weer voor aa n st aa n: « dies moet 
men striden ». Bert en DE KEYZER. 
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Figuren uit Vlaanderens 
Orgel historie 

4. llcbtiaen !l!,iete1t~~0-cm uit 9lef/t 

Wanneer men onder de figuren uit Vlaande
rens orgelhistorie alleen hen rekent, die in het 
Vlaams sprekende land geboren en getogen zijn, 
behoort Adriaen Pietersz. niet in dit milieu 
thuis. Hij is immers een Hollander, geboortig 
van Delft, waar hij het grootste deel van zijn 
leven doorbracht en waar hij ook stierf. Toch 
meen ik, dat Adriaen Pietersz. zeker ook bij de 
figuren uit Vlaanderens orgelhistorie gerekend 
mag worden, omdat hij er enige tijd gewoond 
heeft en vooral: er veel heeft geleerd. Wat hij 
in Brugge leerde, heeft hij later ook in Holland 
in practijk gebracht. 

Zijn geboortejaar staat niet vast; daarente
gen is het sterfjaar precies bekend, n.l. 1480. 
Hij overleed op hoge leeftijd, terwijl hij voor 
1480 al lang niet meer werkte, omdat hij te oud 
was geworden. Vermoedelijk is hij dus om
streeks 1400 geboren. In zijn geboorteplaats 
werkten in het eerste kwart van de 15" eeuw 
enkele orgelbouwers, n.l. de meesters God
schalck en Jannes; het lijkt me zeer waarschijn
lijk, dat hij in de werkplaats van Godschalck 
en Jannes, orgelmakers, die o.a. in 1414 in de 
Hofkapel te 's-Gravenhage werkten, · de eerste 
schreden op het pad van de orgelbouw heeft 
gezet (1). Als hij wat ouder is, werkt in Delft 
een Meester Jannes wt Brabant; deze orgel
maker werkte aan een orgel in de St. Ursula
of Nieuwe Kerk te Delft in 1429 (2). Ongetwij
feld heeft deze meester Jannes wt Brabant goed 
werk geleverd, want in 1437 bouwt hij een orgel 
voor de St. Bavokerk te Haarlem (3). Ik ver
onderstel, dat het werk van Mr. Jannes, de jonge 
Adriaen er toe heeft gebracht zich naar het 
land ten Zuiden van de grote rivieren te bege
ven, om zich daar de orgelbouwkunst geheel 
eigen te maken. In Brabant en Vlaand eren im-
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mers bloeide een rijk cultureel en artistiek le
ven; ook de orgelbouw was daar stellig verder 
ontwikkeld dan in het relatief nog achterlijke 
Holland. Het enig vaste punt in die jaren van 
rondzwerven is zijn vestiging als orgelmaker in 
Brugge in 1446. Blijkens de Brugse poorters
boeken verwierf Adriaen, filius Pieter, geboren 
van Delft op 7 October 1446 het burgerrecht 
van Brugge «omme oorghelmakere te ziin » ( 4). 

Dat Adriaen zich in Brugge vestigde is niet 
toevallig. Deze stad schitterde toen nog in haar 
rijkste luister en was met Geht, toen nog r:o.eer 
dan Antwerpen, Brussel of Mechelen, het cen
trum van de Nederlandsche cultuur, ook van de 
orgelcultuur. Er woonden in Brugge bekwame 
orgelmakers, zoals Jan de Crane en Mark 
Spronkholff. Misschien heeft de concurrentie 
van deze orgelbouwers hem het leven moeilijk 
gemaakt, want lang is hij niet in Brugge geble
ven. Enkele jaren later, in 1449, werkt hij in 
de hoofdkerk van Antwerpen (5) en daarna 
keert hij terug naar Delft, waar hij tot zijn dood 
in 1480 is blijven wonen. Maar ook als hij weer 
in Delft is, kan hij de Zuidelijke Nederlanden 
niet vergeten. Als hij in de St. Hypolitus- of 
Oude Kerk van Delft in 1458 het grote orgel 
bijna geheel vernieuwt en van een rugwerk 
voorziet, neemt hij op zich, dat dit instrument 
de vergelijking zal moeten kunnen doorstaan 
met welk orgel ook « in hollant of in brabant 
of vlaenderEn of int stiichte van utrecht » (6). 
Deze zin staat er niet zonder betekenis. De be
langrijkste orgels van Holland stonden in Lei
den en Haarlem. Dat van Leidens Pieterskerk 
wordt in 1455 in het contract, dat Jacob van 
Bilsteyn met de kerkmeesters van de Oude Kerk 
te Delft sluit, met dat van de Utrechtse Dom 
ten voorbeeld gesteld (7). Vermoedelijk is het 
Leidse instrument, evenals het Haarlemse ge
maakt door Jannes wt Brabant, die zich waar-
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schijnlijk na 1437 in Noordwijk bij Leiden ves
tigde en vandaar in 1455 opnieuw in Haarlem 
_werkte (3). Met het beste orgel van Brabant 
wordt mogelijkerwijs het instrument van de 0 . 
L.V.-kerk in Antwerpen bedoeld, dat Adriaen 
Pietersz. in 1449 vernieuwd had (5); de 01·gels 
van het graafschap Vlaanderen kende Adriaen 
natuurlijk heel goed door zijn verblijf in Brug
ge. Misschien heeft hij gedacht aan het orgel, 
dat Jan de Crane in 1445-'48 in de St. Donaas
kerk opstelde (8). 

Ook het orgel van de St. Maartensdom te Ut
recht was van Zuid-nederlandsche makelij; het 
was in 1434 door de Maastrichtse meester An
thonie van Elen geleverd ( 13) . 

Ook na de bouw van het orgel in de Oude 
Kerk te Delft kon Adriaen de banden met het 
Zuiden niet losmaken. In 1472 is hij in Rijssel 
(Lille) en geeft daar adviezen, als het orgel van 
de St. Pierre gebreken heeft. Uit de Rijsselse 
tekst blijkt tevens, dat hij zich in 1472 ook in 
Doornik ophield ( 9) . 

Hij was toen echter al niet meer een werkend 
orgelbouwer , als tenminste onze zegsman, de 
17° eeuwse Delftse geschiedschrijver Dirck van 
Bleyswyck, het bij het rechte eind heeft. Zijn 
hoge leeftijd belette hem dat. Van Vleyswyck 
zegt imm ers, afgaande op 15° eeuwse archief
stukken, dat Adriaen Pietersz. in 1469 « oudt 
was ende twerck niet meer helpen en mochte 
( = kon), dat hy in den Thoren gemaect hadde » 
(n.l. in de Nieuwe Kerk te Delft) (10). 

Is het niet merkwaardig, dat, als Adriaen Pie
t ersz. in 1459 de handen vol heeft aan het orgel 
der Oude KeJ.·k te Delft, opnieuw een Zuid-Ne
derlander , niemand minder dan Lieven Zwits (of 
ook wel Lieven van Colne of Levinus Sweyss 
geheten) in de Nieuwe Kerk te Delft werkt ? 
(11) . Als in 1469 Adriaen « rustend » orgelbou
wer is, werkt Lieven Zwits opnieuw in Delft. 
(10). Het Antwerpse orgel van Adriaen Pietersz. 
uit 1449 wordt in 1469 gerepareerd alweer door 
Lieven Zwits (5). De beide meesters moeten 
elkaar goed hebben gekend; de jongere Liev en 
moet veel geleerd hebben van de oude meester 
Adriaen. 

Adriaen Pietersz. was er niet op uit om zich 
te verrijken aan de opdrachten, die hem ten 
deel vielen . Treffend is wat Van Bleyswyck 
over de bouw van het grote orgel der Nieuwe 
Kerk te Delft in .1454 en 1455 uit de oud e bron
nen overneemt: « twelck nochtans niet soe ex
cellent en geviel alst wel chierlyck was van bu
ten, nochtans en sochte Adriaen Pieterszoen 
hemselven hier niet inne , want hy hemselven 
dair doir bedarff en warde hem betaelt by de 
Kerck behalven veel oncost en van groff werck 
dat die Kerck e noch buten beta elde de somm e 
180.6.4:f vlaems ende noch tot syn lyve 10 Rins-

gulden sjaers, des soe moeste hy twerck zyn le
ven lanck onderhouden ende leefde lanck en 
starff int oude Man-Huys anno LXXX. » (11) . 

En is het niet typisch, dat in 1479, vlak voor 
de dood van de oude meester opnieuw een orgel
maker uit het Zuiden, Jan van Antwerpen, de 
opdracht verkrijgt tot het bouwen van een ge
heel nieuw orgel in de plaats van het instru
ment, dat Adriaen had vervaardigd voor de 
Delftse Nieuwe Kerk in 1455? (12) Het is waar
schijnlijk, dat Adriaen op zijn laatste reis naar 
het Zuiden, naar Doornik en Rijssel, deze zeer 
bekwame orgelmaker Mr. Jan heeft leren ken
nen en hem in zijn woonplaats heeft aanbevo
len? 

Aan het contract, dat Meester Adriaen 
Pietersz. op 24 Maart 1858 afsloot met de 
kerkmeesters der Delftse Oude Kerk heeft de 
orgelvorser van de 20ste eeuw zeer belangrijke 
gegevens te danken over de 15• eeuwse orgel
bouw (6). Gezien de hierboven geschetste rela
ties van Adriaen Pietersz. met de Zuidnederland
sche orgelbouw, is dit instrument niet alleen 
van belang voor de geschiedenis der muziek in 
Delft, doch ook voor de orgelhistorische weten
schappen van Vlaanderen en Brabant. 

Blijkens dit contract had het orgel 2 manua
len, een voor het hoofdwerk met een omvang 
van F-a2 en een voor het rugwerk met een om
vang van f-a2. Het hoofdwerk was een blok
werk, ,een grote mixtuur: op F 4 of 5 sterk, op 
c 7 sterk en op a2 32 sterk. Nadrukkelijk wordt 
bepaald, dat deze mixtuur ongeveer 750 pijpen 
moet tellen. Voorts is er sprake van een « dub
belt principaal », d.w.z. het Prestant 16'-koor 
van het blokwerk was dubbel bezet: een open 
tinnen koor in het front en een gedekt van lood 
in het inwendige. Het rugpositief was van 4 
voet, doch daar het klavier pas begon op klein f 
klonk het als een 8'. Dit rugwerk had 2 « gelui
den », n.l. een mixtuur, die met behulp van een 
registertrekker in- en uitgeschakeld kon wor
den en een « doef (prestant) gheluut als floiy
ten », d.w.z. een gedekte prestant, of zoals men 
later zegt: een holpijp. De 2 manualen konden 
worden gekoppeld. 

Vermoedelijk hebben Adriaens andere grote 
werken, n.l. te Delft in de Nieuwe Kerk en in 
de kathedraal van Antwerpen ongeveer dezelfde 
structuur gehad. 

Zijn werklijst kan als volgt worden samenge
steld: 
ca . 1446, Werkzaamheden te Brugge ( 4) . 
1449-50 , Antwerpen, O.L.V.-Kerk. Grote repa
ratie en vergroting. Vermoedelijk heeft hij dit 
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instrument voorzien van een rugw erk , daar in 
dezelfde jaren gelden worden betaald voor het 
s_nij- en beeldhouwwerk van het rugwerk (5) . 
1451, Delft, Nieuwe Kerk. Nieuw orgel voor de 
H. Kruis-Broederschap (11). 
1454-5, Delft, Nieuwe kerk. Nieuw groot orgel 
onder de toren ( 11) . 
1458-9, Delft, Oude Kerk. Nieuw groot orgel. 
Dispositie hierboven vermeld (6). 
1472, Rijssel (Lille), St. Pierre. Visiteren van 
het orgel (9). 
ca. 1472, Doornik (Tournai). Onbekende werk
zaamheden ( 9) . 

Het is door de uiterst schaarse gegevens van 
de orgelbouw in de 15° eeuw, zeer moeilijk om 
de betekenis van Adriaen Pietersz. na te gaan. 
Dat hij behoord heeft tot de grote pioniers van 
de orgelbouw is aan geen twijfel onderhevig. 
Met Anthonie van Eelen uit Maastricht is hij 
de grote propagandist geweest van het in het 
Zuiden reeds vroeger bekende rugpositief. Dat 
hij zeer veel te danken had aan de orgelbouw 
in Brabant en Vlaanderen staat vast, doch even 
goed is het mogelijk, dat deze rusteloze Hollan
der ook omgekeerd de orgelbouw ten Zuiden van 
de grote rivieren belangrijk heeft gestimuleerd. 

Op zijn relatie met Lieven Zwits wees ik reeds. 
Het is daarom te hopen ,dat de archieven, voor
al die in Brugge, met liefde en speurzin worden 
doorzocht om de geheimen van de 15c en 16" 
eeuwse orgelbouw te ontsluieren. 

Dr. M. A. VENTE. 
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Waar moet een orgelconcert aan beantwoorden? 
Onderhavig · artik el kan bes chouwd worden als een 

vervolg op « Over Gees te lijk Con ce rtmuzi ek ,, door Dr. 
D e B eck er (voorgaand numm er). Wij zijn benieuwd 
naar de reacti e van onze lezers, op dit aantal zeer per
soonlijke bes chouwing en van dhr. Gaalm an. 

De Redacti e . 

« Le style c'est l'homme ». Met een kleine va
riante op dit bekende spreekwoord zouden wij 
kunnen zeggen dat de keuze e.n samenstelling 
van een concertprogramma de artistieke ancien
niteit van den concertgever bepalen . Het zijn 
heus niet de virtuositeit en muzikal e begaafd
heid alleen die de objectieve luisteraar in den 
concertgever moet bewonder en doch evenzeer 
wat deze spe elt, voor welk e componist en diens 
werk houdt deze een pleidooi! En hier kunnen 
wij direct aan toevoegen dat wij op dat punt 
van zaken niet critisch genoeg kunnen zijn ; de 
muzikale smaak en het stylistisch inzicht kun
nen hierbij alleen in de goed e richting helpen. 
Dit laatste is voor den concerter enden organist 
van het allergrootst e belang. Zij bepaalt immers 
zijn voorli efd e, zijn geest elijk verwantschap met 
de componisten van wie hij voordraagt, zijn 
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idealistisch streven, kortom zij verraadt zijn 
hoedanigheid als artist. Nu zal men beweren, 
dat, wil men dit ideaaJ consequent in toepassing 
brengen, men gauw uitgepraat is! Niets is ech
ter minder waar. Een dergelijke conclusie vindt 
zijn oorzaak in de g-ebrekkige literatuurkennis 
die voor vele organisten een grote handicap is. 
Te speuren naar, in den loop der muziekhistorie 
ontstane, compositorische uitingen voor orgel, 
is wel een der schoonste bezigheden voor een 
uitvoerend kunstenaar. Belangwekkende publi
caties als bv. Flor Peeters' « Oud Nederlandse 
Meesters » zijn hiervan het tastbare en niet te 
onderschatten resultaat. 

Het is zo moeilijk pionier te zijn en niet ge
kende werken te verdedigen; men is veeleer ge
neigd zijn smaak af te stemmen op de « vox po
puli » waardoor men zich overgeeft aan half
slachtigheden. Het gevolg ervan is, dat er wer
ken gespeeld worden die een gemakkelijk suc
ces waarborgen en het naar .buiten zeker «doen » ! 
Ik wil hiermede allerminst beweren dat dit z.g. 
verpopulariseren der reproductieve orgelkunst 
oorzakelijk verband houdt met gebrekkige lite-



rahmrkennis. De · kans bestaat echter . Men ont
komt als direct ge.volg van een geringe litera
tuurkennis, niet aan het volgende euvel : dat de 
·organist zich steeds beweegt in een vicieuse cir
kel en hier niet durft buiten gaan. Hij heeft als 
het ware zijn kennis en interesse geconserveerd 
tot de meest gangbare werken van Bach, mis
schien Händel, natuurlijk Guilmant, Boëllman, 
Widor, een enkele Franck, eventueel nog Rhein
berger, Reger, een bescheidene plaats inruimend 
voor een gematigd moderne, en een directe voor
loper van Bach ... en de uiterste grens van zijn 
pleidooi is hier ongeveer aangeduid. Dat het op 
den duur doet uitlopen op verstarring en ver
dorring hoeft hier niet te worden betoogd . 

De organist, a :rtist zijnde « sans phrase », 
leeft echter vanuit een geheel andere wereld. 
Voor hem zijn er inderdaad onbegrensde moge
lijkheden. Zijn gedachtengang wordt veelal be
heerst door dit: dat de kunst in het algemeen, 
en de orgelkunst specifiek een levend pheno
meen is in ons geestelijk denken. Hij zal, van 
nature idealist, zich interesse .ren voor de evolu
tie der orgelcomposities vanaf de primitieven 
tot de contemporair-e voortbrengselen. Uit dit 
verkregen overzicht der gehele orgelliteratuur 
kiest de organist, hierbij geleid door de veilige 
en onmisbare gids nl. het streng c:ritisch den
ken niet alleen ten opzichte van zichzelf, doch 
ook in zake datgene wat hij denkt te protegeren, 
het beste en waardevolste. In ieder geval kan 
hij putten uit een compositorische schatkamer 
die een zeer ruim tijdsbestek beslaat, haast tot 
de 14de eeuw. De programmas die hieruit sa
men te stellen zijn moeten vrijwel ieder -e bezoe
ker, dus niet all~en de kleine schare van o:rgel
Iiefhebbers, boeien en hun vooringenomen stand
punt ten opzichte van het orgel als concerterend 
instrument ten gunste wijzigen. 

Naast de vele mogelijkheden die er thans 
open liggen doen er zich ongetwijfeld moeilijk
heden voor b.v. de aanwezigheid van literatuur 
waarin het orgel als integrerend bestanddeel 
van een instrumentaal ensemble v·oorkomt en 
de, voor een katholiek organist, practische on
mogelijkheid dit uit te voer en. Terloops vermeld 
ik dan nog het bezwaar, hoewel het buiten het 
eigenlijk onderwerp van dit artikel ligt, dat een 
orgelconcert als een op zich zelf staande feit, 
niet verenigbaar is met de liturgie . Nochtans 
zijn er mogelijkh eden en moeten wij proberen 
de voor ons organisten schijnbaar onoverkome
lijke tegenstelling, nl. dat in de Katholieke li
turgie geen plaats is voor op zichzelf staande 
concerten, en de aanwezigheid van een over
rijke schat van orgelcomposities , te overbrug
gen. Het orgel van strikt liturgisch standpunt 
gezien, schakelen wij hie r dus uit. Alleen de 
improvisatorisêh ë talenten van den organist 

kunnen hierA alleen t0t uiting komen. W1j a-11en 
w:_eten qat de luttele tijd die ons in dezen is toe
gemeten o~ werkelijk te concerteren op het 
meest storend ~n luidruchtigst moment vá.lt van 
den kerk~lijken di~nst ( of er eige:µlijk al. bui;_ 
ten valt!) nl. wanneer de deinende massa kerk
gangers zich h a a s t om de b·uitenlucht te be
reiken. Dit geval heeft dus een negatieve ui,t
wérking en mist eerlijk gezegd ieder d9el. Wil
len · orgelbespelingen als boven bedoeld, haar är- _ ,, 
tistieke levènsvatbaarlieid bewijzen ; dan dienen , 
zij _ tot _ eep sch<:me traqitie te worden verheven. 
Zij moeten een onmisbare schakel vormen in het 
concertleven van 'stad en streek. Het volgen<ie 
alleszins aanvaardbare compromis dient als uit
gangspunt; de periodiek terugkerende orgelbe
spelingen worden, direct aansluitend op Hoog
mis of Lof gegeven, en bv. door mondelinge af
spraak en contactname, vormt de organist zich 
een kern van kenners en liefhebbers van den 
orgelklank. Is dit kostbaar contact gelegd, dan · 
rust op betreffende organist de zeer verant
woordelijke taak dit « uit te buiten » ; voor alles 
moet hij niet de minste blijk geven te willen toe
geven aan de publieke smaak, ( deze is immers 
niet aanwezig), dit zou juist die kleine kern van 
wie we toch een « avoir intelligence » veronder
stellen, afstoten en teleurstellen. Het geheel is 
een kwestie van opvoeding en , .. voorlichting. Wij 
staan, zonder daarin te overdrijven, nog aan het 
begin. Nu nog moeten wij een grote kring van 
liefhebbers, die de vele, schone aspecten van or
gelklank en -spel intens genieten en op hun juis-
te waarde weten te begrijpen, « kweken ». Met 
het leggen van een gezonde basis moet gelijke
lijk opgaan, dus niet volgen, de keuze en samen
stelling der werken. Insiders die vertrouwd zijn 
met de interieure waarden der muziek, zullen 
direct erkennen dat men niet klakkeloos kan 
kan gaan combineren. Evenmin als men •min
derwaardige of ook maar middelmatige compo .:
sities plaatst naast werken van onbetwistbare 
waarde, kan men twee componisten samenvoe
gen wier muzikale betekenis onbetwistbaar is 
doch in stijl en karakteristiek geheel uiteenlo
pen. Op dezen grond lijkt het me aanvechtbaar 
om b.v. Bach en Franck in één concert te spelen. 
Zij vertegenwoordigen twee geheel eigen werel
den en eisen zowel van speler als luisteraar, de 
onverdeelde aandacht. Ik geloof, met het noe
men van deze twee : Bach en Franck, tevens de 
enige te hebben aangeduid uit de orgelliteratuur, 
die de exclusieve aandacht van ons kunnen eisen 
en deze tevens volledig vermogen te boeien. Een 
treffend voorbeeld is het Bachrecital van Flor 
Peeters tijdens de Gentse Orgelf eesten : ideaal 
van samenstelling en juiste verhouding - de 
mystisch bezonken Choralvorspiele vastgegre
pen in de vaste contouren der gotisch opgebouw-
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de Passacaglia en de Preluden en F uga )s. Wel 
kan Bach of Franck geplaatst worden in een 
programma, doch dan zullen zij veelal het hoog-

- tepunt én middelpunt ervan vormen . Zich een 
juiste opinie vormen in deze materie is betrek
kelijk gemakkelijk omdat het hier werken be
treft over wier muzikale waarde de historie 
reeds beslist heeft : wij hebben hier te doen met 
hoogtepunten van stijlperiodes die afgesloten 
zijn. Dit helpt ons aanmerkelijk in het bepalen 
ener goede keuze. Anders en evident moeilijker 
is het gesteld met composities onzer tijdgenoten. 
Hoe moet men de innerlijke schoonheden, die 
ongetwijfeld in meerdere of mindere mate aan
wezig zijn, en de middelen waarmede de com
ponist bouwt, op hun juiste waarde peilen en 
trachten te doorgronden? Het is voor den inter
pretator een punt van het allergrootste belang; 
hij toch is de onmisbare schakel tussen de gene 
die de schoonheidsgedachte formuleert (de com
ponist) en diegene die bestemd is dit te « con
cumeren » (de gemeenschap der muzikaal ont
vankelijken). 

Jarenlange studie zal de organist nodig heb
ben om zich een, hoewel relatief oordeel te vor
men omtrent de verschillende schrijfwijzen on
zer eigentijdse componisten. Waar de kunst in 
het algemeen, dus ook in de orgelkunst, een di
recte weerspiegeling is ener mentaliteit van een 
bepaalde periode, en waar deze periode een so
ciaal en maatschappelijk zo tegenstrijdig beeld 
te zien geeft als de onze, daar moet de taal der 
componisten, toch ook kinderen van deze tijd, 
tegenstrijdig, en in vele opzichten, weinig con
creet genoemd worden. Een uitzondering hierop 
zou reeds thans te maken zijn voor Hindemith 
en Honegger ( deze laatste heeft jammer genoeg 
nog geen werk van grootse allure geschreven 
voor orgel) . De werken zowel van Hindemith 
als van Honegger ademen reeds een geheel eigen 
onvergelijkelijk klankidioom. Bij Hindemith kan 
de organist dit ervaren in de weinige composi
ties « pur sang » die hij voor orgel schreef. Af
gaande dus van een uiterst gedegen kennis der 
moderne orgelliteratuur dienen wij de beste spe
cimen te protegeren. Doch hoe moet dit geschie
den? Volgens mij lijkt het van pa edagogisch ( én 
propagandistisch) standpunt uit , onjuist, een 
concert te geven, uitsluitend samengesteld uit 
eigentijdse werken. De meesterlijke interpreta
tie van Ch. Hens tijdens de Gentse Org elfeest en 
ten spijt , · was diens concert een typisch voor
beeld hiervan (1). Hier dringt zich de vraag op 
om recent e werk en, waar van de concertgever 
denkt dat zè waardevol en muzikaal belangrijk 
zijn, tweemaal op eenzefde conce rt te spelen . En 

(1) Dit pr ogramma was zo voo r ges t e ld doo r h e t Uit
vo erend Com it é . ( n . v . d . R .) 

het was onmiskenbaar het werk van Messiaen 
en Hens zelf dat hieraan ten volle beantwoord
de ; dus, betreffende de werken tweemaal te SJile
len met weglating va~ de rest. Een derge)jjke 
wijze van cor.certeren is niet nieuw! Deze paeda
gogische tactiek in ~et concerteren is destijds 
zelfs tot stelsel verheven tijdens de beroemde 
muziekfeesten in Donaueschingen (1921-1926). 
Wanneer zelfs organisten van professie tijdens 
het concert van Charles Hens zich de vraag stel
len « dat zij zich dan pas een enigermate duide
lijk beeld kunnen vormen, wanneer zij bepaald e 
werken meerdere malen horen », wat verlangen 
wij dan van de goê gemeente die zich nauwe
lijks, en da:t met grote moeite weet in te leven 
in de wereld der grote klassieken? Concrete re
sultaten bereikt men door de hedendaagse com
ponisten te confronterrn met de beste voorbeel
den der verschillende afgesloten stijlperiodes. 
Bij d·eze confrontatie wordt dan verondersteld, 
dat men voor alles tracht te zoeken naar een 
belangrijk punt van overeenkomst nl. de inner
lijke verwantschap: en dat de organist de eigen~ 
schap bezit nauw te luisteren naar datgene wat 
alleen de muziek waard maakt gehoord te 
worden. 

Ik meen, op grond van deze redenering, en tot 
staving hiervan enkele samenstellingen te kun
nen maken. Of dit als axioma moet gelden? 
Zeker niet. Het is moeilijk en haast ondoenlijk 
hierin iets definitiefs te bepalen, daar wij te 
doen hebben met veelal nog levende componis
ten. Een zuivere waarneming wordt ook be
moeilijkt door de gecompliceerdheid en de ver
scheidenheid der middelen waarmede de com
ponisten in den loop der eeuwen hun muzikale 
gedachten hebben verwezenlijkt. Daarom noteer 
ik het volgende voorzichtigheidshalve met enig e 
reserve , ruimte latend voor wat anderen erover 
denken. · 

E . BARRAINE . 

1. Bach-Mozart-Hindemith-Barraine. 
2. Franck-J . N. David-Frank Martin. 
3. Sweelinck-P. Corn et-H. Andriessen. 
4. Oud-Ned erlandse Meest ers -Flo r Peeters . 
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Deze combinaties zouden, met meerd er e uit
gebreid kunnen worden Over een der gelijk ac
tue_el onderwerp zou nog heel wat te zeggen zijn; 
niettemin geloof ik , dat ~et het neerschrijven 
van deze enkele gedachten, de interess e van veel 
organisten voor deze artistieke noodzaak ge
wekt zal zijn. Ga niet marchanderen. Onze ver-

F. V AN D E N HEE D E . 

A lp h . GAALMA N . 

.. ... ~ . 

antw oording in deze kwestie, aisook onze inter 
pretatie is in zoverre duidelijk te omschrij ven 
dat zij eerlijk en objectief moet zijn, met voor
bijzien van _persoonlijke aspiraties. · 

« C'est le ton qui fait la musique. » 

Alphons GAALMAN . 

• 

rememter ? v , , . , 
Zij speelden voor ons op het Stev ens-huisorgel 

bij dhr. F. Vand en Heed e-Billiet. Wij beschik

ken over geen voldoende plaátsruimte om breed

voerig uit te weiden over die schitt erende avond. 

Ter her innering daaraan geven wij de photo's 

der Organisten die allen op sen schitterende wij

ze de eigen pro gramma's verdedigden. De Weled. 

Heer Jean Collot , die ook van de partij moest 

zijn , kon ongelukkiglijk niet komen wegens een 

ernstig ongeval. 

E er w. H . E . DE L A ET . 

55 



Cavaillé-Coll 
en zijn Invloed in de Holland se Orgelbouw <i> 

Het tweede manuaal wil hij (24 Aug. 1869) 
« tot een rijk begeleidingsmanuaal herscheppen 
door daarstelling van een goede violenfamilie en 
bijvoeging van een zacht 16' tongwerk ». Ook 
het derde manuaal ne.emt hij onder de loupe en 
hij spreekt zijn wensen daarvoor duidelijk en 
weloverdacht uit. 

« Zo zoude men, » schrijft hij verder, « een 
degelijk hoofdmanuaal (= G.O.), een schoon en 
mollig accompagnementmanuaal ( = Pos.) en 
een rijk solokla vier ( = R.) bekomen en tevens 
overal (en dat is voor een C.C.-vriend merk
waardig) een vol stel vulstemmen hebben. » 
Het orgel bezit ook inderdaad een behoorlijk 
aantal 4', 2 -2/ 3', 2' en 1 3/ 5', t.t.z. de enkelvou
dige vulstemmen : octaaf, quint en terts. Dit 
spreekt bij alle afhankelijkheid van C.C., toch 
van een goed eigen inzicht. Geen platte naboot
sing van zijn werk, maar een wijze van orgel
bouwen die getuigde, dat men zijn princiepen 
begrepen had. Een manier van werken, die tot 
doel had in die bepaalde kerk, in die bepaalde 
zaal een instrument te bouwen dat daar, op die 
plaats een schone en waarachtige orgelklank zou 
voortbrengen; een orgel waarop het mogelijk 
was de grote composities van de meesters der · 
muziek, met Johan Seb. Bach aan de top, goed 
en schoon te spelen. Het was immers daarvoor 
dat C.C. ·zijn hulpmiddelen had toeg2past. Maar 
hij wist ten andere, meer dan wie ook, dat het 
slechts middelen waren. En middelen vragen om 
de juiste toepassing; middelen moeten aange
wend wor .dên met het oog op het doel. Dit doel 
stond C. C. helder voor ogen. Hij had het ook en 
vooral aan · Lemmens te danken. Dit doel stond 
ook Philbert voor den geest toen hij de Adema's 
adviseerde in de « Mozes », en hij leerde het -
ik lees het duidelijk uit zijn brie ven - aan deze 
Nederlanders en aan nog vele anderen. Orgels 
zijn geen muziekmachines en orgelbouw geen 
machinebouw, maar toch komt er een techni
sche bekwaamheid aan te pas. Wie zonder vol
doende inzicht in het handwerk, de natuurkunde 
en in de mechanica een orgel wil bouwen doet 
beter thuis te blijven. Hij is nog niet eens in 
staat het boek van Töpfer of dat van Ellerhorst 
te lezen. Philbert was in die zaken doorkneed. 
In het begin van deze brieven trof ik , van zijn 
hand, een perekening, voor de wijdte van de 
windkanalen en de afmetingen van de apparaten 
voor de windvoorziening bij differente wind
druk. Deze berek ening is zeer uitvoerig en be
slaat negen folio -bladzijden. En het is niet de 

enige berekening! Hij leidt uit de drukking van 
de wind op de ventielen, de lengte af welke de 
hefboom op het balgje van de Barker-pneuma
tiek ( het was de eerste die in Holla.nd in een 
orgel werd aangebracht!) moet hebben en houdt . 
dan uitermate goed rekening van de geluids
sterkte van het desbetreffend klavier. Elders 
zegt hij : « Vergeet niet , buitengewoon sterke 
krukken bij de harmonische tongpijpen te ma
ken. Gij hebt gezien van welke invloed het is op 
de zuiverheid en vastheid van toon. » 

Ik heb reeds gezegd dat het « Mozes »-orgel 
eigenlijk een C. C.-orgel was. De invloed van 
C. C. is er inderdaad zeer groot. Maa r hoe ver
schilt deze invloed van die, waarover wij later 
in Holland horen spreken! In den tijd van diep 
verval, kort na 1900 waarover Albert Schweit
zer zulke scherpe woorden zegde, toen de fa
brieksorgels op bestelling werden gemaakt en 
de orgelmakersbedienden zich « zelfstandig » 
gingen vestigen! Zij hadden ook de adressen 
van de confectiefabrieken en bij hun patroon 
hadden zij geleerd het spel hunner jeugd, de 
Mecano-doos, wilt u : de blokkendoos, voort te 
zetten. Hoe ver staat dit af van de manier waar
op het Mozes-orgel is gebouwd! Hoe hemels
breed is het verschil! Maar het Mozes-orgel is 
nog steeds een feest voor het oor. En de fa
brieksorgels, de Mecanodoos-orgels? Ik weet er 
vele te noemen die alweer omgebouwd zijn en 
waar nog aan gered is wat er te redden viel. 
Nieuw waren zij goedkoop , het resultaat was 
ook. .. goedkoop! 

Zestien jaar na de toegepaste berekening van 
de wijdte der windkasten (bij de afbouw dus 
van het orgel toen de 32', enkele 16' en de 
10 2/ 3' werden bijgeplaatst) komt weer ·de 
windvoorziening ter sprake. Ik wil dit hier cite
ren, om u te laten horen hoe weldoordacht C.C.'s 
princiepen hier werden doorgevoerd : « Gij 
vraagt mij (15-3-1887) zullen wij de elf pijpen 
van den Prestant 16' door wind van hooge · of 
lage drukking voeden? Regelmatig zoude het 
stellig zijn , lager e drukking te gebruiken. Noch
tans mocht zulks aanleiding geven tot moeite 
om daar de wind van lichtere drukking te krij
gen en versperring van de ruimte, die wij zoo 
noodig voor al1es hebben , ( er moest nl . een nieuw 
windkanaal gemaakt worden) zoude ik geens
·zins bang zijn voor gebruik van wind van hoog e 
drukking . De drukking in de voet van de pijp , 
en daar komt alles op aan voor de intoneering, 
kan immer naar willekeur verm inderd worden 
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door de opening van de voet te vernauwen. » U 
bemerkt dat geen onderdeel aan zijn aandacht 
ontsnapt, zelfs de geringste niet. Op 31 Maart 
1887 schrijft hij : « ... wat de inkervingen of 
tanden op de kernreet betreft, C. C. heeft aan
getoond dat het luchtblad als het ware ribben, 
welke de stevigheid van het luchtblad aanmer
kelijk vermeerderen zonder de algemeene dikte 
ervan te veel te vergrooten, en ·zonder zoov-eel 
lucht aan de voorraad in den voet te onttrek
ken, waardoor de drukking niet zoozeer wordt 
benadeeld. » Nog meer dan een bladzijde gaat 
hij hiermede voort -en zegt dan : « Die uitleg
ging is zeer schoon en komt zeer goed overeen 
met de materieele proef . Daardoor ben ik ook 
sterk genegen tot het gebruik van inkervingen 

Handtekening van Cav a illé-Coll. 

in de kern, . mits men niet overdrijft. » Er zijn 
sommige registers waarbij de inkervingen liever 
niet toegepast, en dan zegt hij : « Die gansche 
verhandeling komt overigens misschien minder 
te pas in antwoord op uw brief, maar daar het 
van een man als C. C. afkomt, meen ik u plaisir 
te doen met er over te schrijven. » 

En ik, om dezelfde reden, er met u over te 
spreken! 

Af en toe komt er een persoonlijke noot voo1· 
den dag. Soms beëindigt hij een brief als met 
een zucht : « Verder antwoord ik u morgen. Het 
is bijna vier uur in de morgen en de vogels be
ginnen te zingen. » Het is het slot van een brief 

. van 16 Mei 1887 met een bereke~· van de 
kracht van enkele veren in de wind àden. Den 
volgenden dag gaat hij verder me de veren
kwestie en de juiste opening der ventielen onder 
de tubulair behandelde 32' . Elders schrijft hij : 
« Wij zijn overigens voornemens, de groote 
meester en ik, de pen eens op te vatten om een 
werk over de hedendaagsche orgelbouw geza
menlijk te schrijven, tenminste hij heeft zich 
al een tijd lang geleden verwaardigd, mijn me
dewerking daarvoor te vragen. Maa r er komt 
zooveel tusschen , dat, ofschoon wij al wat mate
rialen klaar hebben, de uitvoering niet tot stand 
kan komen, wij moeten wachten dat wij beiden 
zoowat op pensioen zijn. Voor mij zal het waa r -

schijnlijk spoediger geschieden als voor hem, 
want hij blijft steeds de werkspil van zijn af
faire en voor zooiets is er geen limite d'äge. 
Jammer maar dat wij beiden intusschen ouder 
worden. HU is nog 18 jaar ouder dan ik. » 

Hqe intiem de samenwerking met C. S. was . 
leert ons een zinnetje uit een brief van 13 April 
1887 : « De heer C. C. is overigens met de con
sideratiën wel bekend (het ging over een expres
sie-kast van het Reciet) daar een deel der daar
toe leidende proeven door zijn personeel onder 
mijn toezicht zijn genomen en wij er overigens 
reeds over gecorrespondeerd hebbén. » Ik moet 
niet meer spreken over Philibert's zm·g voor de 
pijpen. Hijzelf had de leiding van de intonatie 
en indien nodig nam hij de pijpen mee naar huis. 
Nog in 1888, als hij reeds in Avranches woont, 
schaft hij zich zes der hoogste pijpen van de 
violoncel van het pedaal aan, intoneert ze en 
verzendt ze naar Amsterdam, hij verontschul
digt er zich nog bij dat hij er geen ophang~oog
jes aan gemaakt heeft. Dit kon hij niet omdat 
hij de juiste maat niet wist. Het is waarlijk niet 
te boud gesproken wanneer Philbert in zijn stu
die over het Paleis-orgel zegt, dat het Mozes
orgel een instrument is : « pour prendre date 
comme début de la facture moderne dans les 
Pays-Bas. » Ik geloof dat ik u heb laten zien met 
deze enkele citaten, hoe Philbert het baanbre
kend werk van C. C. waarderende, toch nergens 
verviel in botte nabootsing maar aan een Hol
lands Orgelbouwer leerde , in alle détails, hoe 
nieuwe vindingen het oude orgel-ideaal konden 
benaderen zonder dit te beledigen. 

Of hij verondersteld zal hebben, dat Neder- . 
land nu een toekomst in de orgelbouw tegemoet 
ging , die een voortzetting zou zijn van het 
Mozes-orgel? Ach, neen, dat geloof ik niet. Er 
werkten zoveel factoren van buitenaf in tegen
gestelde richting. Zij zijn u bekend, en zo niet, 
ze staan in alle scherpte in het boekske van 
Mr. Bouman en in het genoemde opstei van Alb. 
Schweitzer. Maar het zijn niet de enige factoren. 
Het zijn zelfs niet de hoofdfaètoren, al springen 
ze, wanneer wij even diepe r op de orgelbouw
geschiedenis ingaan, sneller in het oog. Deze 
neergang hangt nauw samen met een verschijn
sel, waarvan wij in het tegendeel de opkomst 
van C. C. kunnen zien : de grootste bloei van 
C. C.'s kunst is niet te denken zonder Lemmens. 
Wie Lemmens was moet ik voor u niet meer 
vertellen. Maar wanneer C. C. geen mensen rond 
zich had gehad als Lemmens, een organist, die 
eerstens zijn vak verstond als weinigen, en twee
dens alle geheimen van de orgelbouw kende, die · 
C. C. met raad en daad bijstond, raad, door C. C. 
terdege aanvaard; en ten derde een paedagoog 
was, die bekwame en bezielde leerlingen wist te 
kweken. Wanneer C. C. een mens als Lemmens 
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had gemist, had de naam van C. C. onder ons 
voortgeleefd naast en tussen die van zoveel an
dere orgelbouwers, zonder ons iets bijzonders 
te zeggen. Nu is C.C., ik zeide het reeds , het 
midden geworden van heel de geschiedenis van 
de orgelbouw. Het oude komt in hem samen , 

- het nieuwe gaat van hem uit . 
Ik noemde en noem hier weer, en met veel 

eerbied moet ik dat doen, den n::l.am Lemmens. 
Ik mag Franck hier niet verzwijgen. Maar ook 
de leerlingen dezer meesters mag ik niet onver
meld laten : Guilmant, Widor, Tournemire, Mail
ly, en ook weer hun leerlingen : Dupré, Vierne, 
de Pa uw, Bonnet en zovele anderen. Zij hebben 
mede den naam van C. C. helpen groot maken. 

Ik meen dat het hier eveneens de plaats is te 
spreken over Jean-Baptiste de Pauw. Leerling 
van het Brussels Conservatorium onder Profes
sor Ma:illy, werd hij in 1879 organist op het C.C.
orgel dat in 1875 geplaatst werd in het Paleis 
voor Volksvlijt te Amsterdam (waar Rhilbe :rt 

J. BONNET, 1930.-Or g el Kristu s-Konin g k erk , Antwerp en 

* Bij het ler perse gaan van dit nummer be- . 
reikt ons het verheugend nieuws dat onze veel
belovende organist en medewerker Gaby Ver
schraegen eer]ang zijn eerste buitenlandse con
certreis aanvangt: Zwitserland! Wegens zijn 
huidige afwezigheid kunnen wij voor het ogen
blik geen verdere inlichtingen verstrekken, doch 

. De Schalmei zal de lezers bij gelegenheid hier
van op het hoogte brengen. Inmiddels zeer har
telijk geluk gewenst, en veel succes! ! 
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een boek over schreef). Over zijn concerten was 
binnen- en buitenland meer dan opgetogen. Hij 
ook liet een schare leerling en na welke ik hier 
aanhaal op gevaar van velen te vergeten : Louis 
en Georges Robert, Evert Cornelis, Cor de Wolf , 
Frans Hasselaer, Hendrik Andriessen , Anthon 
Vander Horst, Jacob Bijster, Jan Nieland, Hen
ny Schouten, Eduard van Beinum, Willem An
dri essen, en wie weet ik nog. Het werk van De 
Pauw , werk waaruit de geest van Lemmens en 
die van Ca vaillé-Coll nog spreekt, leeft voort ook 
nog in de jongste generatie onzer organisten. 

Aan het slot van dit gebrekkig overzicht van 
de invloed van C. C. in Holland - ik noemde 
van zijn vijf instrumenten bij ons ten lande, 
slechts dit in het Paleis van Volksvlijt te Am
sterdam, ik noemde niet het eveneens volgen.s 
zijn beginselen in 1891 gebouwde orgel van 
Maarschalkerweerd in het Concertgebouw te_ 
Amsterdam, ik zweeg nog oveî'." zoveel orgels 
waar zijn vindingen en werkwijzen met meer of 
minder succes werden toegepast, - aan het slot 
dus van deze verhandeling doe ik hier een beroep 
op de jonge organisten ,op de orgelbouwers, op 
de orgelcomponisten, op de orgelpaedagogen, om 
toch de idealen van C. C. en Lemmens voor ogen 
te houden, in nauwe samenwerking met elkaar 
en binnen het kader van een hogere gemeen
schap. Wanneer wij den invloed van C. C. in ons 
land voortgezet mogen zien en wanneer deze 
geringe inspanning van mij er toe zal mogen 
bijdragen om dit te helpen verwezenlijken, acht 
ik mij ruimschoots beloond, en moet ik voor nu 
besluiten met u te danken voor de aandacht 
waarmede u mij hebt aanhoord. 

Piet VISSER. 

(1 ) Sl ot va n R ede, uit ges pro k en op de Derd e D ag d er 
Gents e Org elf ees te n . 

* Het vervolg op het artikel van Johan « Or
gelmuziek in onze Stadskerken » wordt om tech
nische red enen naar volgend nummer verscho
ven. 

* Verwacht in het volgend nummer het eer
ste artikel van een onzer Deense corresponden
ten: Svend Ajstrup. In voorbereiding artikels 
door E. P . Norb ertus Teeuwen, dhr. Osterhof , 
onze Amerikaanse correspondent, naast onze 
gewone uitmuntende medewerkers. 



EJ4 een Ue1t,ja1tinr; ... Louis Vierne (1870-1937) 
- Op 2 Juni e.k., zal het tien jaar zijn dat L. 

Vierne gestorven is. Hij had zojuist een orgel-
- recital gegeven op het machtig Cavaillé-Coll

orgel van Notre-Darhe te Parijs, dat pas onder 
zijn leiding hersteld was geworden en had ·het 
recital besloten met een compositie van eigen 
schepping. Het was zijn zwanenzang geworden, 
een bloedverstopping (embolie) had hem neer
geslagen. Ook van hem mocht men zeggen dat 
hij als soldaat, met de wapens in de hand ge
vallen was. Vierne is een van de vele schone 
figuren uit de moderne Franse orgelschool. Hij 
ontving zijn eerste opleiding van zijn oom Char
les Colin, daarna van Louis Lebel en Adolphe 
Marty in het blindengesticht te Parijs. César 
Franck en Ch. M. Widor zullen zijn muzikale 
vorming voleinden en op Vierne den blijvenden 
stempel van hun invloed drukken, ook wanneer 
het eigen temper.ament van de leerling tot vol 
relief zal gekomen zijn. Onder de leiding van 
Widor behaalde Vierne de eerste orgelprijs 
(1894); hij vervangt weldra Widor aan het or
gel van St.-Sulpice en in de orgelklas van het 
Conservatorium, en zal ook nog leiding krijgen 
van Guilmant. Uit dit alles blijkt ten overvloede 
dat de vorming en opleiding van Vierne zich in 
optimale voorwaarden heeft voltrokken, en dat 
hij degelijk gevormd is om zelf een leidende taak 
uit te oefenen. Door zijn rofessoraat aan het 
Conservatorium - waar hij titularis was van 
de hogere orgelklas -, heeft Vierne een vér 
strekkende en gelukkige invloed uitgeoefend op 
een ganse generatie van organisten. Dat een 
glorie van de moderne orgelwereld zoals Marc el 
Dupré, de componist van religieuse-cosmische 
visie door de handen van Vierne is gepasseerd , 
kan niets dan een zeer hoge dunk geven van 
Vierne's paedagogische begaafdheden. Voor zijn 
leerlingen was Vierne een verkleefde , toegewijde 
vormer en raadgever, die wel veeleisend stipt 
nauwkeurig en streng, maar ook altijd een har-
telijke raadgever was. · 

Een beslissende gebeurtenis voor de verde re 
levensloop van Vierne was het feit dat hij na 
een schitterende wedstrijd waaraan vijf kandi
daten deelnamen met éénparigheid van stemmen 
werd aangeduid als organist van de Notr e
Dame-kathedraal te Parijs; Guilmant , Widor , 
'.Eug. Gigout maakten deel uit van de jury. Van 
op deze org eltribune heeft Viern e sindsdi en een 
mild en schoon apostolaat uitgeo efend. Kerk e
lijk orgelspel was voor hem een waar geb ed 
« une forme de prière comm e toutes les autr es » . 
Als organist van de eerste kerk van Frankrij k, 
in dit groots decorum van kunst en gebed, waa r -

-

LOUIS VIERNE (1923) . 

aan zovele nationale en godsdienstige herinne
ringen zijn verbonden, was hij zich terdege be
wust van zijn zware ta -ak en van zijn verant
woordelijkheid tegenover de gelovigen en tegen
over Christus. Hier ontwikkeld e hij zijn heer
lijke improvisaties « jaillissem ents d'une envolée 
unique, d'une esthétique faite de simplicité et de 
science procédent par larges touches, _ évoluant 
par plans successifs et qui guidaient une pensée 
ferme , un esprit lucide , une ame d'une exquise 
sensibilité. » (N. Dufourcq.) Hier zwaaide hij 
al de wapens van zijn kunst : zijn diep en harts
tochtelijk gevoel , zijn soliede wetenschap, zijn 
vlekkeloze techniek; het groeide alles · uit tot 
onvergetelijke klankmonumenten : De · orgeltri
bune werd dan ook een ver zamelplaats voor de 
leerlingen, een onbetaalbare les van practisch en 
aanschouwelijk orgelonderricht. 

Georges Bernard verhaalt (Etudes 1937) hoe 
hij elke Zondag een pelgrimage ondernam naar 
de Notre-Dame om er den meester aan het werk 
te zien. Reeds aan den voet van de hoge orgel
trap hoorde men in de verte de orgelreus brom
men en wanne er men dan eindelijk boven na ast 
het instrument was geklommen was het een 
vervaarlijke koep eling en golving van klanken 
en zag men Vierne als de scheepskapitein die de 
gr oots e massa met vast e en zekere, weifelloze 
hand wist te breid elen. Wanne er er dan van 
bened en, aan het altaar getel efoneerd werd dat 
het orgelsp el moest ophouden , trok de meester 
zich met zijn leerlingen terug in een aanpalend 
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vertrek om wat uit te rust en en op ad em te 
komen; dan was het een over en weer gepraat 
van vriend tot vr iend, met vragen en uitleg tot 
Vierne terug de commandobrug moest opklim-

_men. Wat het orgel van St.-Clothilde gewee st is 
voor Franck en later voor Tournemire, wat het · 
orgel van de Trinité voor Guilmant en dit van 
St.-Sulpice voor Widor geweest is, dat is het 
orgel van Notre-Dame voor Vierne geweest. Hij
zelf zal in zijn Souvenirs bekennen : « C'est dans 
son ambiance que j'ai écrit ce que j'ai écrit, et 
je me suis fait une esthétique d'organiste de 
cathédrale en m'efforçant de m'adapter à sa 
majesté sonore, au cadre grandiose de la basi
lique. » Tussen organist en instrument was het 
een heilzame en vruchtbare wisselwerking. 

Het orgelceuvre van Vierne bevat hoofdzak e
lijk : Zes Symphonies (1899-1931), een Messe 
basse (1913), Vingt-quatre Pièces en style libre. 
(1914), Vingt-quatre Pièces de fan-tai1sie (1926-
1927) , Messe basse pour les défunts ( 1936) . Al 
deze werken zijn gedacht en geschreven voor 
het symphonisch orgel. Aan Widor dankt Vierne 
de strengheid van structuur, de rijkheid van 
schrijfwijze, de schittering van de thema's; aan 
Franck dankt hij de adel van gedachte, de ver
fijndheid van hart en gevoel, maar het contra
punt van Vierne is vaak solieder dan dat van 
zijn meesters. Hij heeft ook het romantisme in 
dil symphonische orgelmuziek tot een hoogte
punt gevoerd; in zijn orgelwerk kan zijn rus
teloze, getormenteerde ziel zich uitleven. 

Met de jaren wordt hij st re nge r voor zijn 
werk, dat steeds aan volmaaktheid bijwint, de 
taal wordt forser , mannelijker, zijn schrijfwijz e 
meer bewogen, zijn polyphonie meer gewaagd, 
zijn gedacht en nerveuser. 

De Pièce s en style libre, hoewel eenvoudig van 
structuur en gemakkelijk van uitvoering , zijn 
evenwel stijlvolle poëma's van frisse spontaneï
teit, van subtiele , speelse en onzegbare gratie en 

VIERNE: dodenmasker. 
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die tevens uitblinken door hun thematisch e 
weelde en stevig rhythme. 

De Pièces de Fantaisie moeten tien jaar later 
gesitueerd worden . De taal is over het algemeen 
wranger want ook het lijden is aan deze mens 
niet voorbijgegaan : tijdens de eerste wereld
oorlog verloor Vierne een broede r en een · zoon 
en .zelf werd hij nagenoeg met volledige blind
heid geslagen. Om de muziek van deze vier bun
dels te waarderen moet men weten dat Vierne 
een grote tournee door Amerika had gemaakt 
en er de meeste moderne orgels had leren ken
nen. Vierne versmaadt de verovering ·en van de 
orkestorgels niet maar zijn open en ontvankelijk 
verstand wist er de vele nieuwe mogelijkheden 
van uit te buiten en nog op te voeren. Meer nog 
dan zijn andere werken zijn deze fantasie-stuk
ken - waarvan meerdere opgedragen aan Ame
rikaanse vrienden - bedoeld als concertmuziek 
die vaak het franse genre van de beschrijvende 
muziek huldigt , zodat Vierne hier een schakel 
werpt naar de vóór- r omantische orgelliteratuur. 
Toch is deze muziek geen louter beschrijvende 
of zuivere stemmingskunst, die als geen andere 
schoonheid de geheimen en de geluiden van de 
natuur weet te ontsluieren; want hier is vooraf 
een dichter en visionnair aan het woord die de 
plastiek van de thema's, de kleur van harmoni
sche verbinding en weet te kneden tot een mira
kel van schoonheid. Het is de volle triomf van 
het symphonisch orgel. Het zijn breedgeborstel
de fresco's met schitterende , gloeiende episoden 
van nauwelijks bedwongen hartstocht (Hymne 
au Soleil) met een dav erend onverbiddelijk 
rhythme (Toccate), met een speels e kleur (Im
promptu), met canonisch e bewegingen (Etoil e 
du Soir) , met een langoureuse of luchtige stem
ming (Claire de lune, Sicilienne). Tenslotte zijn 
er kapitale bladzijden : Car illon de Westminste r, 
een meesterstuk van eenvoud, kracht en evoca
tiekunst. Sur Ie Rhin , een groots-logge visie van 
de watergod; Cathédrales , een epische verh eer
lijking van de franse basiliek. De zes Orgelsym
phonieen (Vierne werkte aan een zevende even 
vóór zijn dood) hebb en de reputatie van Viern e 
blijvend gevestigd . Zij zijn alle afgestemd op 
het klassieke schema : allegro, andante, scherzo 
en finale. Maar Vierne voegt er nog een vijfde 
beweging aan to e. Het gebeurt dat de vijf be
wegingen op éénzelfde beginsel zijn gebouwd of 
dat het hoofdthema van een beweging het twe e
de ondergeschikt thema vormt van de volgende 
beweging en omgekeerd, of dat men in de finale 
al de thema's vindt die in de vorige delen ont
wikkeld werden. De allegro's imponer en door 
hunne strakheid en logische uitbouw van plan; 
hier raadt men den greep van Widor. Viern e 
hield va n klar e constructies, hij was uit er st be
hendig in het exponeren en verbinden van twee 



thema's (rhythmisch en melodisch ); hij weet 
aldus een indruk als van granieten st evigheid te 
bekomen. ~ · 

Die constructiegeest spreekt ook in de An
dante's of Adagio's. Men vindt hier dikwijls de
zelfde indeling, maar de kleur is gewijzigd. Hie r 

· wendt Vierne lange en breed uitgesponnen melo
dieën aan en gebruikt hij met voork eur strijkers 
of een expressief tongwerk. De thema's zijn van 
een zalvende sereniteit (1, 3, 4e symphonie) of 
van stille, meditatieve, bezinning (2, 5 sym
phonie. 

De finale's klinken vaak als beiaarden van het 
zuiverste brons . Om maar één voorbeeld te ge
ven, wie kan ooit de finale van de eerste Sym
phonie vergeten met zijn grandioos rhythme 
dat uitdeint als een lange koraal van licht en 
kleur en dat den indruk wekt van een machtige 
hofstoet zoals Van Eyck dat heeft gezien. En 
welke organist ondervindt hier niet als een 
physisch genot bij het pedaalspel van dit werk? 

Soms balt de taal van Vierne zich tot beklem
mende geladenheid, tot tergende verbetenheid, 
tot demonische furore. Steeds voelt men dat zich 
hier een bijtende, rusteloze geest als een kamper 
op zijn prooi heeft geworpen en niet afhoudt tot 
hij zijn stof heeft verwerkt. Tot de laatste wer
ken van Vierne behoren de Messe basse pour les 
défunts, bladzijden van strenge maar schone 
taal, opgedragen aan blinden of weldoeners van 
blinden; tenslotte de Triptyque met het rustige 
Stele pour un enfant défunt en de Communion 
met een hete adem van brandende liefde en blij
de vreugde. Het waren deze werken die Vierne 
even vóór zijn verscheiden had uitgevoerd. Uit 
deze bladzijden ruist rus't en vrede, het is alsof 
de grote blinde in het aanschijn van de dood 
eindelijk vrede heeft gevonden: vrede aan de 
mensen van goeden wil. 

Componeren was voor Vierne dikwijls een 
dwangarbeid, een foltering, een langzaam en 
lastig baren. Het ging bij hem niet zoals bij 
Jehan Alain bv. die op and erhalf uur tijd zijn 
Litanies kant en klaar op het papier wierp. Dat 
is echter geen uitzondering : Beethoven heeft 
jaren getast en gezocht naar het thema voor d~ 
finale van de 9e Symphonie, Balzac zett e zich 
met schrik en wanhoop aan de schrijftafel. Mee1· 
dan eens moest Vierne gepraamd worden om t e 
compo neren. Gavoty vertelt (in Construire ,1942, 
bl. 127-128) al de voorwendsels die Vierne inriep 
alvorens zijn 6e Symphonie te schrijven : nu 
eens beweerde hij dat de passende titel ontbrak , 
dan weer dat hi .i gerucht en beweging nodig had, 
dan weer eiste hij eenzaamheid en afzonderin g . 
Tenslotte instaleerde men voor hem een soort 
studio met piano en divan op de zolder van een 
villa te Menton aan de Middelandse Zee. Vierne 
volgt al die voorb ereidsels met vr ees en angst , 

want hij weet dat zijri martelie gaat beginnen 
en dat hij er zijn eten en slapen zal bij inschi e
ten. Hij grinnikt, zucht, rekt zich uit, slaat een 
akkoord op de piano , tuurt door het venster, 
komt terug naar de piano en plots wordt hij 
heel ernstig , grijpt naar papier en wil alleen 
gelaten worden : de zwavel is aan de lont ge
stoken, hij heeft nu schoon schip gemaakt mèt 

JEHAN ALAI N e n docht ertj e Lis e in 1938. 
G es n euveld in 1940. 

alles wat geen comp9sitie is , alleen wat nu broeit 
in zijn hoofd moet vooraan t r eden. De artist en 
vakman geraakt verslonden in zijn werk; zijn 
geest, zijn hart, zijn spieren en zenuwen zijn in 
beweging geraakt. Om dat opstandig weerbar
stig thema daar in de plooi te krijgen, . om die 
bruis ende smeltkroes met kokende lava te be
dwing en, is het nu een wedloop geworden tussen 
de stof en de artist. En als het dan toch gelukt 
is, als hij een stevige hamerstoot heeft gegeven 
aan het werk dat goed marcheert en als hem 
's avonds de gelukkige vermoeinis na het hard e 
labeur overmant, dan eerst kan hij zijn werk 
verlaten en als een dartel kind langs de zee 
wandelen, en met gulzigheid de gezonde zeelucht 
insnuiven. 

Als dan eindelijk de compositie af is, komt er 
rust en tevredenheid over hem; als eenmaal alles 
netjes is overgeschreven, de drukproeven ver
beterd zijn en het eerste exemplaar ontvangen 
is, legt hij een tijdelijke onv erschilligheid tegen
over zijn compositie aan den dag. De schep 
pingsdrang is eindelijk verzadigd en als gelou
terd. Maar als hij het werk later terug in han-

• 
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den neemt, of als hij zijn werk op een concert 
hoort uitgevoerd, gebeurt het dat men de geniale 
blinde hoort uitroepen : « Que c'est beau! » Hij 

_erkent zijn geesteskind. « Cette exclamation -
schrijft Gavoty - me fit comprendre ce que 
l'on admet difficilement, que la musique ne jail
lit pas du compos. comme une substance si inté
rieure qu'il n'en sait ni la saveur ni Ie prix, mais 
bien plutót à la manière d'une ébauche étrangè
re à lui, qu'il a contemplée en esprit dès avant 
sa naissance et dont il est le premier à s'émer
veiller. Ce cri, dans l'ombre derrière moi ... une 
certaine palpitation de narines à respirer ce qu'il 
avait créé, cette minute de grä.ce ou soudain 
dans la vie nauséabonde flotte une odeur de vic
toire, quelle revanche! Dieu est grand qui s'en-

. chante lui-même de son reuvre et permet quel
quefois à sa créature de partager son ivresse. » 

In zijn werken huldigt Vierne veelal een stou-

te en gedurfde taal, toch was hij niet de fanati
cus van de progressiviteit. Voor alles wilde hij 
dat zijn muziek menselijk was en de taal sprak 
van zijn hart. Zijn woorden : « il faut revenir 
à la conception de Franck, qui voulait que la 
musique règnat d'abord sur nos creurs » klinken 
als een programma. · 

Als mens leefde hij schoon, edel en evenwich
tig ,hij kende geen kronkelende wegen, hij was 
en bleef een idealist die geloofde in goedheid en 
schoonheid. Uiterlijk bezat hij een gedemt ge
moedsleven maar zij die het geluk hadden tot 
zijn intimiteit te mogen doordringen, getuigen 
van zijn warm gevoel, zijn brede cultuur en edele 
opvattingen. 

Vierne blijft een iharkante figuur in de mo
derne orgelwereld. 

Dr. G. DE BECKER, ss. cc. 

Henri Hermans 

Aan Vlaanderen de eer, den Nederlandse diri
gent te hebben aanhoord voor het laatst. On
danks de Pool-winter, ondanks zijn broze ge
zondheid achtte Hermans het aan zijn geweten 
verplicht een eenmaal gemaakte afspraak - om 
in Gent met zijn orkest te komen - gestand te 
doen. En hij deed het. Als steeds met bescheiden 
middelen, bereikte hij dingen di,e anderen met 
een zoveel uitgebreider orchestraal apparaat 
nimmer zullen verwezenlijken. 

Als rechtgeaard Nederlander toonde hij ook 
bij dit , zijn laatste openbaar verschijnen, zich 
dienaar van d_e muziek zijner tijdgenoten. 

Deze eigenschap was hem als artist aangebo
ren, en om dit in een goed daglicht te stellen 
moeten we Hermans volgen op zijn levensbaan 
nog vóór er van enig orkest sprake was. Het 
waren de dagen waarin hij als organist voor het 
eerst zijn schreden in het domein der muziek
kunst zette. Hij deed het op een alles en ieder 
overtuigende manier. 

Niet zodra hij het Luikse Conservatorium met 
den gouden medaille voor orgelspel had verlaten, 
of hij aanvaardde zijn benoeming aan de won
derlijke basiliek van 0 . L. Vrouw te Maastricht. 
Gelijk de grote P. Sweelinck te Amsterdam de 
burgers muzikaal opvoedde met zijn « Avond
muzycken » en welke van Vondel zulk een hoog-

• 
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t Een baanbreker voor de eigen-
tijdse orgelkunst heengegaan. 

gestemd grafschrift ontlokte (Het orgel in de 
rouw) zo vormde Hermans door zijn wekelijkse 
bespelingen den smaak zijner tijdgenoten. Want 
hij was geen organist die ambtshalve een opge
legde taak vervulde, hij zag die taak als een 
roeping die ver buiten het eigenlijke kader der 
liturgie uitging. Het zaterdagavondlof b.v. ter 
ere van de hoogvereerde Lieve Vrouwe te Maas
tricht tot traditie verheven, werd in die dagen 
ook muzikaal gesproken een gebeuren. Schrijver 
dezes is hiervan zelf geen getuige geweest maar 
hij kon bij het ten grave dragen van deze dode 
uit veler mond de getuigenis optekenen, hoe ze
ventien jaren achtereen zij door dit wekelijks 
musiceren geboeid werden, gesticht en volkomen 
vertrouwd werden met de contemporaire en 
klassieke orgelmuziek. Zo vormt men een cul
tuur en zo worden we alles wat we menen te 
zijn. 

Het zuiden van Nederland was in dien tijd 
echter een gebied dat .-niet alleen door grote 
rivieren gescheiden was, maar voornamelijk 
door de kloof die tussen het liberale Holland en 
het katholieke Limburg en Brabant sinds lange 
jaren bestond. Daardoor drong de faam van 
Hermans' orgelspel er nauwelijks door. Totdat 
een verlichte geeest als van Dr. Alphons Diepen
broek met hem in nauw contact kwam en aan 
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Hermans de begeleiding toevertrouwd e van zijn 
Missa in die festo. Dit werk was ontstaan tij
dens het verblijf van Diepenbrock te 's Herto
genbosch toen hij woonde in de schaduw van de 
ranke gotische basiliek van St.-J an. 

Gelijk de talloze « _zingende lijnen » van dit 
bouwwerk, zo strengelde _ deze componist ook de 
stemmen van zijn dubbel-mannenkorig weefsel 
dooreen met een kunstigheid en subtiliteit welké: 
aan de uitvoeringspraktijk bijna onmogelijke 
eisen stelde. Zo was het stemmenweefsel , zo was 
ook het melodisch-harmonisch complex der or
gelbegeleiding : een kantwerk van vele ijle dra
den tegelijk. Dit alles op het orgel te realiseren 
was een schier onuitvoerbare taak en waartoe 
zich alleen een romantisch orgel gelijk van Ca
vaillé-Coll leende. Immers alles moest « zing en » 
als koorstemmen of - als een strijkorkest -. 
Om dit te realise1·en zocht men in Holland, dat 
vele barokorgels kéri.de en kleurloze fabrieksma
tige producten, naar een instrument dat Diepen -
brock 's klankideaal nabij kwam. 

« Diepenbrock kénde slechts één instrument :>, 
zo zeide Hermans me ermalen, « dat zijn klank
ideaal nabij kwam : het kleine Cavaillé-Coll der 
Paters Augustijnen in de kerk aan het Rusland 
te Amsterdam (1). Hij was verliefd op dit ins
trument dat nauwelijks 20 stemmen bevat , en 
verzocht mij de orgelpartij nu eens met deze 
dan met andere registratie te doen horen. Want 
Diepenbrock zocht zeer lang alvo rens enige be
vrediging te vinden. Het was een uitermate 
moeilijke en gecompliceerde natuur. » 

Zo zijn karakter, zo zijn werk . Aan Hermans 
nu viel de eer te beurt door den meester aange
zocht te worden de begeleiding der Missa op zich 
te nemen. En met deze daad werd Hermans ook 
in de Noordelijke steden een figuur die men 
slechts met Dr. Joh. Wagenaar kon meten . 

Thans leeft zijn werk voort in de talloze leer
lingen die hij, hetzij door privaatlessen, hetzij 
op de door hem gestichte muziekschool te Maas
tricht gevormd heeft. Want dit is het opmer
kelijke, dat, hoewel Hermans zich in later jaren 
bijna uitsluitend als orkestdirigent heeft doen 
horen , hij zijn leerling _en veelal met het orgel 
deed aanvangen en aldus die grondslag van al
gemeen-muzikale ontwikkeling bijbracht die op 
andere wijze moeilijk was te realiseren. 

Moeten wij ten slotte nog vermelden dat vele 
Belgen-organisten den overledene verplicht zijn 
door zijn introductie in Nederland? Jos. Jongen, 
Ch. Hens en Flor Peeters kunnen getuigen hoe 
zij als orgelcomponist . en uitvoerend artist te 
Maastricht triomfen hebben gevierd, dank zij 
Hermans' initiatief als dirigent. 

Diens onbaatzuchtige liefde voor de muziek
kunst van eigen tijd zal, langer dan mensenheu
genis, zich uitstrekken en voor het nageslacht 
vruchten doen rijpen. 

Marius MONNIKENDAM. 

(1) H et staat thans in de verpl aa t ste Au g ustijnerk erk 
te Amst erdam a an de Postje swe g . 

01tgellite1tatuu1t 
Te chni s ch e Oefening e n voor Orgel: H e nni e SCHOUTEN , 
fl. 3,50. - Uitg everij H. J. P a ris, Am ste rd a m . 

Eld er s in dit tijdschrift schr e ven wij ov er « Du o's en 
Trio' s voor eerstbeginn enden in h et or ge lspe l » doo r 
H enni e Schouten . Onderh a vi g w er k is daa rop ee n log is ch 
v ervol g. Wij kunn en vo or a f zegge n cia t hij di e dàt so or t 
oefenin ge n verw a cht w elk e ge lij k t ijdi g m et 'h et s tudi e
onderw erp ee n aa nge n a am di verti sse m en to vorm en , be
dro ge n uitkomt . Oefenin ge n zijn h et , nuch te r doch zee r 
d ege lijk. Ov er h et al ge m ee n is h et m a nu aa lge dee lt e ee r
de r· ru sti g g ehoud en en s tr ee fd e dhr Schout en voo ra l 
n aa r g rot e on a fhank elijkh e id tu sse n d e ve rsch eid en e 
kl a vi e r en . D e or ga nist di e dit w erk m et ijv er doorw erkt 
k a n ger u st, vooral wa t het pedaa lsp el aa nga a t, de grote 
orge llit e r a tuur a a nvatt en. H et komt ons voor d a t de op
vattin g va n d en schrijv e r de r T echni sch e Oefening en, 
s ind s de uit gave va n « T echni ek v a n h et Or gel sp el » 
aanmer k elijk geëv olu ee rd is: d aar w aa r hij s chrijf t 
« da t de studi e van or ge létud es ni e t nood za k elijk is voor 
h et v erkrij ge n va n ee n uit st ek end e or gelt echni ek » en 
v erd er : « H et door w erk en va n ve rs chill end e ve rza me lin
ge n étud es a ls van Schn eid er , V olckm a r en Merk el is 
ui t den a a r d der za a k zeer tijdro ve nd en geef t gee n en -

k ei r es ultaat, dat niet even snel daa r d e studi e va n m ees 
terw erk en der or gelliter a tuur bereikt kan worden » lijkt 
on s de onderhavi ge studi e een gelukki ge evoluti e ! Th eo
reti sch k a n m en de ee rst e opvattin g best verd edig en , 
doch , ee n oefenin gbo ek wordt als zodanig gebruikt, ge 
woonlijk vóór den a anvang d er orgellit eratuur van e iken 
dag. Men zal er and er sz ijd s ee n lee rlin g mo eilijk toe be 
w ege n , in plaats daarv a n, enkel e pa ssag es uit de lit er a 
t uur ze lf te spelen , lat en wij zegge n, n a ar h et syst ee m 
W. T. B est. Trouw en s, h et is een ondo enlijk werk voor 
ee n Prof ess or voor elk e leerlin g a fzonderlijk (naar di en s 
b ekw aa mheid) zulk e k eu ze te do en in d e org ellite ra tuur 
da t de lee rling geleidelijk elke mo eilijkheid ond er d en 
kni e krijgt. Nu wij deze studi es krij ge n, zal h et stila a n 
tijd worden dat wij de la ng dr a dig e, en e lk e geestdrift 
dod end e bundel s à la H a bert voor de m ee r practi sch e 
va n e ige n Prof 's opruim en! Klas siek e v erzor g de uit ga ve . 
Zee r aa nbevol en. 

Criticu s. 
, 

W ege n s pl aa ts gebr e k w ord en de ges tuurd e w erk en tot 
vo lge nd numm er uit geste ld . 
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« Le monde au bout de me s doigts >> (1). · 

Voor vele Schalmeiers zal een artikel over 
blinde orgelisten niet veel nieuws meer brengen : 
sinds ruim 15 jaar komen ze met elkaar te 
Mechelen in aanraking en delen er vreugde ... en 
leed. Voor anderen, wier ontmoeting van blinden 
steeds dezelfde vraag over hun opleiding -ver
wekt, weze dit een kleine toelichting voor hun 
welwillende belangstelling : de rol van een blinde 
in de samenleving moge er baat bij vinden. 

Want, zo er door de moderne wetenschap naar 
gestreefd wordt, door allerlei middelen het ge
z~chtshandicap bij blinden te vergoeden, ten 
emde hun leven op zo'n normaal mogelijk peil te 
brengen, is dit niet uitsluitend gericht op het 
aangename : hun kennis, hun kunst kan ten 
dienste staan van de samenleving; vandaar de 
bezorgdheid de technische vaardigheid zo hooa 
mo~elijk op t~. ~oeren ,opdat ze door hun pre~: 
tabes het spiJbg vooroordeel vanminderwaar
digheid zouden kunnen uit den weg ruimen. · 

Wat we nu te zien en te horen krijgen van 
blinde studenten, zoals we er te Mechelen ont 
moeten, is het resultaat van jarenlange, taai vol
gehouden arbeid. Een programma , dat, naast de 
al~emene ontwikkeling, de muzikale vorming der 
blinden beoogt, wordt uitgewerkt vanaf hun 
prilste jeugd. 

Kom, brengen we even een bezoek aan het 
Instituut voor · Blinden en Doofstommen te Sint
Lambrechts-Woluwe. We zien ·daar reeds klein e 
blinde broekventjes van 6-7 jaar in de rij lopen. 
Door een aangepaste, sensoriële methode wordt 
bi) _hen de grondslag gelegd voor verdere op
leidmg. Om ons te vergewissen van welk uiterst 
groot belang die eerste klas is, hoeven we maar 
even te bedenken wat het blinde kind mist in
~ake navolgi~gsvermogen, (in houding, hande
hng~n, gemamerdheid ... ) handvaardigh eid, voor
stelli~-?svermogen! (zelfs van zaken uit zijn 
dagellJkse omgevmg), beweging svrijh eid, ehz. 
Een heel progra mm a, nietwaar? En toch P-'er a
ken ze er door ! Kijk maa r, hoe ze, een pa ar°j aar 

(1) Ka rs te n Oh n sta d . 

Blinde Orgelisten 

na hun intrede reeds volop lezen, schrijven re-
kenen, zingen, schaatsen! ' 

ÛJ? enkele punten uitgezonderd krijgt het on
der~icht alsdan een bijna normaal verloop : 
brailleboeken in de verschillende leervakken ve~·
vangen onze borden; wandplaten ontbreken, 
doch worden vervangen door aangepast didac
tisch materiaal, o.m. landkaarten in reliëf een 
e!e~trische kaart, enz. Een uitgebreide br~ill e
bibliotheek staat ten gerieve der leerlingen, met 
tal van wetenschappelijke, letterkundige wer
ken, ontspanningslektuur en tijdschriften. 

Naargelang hun aanleg en geschiktheid krij
gen ze, naast die algemene ontwikkeling, een be
roepsopleidir.:g waarover beslist wordt bij 't ein
de van de lagereschoolperiode. Hun muzikaal 
noviciaat, dat dus tijdens de eerste leerjaren 
plaats grijpt, beslist dan of ze tot de « edele 
conste » geroepen zijn, ofwel niet best een flin
ke stiel zouden meedragen voor 't leven, zoals 
mandenmaker, stoelrieter, enz. Eens die beslis
sing getroffen, beoefenen ze dan ook meer inten
sief piano- en orgelspel, waarvoor hun mede 
voor harmonie , contrapunt en gregoriaa~s een 
schaar flinke en ervaren leraars ten di~nste 
staat. . 

Feitelijk bestaat er geen groot verschil tussen 
muziekonderricht aan blind en en dat aan zien
den, en nochtans vergen de aanvankelijke less en 
grondiger aanpassing en meer aandacht ,daai ' 
de tastzin, die het oog te vervangen heeft, op 
~en speciale manier dient behandeld. De houding 
is toch van zo'n overwegend belang bij de studie 
van een instrument, nietwaar? Doch wanneer 
eenmaal de blinde daa rmee ten volle vertrouwd 
is geraakt gaat het onderricht weer zijn: normale 
g_3:ng : _d~or _de geheugenfunctie echter, krijgt 
ziJn assimilatie van de muziek diepere inslag. 

Het. geheugen! Van zo'n grote betekenis voor 
een blinde! En we mogen ons nu niet voorstellen 
dat hij j pso facto daarmee ter wereld komt. 
Door gedurige t raining krijgt dit vermog en zo'n 
verbazende omvangrijkheid. Reeds in zijn kin
derjare~ komt het volop_ in 't gedrang : niet 
enk.el ziJn leervakken, doch zelfs zijn. dagelijkse 
bezigheden en ervaringen bieden op dit stuk een 
zeer uitgebreid oefenterrein. Door zijn toestand 
genoodzaakt zal het blinde kind , meer nog dan 
het ziende, al de modaliteiten van het geheug en 
~~uttigen. Zo vindt het luister- of gehoo r typ e 
biJ ~en soms een wondere ontwikk eling; het be
wegmgstype ~al, na enkele jaren studie , heel 
sterk aangroeien daar het alsdan in zeer nau w 
verband komt te staan met een bepaald ontwi k-

~ . . 
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kelde spierzin. In de herhaling - d.i. het gedu
rig heropwekken der aangeworven kennissen -
ligt, bij een blinde, het geheim van zijn om
vangrijk geheugen. Voeg dan daarbij zijn 
analyserende werkwijze - dit altans voor een 

- ontwikkeld muzikant - waardoor zijn vooraf
gaande harmonische en contrapuntische studiën 
als zoveel associatiebanden zijn, die het muzi
kaal beeld in zijn geest vastleggen, dan kan mèn 
allicht begrijpen dat zijn geheugen ontwikk elt 
en sterkt naarmate hij het voedt door studi e. 
En toch staan we nog steeds vol verbazing voor 
de geweldige geheugenprestatie die een blinden
repertorium eist. 

Een ander gevolg van hun gemis aan gezicht 
openbaart zich door een scherper gehooraan
dacht ,iets wat dan ook in de opleiding onder 
menig opzicht wordt benuttigd. In de muziek
opleiding komt dit ten goede bij het pianostem-

. men : zo wordt dit laatste uitgewerkt over een 
leerprogramma van vijf jaren. 

We zien dus dat een blinde, wannee r hij een
maal het instituut verlaat, heel wat bagage 
meekrijgt voor 't leven. Na afloop zijner studiën 

heeft hij zich hierover dan ook te verantwoor
den voor een speciale Jury, om aldus in het 
bezit van een einddiploma te komen. 

Voor verdere muzikale ontwikkeling staan in
richtingen als het Lemmensinstituut, Conser
vatorium, Beiaardschool, ten dienste van hen 
die zich op een of ander instrument willen vol
maken. We nemen deze gelegenheid dan ook 
graag te baat om hulde en dank te brengen aan 
de Heren Leraars van die inrichtingen die op 
zo'n taktvolle en verdienstelijke wijze zich wis
ten aan te passen om de opleiding van hun toa
vertrouwde blinde studenten tot volle rijpheid 
te brengen. Immers, in niet geringe mate draagt 
hun bereidwilligheid bij om de blinden te helpen 
een waardige plaats in de samenleving te vinden 
en haar het vertrouwen af te dwingen waarop 
hun kunst recht heeft. 

Want, wij zeiden het reeds bij de aanvang, 
niet zozeer de overwinning op de techniek ver
aangenaamt het leven van een blinde, als wef de 
gelegenheid zijn « kunnen » ten dienste te 
mogen stellen van zijn evenmens. 

Br. ALBERIC. 

t In Memoriam LEON-VERREES 
Over enkele dagen kwam ons , van uit de Ver

enigde Staten, het droevig bericht toe, dat de 
talentvolle toonkundige en organist : Leon Ver·
rees, aldaar op 26 April j.l. overleden is. 

Hij werd te Turnhout geboren den 9 Decem
ber 1893, en was de jongste van de vijf zonen 
van wijlen Emiel Verrees, oud-organist der Sint
Pieterskerk en bestuurder van de Stedelijk e 
Muziekschool van Turnhout. Leon is de broeder 
van August Verrees , organist aan de Kathedraal 
te Namen, en van Emiel-Constant, Professo r 
van Harmonie aan het Kon. Vl. Conservatorium 
te Antwerpen en Bestuurder van de Stedelijk è 
Muziekakademie van Turnhout. 

Hij studeerde aan het K. Vl. Conservatorium 
van Antwerpen en behaalde er de Eerste Prijs 
van Cello en Orgel , alsmede van de andere theo
retische vakken der hogere toondichtkunst. In 
1920 vertrok hij naar Amerika. Verschillende 
jaren was hij werkzaam te Seranton (Pensylva
nia) als organist der St.-Luke's Church en ver 
wierf grote naam als recitalist en toondichter . 
In 1935 won hij de « Diapason Price » met een 

orgelcompositie. Dit werk werd uitgege ven door 
de gekende Muziekuitgeverij « Carl Fischer » te 
New-York, en werd verspreid door de « Guild of 
Organist » der Verenigde Staten. Van nu af was 
zijn naam voor goed gev-estigd. Enkele jaren 
nadien werd hij Professor voor orgel en harmo
nie benoemd aan de Universiteit van Syracuse, 
New-York. 

Nog veel schoons was van deze hoogstaande 
kunstenaar te verwach en , doch een onverbid
delijke slepende ziekte maakte een einde aan dit 
zo verdienstelijk, heerlijke kunstenaarsleven. 
Leon Verrees, de stoere kempenzoon, heeft met 
zijn rijke gaven onze heerlijke Vlaamse muziek
kunst in den vreemd e verdedigd, doen kennen 
en eerbiedigen. Hierdoor heeft hij ons land , ons 
volk, en niet 't minst zijn geboortestad Turnhout 
veel eer bijgebracht! 

Weze· deze bescheidene mededeling, voor de 
Achtbare Familie Verrees , een blijk van op
rechte, christelijke deelneming in dit jammerlijk 
verlies, vanwege « De Schalmei » . 

• 
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Het Orgel · der 0. L. V. Kerk te Den~ermon'de 
Dit orgel, dat volgens gezegden in de jaren 

1700 en ... zou gemaakt zijn door Van Peteghem, 
en verplaatst zijn van het hoogzaal aan de kruis
beuk op een nieuw hoogzaal gebouwd aan den 
achtermuur der kerk, boven den hoofdingang, 
ten jare 1856, volgens een plan en ontwerp dat 
nog bewaard is, werd in 1860 nieuw gemaakt. 

Bij het openen der windladen van het orgel 
bevonden wij dat de windlade van het hoofd
werk (sleeplade) in twee delen C en Cis zijde 
gemaakt is door M. Van Peteghem-Cornet in 
het jaar 1860. De windlade van het positief, in 
een deel gemaakt, is van andere constructie en 
getekend: Van Peteghem Facteur d'orgues à 
Lille et à Gand, zonder jaartal. De windlade van 
het zwelwerk is ook in andere bouwtrant en van 
enge indeling, deze telt enkel 41 noten, noch 
merk noch jaartal zijn er te vinden, ook niet 
op de windladen van het pedaal. 

Het is echter zeker dat geen een der wind
laden voortkomt van het orgel van 1700 en ook 
geen enkel spel, de Voix Humaine uitgezonderd. 

Het zou dus in 1860 zijn dat het orgel werd 
nieuw gebouwd in de oude kas met bijvoeging 
langs de beide zijden van een pedaal-toren, 
waarachter de windladen en pijpwerk van het 
pedaal werden ondergebracht. 

Hier stelt zich een vraag, n.l.: Hoe komt het 
dat een goed befaamd orgel, dat in 1856 zou 
gerestaureerd en verplaatst zijn, reeds in 1860 
zou vervangen zijn door een nieuw? 

Er staan twee oplossingen voor de hand: of
wel zijn de ontwerpen van 1856 alleenlijk in 
1860 uitgevoerd met de opstelling van een nieuw 
orgel en wijizigng van het oude front met bij
voeging der twee pedaaltorens. Ofwel, en dit is 
niet onwaarschijnlijk, moet het orgel ten gevol
ge ener ramp, hier het grote venster achter het 
orgel, dat niet waterdicht was en vervolgens het 
orgel door de zonnestralen afmiek. Het venster 
werd gedeeltelijk langs binnen toegemetst tot 
op de hoogte der orgelkas. Waarom niet geheel 
en gans? Het venster is van geen noodzake
lijkheid en het belet het zicht op het schoon or
gelfront. Tegenwoordig is het venster versleten 
en zijn dringende werken noodzakelijk. Het een
voudigste ware het gans toe te metsen. 

Volgens ik van een bezoeker, afstammeling 
van een oud kerkbediende vernam, zou het 
nieuw orgel van 1860 een gans andere strekking 
dan he t vroegere bezitten, het zou een orgel 
genre « Cavaillé-Coll » worden. Wat de bena
ming der spelen betreft had mijn zegsman ge 
lijk: Het orgel van 1860 was veï'.'deeld over dri e 
manuaalkla viere n van 54 noten (hoofdw erk en 
Positief ), 42 noten voor zwelwerk. Het pedaal 

66 

telde maar 25 toetsen. Het regeerwerk van kla
vieren en registers was geen « genre Cavaillé », 
het was niet stabiel en het hoofdwerk vergde 
een diepgang der klaviertoetsen van minimum 
15 mm. voor een opening der kleppen der wind
lade van 7 mm. Het was hard om bespelen en 
ontregelde naar gelang de droge en vochtige 
weergesteldheid. 

De samenstelling luidde als volgt: 

Pedaal 25 noten 
Flute 16 v . 
Flute 8 
Bomb a rde i6 
Trompette 8 

Zwelwerk 44 n . 
Flut e H a rm. 8 
G a mba 8 
Voix céleste 8 
Bourdon 8 
Flut e 4 
Flute écho 2 
Trompette 8 
Voi x Humaine 8 

Hoofdwerk 54 n. 
Bourdon 16 v . 
Montre 8 
Gamba 8 
Bourdon 8 
Flut e Harm 8 
Prestant 4 
Nazard 2 2/ 3 
Doublette 2 
Cornet 5 r. 
Fourniture 4 r. 
Trompette 16 
Trompette 8 
Clairon bas 4 
Cl arine 8 (dessus) 

Posit ief 54 n . 
·Traversière 8 
Salicional 8 
Bourdon 8 
Prestant 4 
Flute 4 
Flageolet 2 
Trompette 8 
Basson 8 

Speelhulpen; koppels : 
Ped. aan I, Ped . aan II 
Norm . koppel I - II 
Zweltrede voor zw elkast. 

Door moeilijke werking van het regeerwerk, 
werden verschillende sleephoofden afgebroken, 
het pedaalmechanisme was totaal versleten en 
dit der manualen was niet veel beter, zodat het 
orgel volledig onbespeelbaar was . . 

Er werd voorgesteld het orgel in dezen zin 
om te bouwen en te vervolledigen: 

Voetwerk op 30 noten en de drie manuaalkla
vieren op 56 noten. De windladen werden ver -
bouwd voor pneumatieke trekking voor klavie
ren en registers. Voor de man. klav . zijn de 
sleepladen gebleven, voor het ped. werd en nieu
we kegelladen gemaakt. De windleiding werd 
algeheel omgebouwd en onder het hoofdw erk 
werd een nieuwe magazijnbalg · windregelbaar 
geplaatst . 

De nieuwe sam enstelling luidt als volgt : 

(De namen der nieuwe stemmen zijn in vetj es 
gedrukt. De stemmen die omgebouwd werd en 
staan in hoofdlette r s. Deze welke onveranderd 
zijn gebleven st aa n in gew one lett er . 



lo Op voetwerk 

30 noten 

PRINCIP. BAS 
-i6 v. 

Gedekt bas 16 v. 
_ Salicet bas 16 v. 

Octaafbas 8 v. 
GEDEKT 8 v. 
n:wintbas 5 1/3 v. 
Okta.af 4 v. 
Ruispijp 2 k . 
Bazuin 16 v. 
Trompet 8 v. 

Koppels: 

Vcetw . aan I 
Voetw . aan II 
Voetw. aan III 

Op H oofdwerk 
man. I 

Op Positief 
man. II 

Gedekt 16 v. Dwar s fluit 8 v. 
Pr esta nt 8 v. Wilgenpijp 8 v. 
Basviool 8 v. Gedekt 8 v. 
Holpijp 8 v . Prestant 4 v. 
Okt.-prestant 4 v . Fluit 4 v. 
GED . FLUIT 4 v. Zwegel 2 v. 
Nazard 2 2/3 v. TERTIAAN 2 k . 
Okta a f 2 v. Nachthoorn 1 v. 
Kornet 5 k. Cimbelstem 4 k . 
VULWERK 4 k. J{rom.hoorn 8 
Pomm er 16 v. Norm. kop " II - III 

Trompet 8 v. Zwelwerk 56 n . 
SCHALMEI 4 v. · 

Koppels : I - II 
I - III 

Okt . kopp. : 
I - III (16) 

Speelhulpen: 

J{wintadeen 16 v. 
Spitsgamba 8 v. 
FLUIT 8 v. 
Zw evirig 8 v. 
PRINCIP . 4 v . 
~LOKFLUIT 4 v 
N azá.ar d 2 2/ 3 v. 
Olfta afke 2 v. 
Tei ·ts 1 3/ 5 v. 
Vulwerk 3 k . 
Tr omp et 8 v. 
REGAAL 4 v. 
Okta a f kopp e l : 

III - III (16) 
Zw e lw . norm . af. 

Vrije registr a tie met 54 register wippen voor de spelen 
en koppels . 

6 Aan sc hakelpedal e n voor d e norm aa l koppels. 
Drukknopp en voor vaste combinati e's: P. MF. TUTTI , 

Afst e ller, Vrij e reg. tr ém ulant . 
13 regist erwippe n voor bij z . vrij regeerwerk, p e d. om 

schakelaar. 
9 registerwippen voor afzon d erli jk e uit schakelin g van 

a) voetwerk: Bazuin 16 v., Tromp et 8 v . 
b) hoofdwerk : Gedekt 16 v., Pomm er 16 v., Trom-

... 

pet 8 v., Schalmei 4 v. 
c) positief: Kromhoorn 8 v. 
d ) zwe lw erk : Tromp et 8 v., R egaa l 4 v . 

4 insch a k elto etse n voor H a ndre g. Voetw. in vrije re g. 
» Man. I » » 
» M a n. II » » 
» Man . III » » 

P e daalom sc hak e laar . 
Bascuultrede voor het bewegen der zwelkastluiken. 

Bijzondere studie werd gewijd aan het her
bouwen en aanvullen der vulwerken. 

De Z. E. Dom Jos. Kreps O.S.B. der abdij 
Keizersberg Leuven, besloot de foutieve samen
stelling van het oud vulwerk ten profijtigste te 
kunne ombouwen, naar de traditionele wijze van 
de XV • ·eeuw en er in aansluiting de cimbelstem 
van het positief te maken in zzlfden bouwt r ant 
en samenstelling als de toenmalige screuwpyp. 
Het vulwerk van het m man . is gebouwd ter 
aanvullihg van het volledig vulwerk. 

Dat deze bouw der vulwerken zeer gelukkig 
gekozen is getuigt het tintelend klankbeeld van 
het orgel, waarvan de duidelijkheid opvalt zo
wel in de diepe- als in de boventonen. 

De goede kwaliteit van het in 1860 gekozen 
bouwmateriaal, hebben het mogelijk gemaakt, 
voor een zeer bescheiden prijs, een voornaam 
orgel te bouwen . 

Moge het lange jaren de Goddelijke diensten 
help en opluisteren ter Zijner Ere en Glorie en 
tot genoegen van alle in Dendermonde kunst
minnende harten. 

Jos. LONCKE. 

Het ,Orgel in de Samenleving 
De vraag in hoeve r re muziek . een plaats he eft 

in de samenleving, is niet eenvoudig te beant
woorden. Het antwoord hierop verlangt een 
nauwkeur~ge indeling. Muziek in het . algemeen 
heeft ongetwijfeld een belangrijke plaats in on
ze maatschappij , doch indien we hierbij gaan 
onderscheiden, populaire èn z.g. klassieke mu
ziek , dan is de vergelij~ing voor ernstig e mu-
ziek onvoordelig. . 

Naar aesthetisch beg insel is het foutief t e 
spreken over lichte en ernstige muziek; dit on
derscheid is uit den boz~, omdat het _ onjuist is 
deze scheiding te willen !Tl.aken. 

Muziek is goed of slecht en daar bij heef t de 
kwalificatie van populair en ernstig niets te ma
ken. 

Maar in de werkelij kheid van het leven, we
ten we maar al te zeer, rekening te mo eten hou
den met het verlangen naar muziek, welke het 
publiek meent te kunnen begrijpen. 

Vraag dit publiek nu niet, welke de kenmer
ken zijn van populaire muzi ek , of eenvoudiger 
gesteld, vraag het niet, waarom het een bepa a ld 
soort muziek populair acht. 

Muziek-aesthetisch is deze vraag trou wens 
niet gemakkelijk te beantwoorden, al weten we 
dat muziek met drift-el ementen de grootste af
trek heeft. Deze drift- elementen in muziek be
hoeven niet altijd gezocht te worden in een ba
nale rhythmiek, ze zijn even~eer te vinden in het 
karakter va n een goedkope melodie en har mo 
nie. 
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Deze soort muziek wordt voor namelijk ge
waardeerd door lieden , die geen muzik ale ont
wikkeling hebben öf weinig zuiv er muzikaal ont-

- vankelijk zijn . We vinden ze in alle stand en der 
maatschappij, van den polderarbeider tot den 
zakenman in het groot. 

Op dikwerf laatdunkende wijze laat de toon
kunstenaar zich over hen uit; zij walgen van 
hun muzikale smaak en achten ze een ï'em in 
de goede ontwikk eling der muziek. 

Dit zijn alle waarheden, welke we hebben t e 
aanvaarden, doch waarbij we één voornam e 
waarheid voor oogen moeten houden, dat men 
niet alle sch1,1ld op die menigte van populair e
muziekliefhebbers mag schuiven. 

Zij behoren tot de peripherie van het muzi ek
leven en zij moeten worden gerekend zich te be
vinden op het gebied , dat wij als toonkunste
naars moeten bewerken. 

Een toonkunstenaar heeft een taak , hij he eft 
een zending. Niet slechts vooï' de kleinen kring 
rondom hem, doch voor den me est breden kring , 
welke hij om zich kan vorme n. De kunstena ar 
sluit zich maar al te graag op in den ivoren to
ren, soms uit ijdelheid, dikwerf om te. vluchten 
uit de werkelijkheid van het leven. Het is dan 
ook zeer moeilijk een plaats te vinden in die 
ongevormde muzikale massa. Het gehele mu
ziek- en concertleven is daar onvoldoende op 
ingesteld. De belangrijke centra bezitten or kes
ten en opera-gezelschappen en met hun werk 
verrichten zij een opmerkelijke opvoedende 
taak, zij het dan voornamelijk onder · degenen , 
wier beurs het toelaat, regelmatig die conce r ten 
of opvoeringen bij te wonen. Doch de mensen, 
die buiten die centra wonen , kunn en er nauw e
lijks aan denken geld te rese r veren, voor de reis 
naar en de toegang van dergelijk e concerten. 
Het wordt alles te kostbaar en de goedwillend en 
moeten dan ook hun muzikale ,excursi es in ho ge 
mate beperken . De and er en zoeke n hun muzik aa l 
heil in een plaatselijk koor of muzi ekkorps. Zij 
zijn daarmede dikwerf zeer gelukki g en smak en 
veel voldoening van hun muzikal e activ iteit ; al 
valt op de muzikale materi e, welk e zij ver wer ken 
nog wel eens iet s aan t e me ï'ken. 

Het muzikaal r andgebi ed is ingew ikkelder dan 
het zich op het allereerste gezicht laat denk en. 
Het vormt een eeuwenoud pr obleem , dat met de 
jaren steeds moeilijk ,er is geworden , doch wa ar 
aa n in onzen tijd ge lu kk ig meer aand ac ht wordt 
beste ed, dan voorh een. 

Kan de org anist hi er in een t aa k vind en? 
Voorz eker , doch de vraag is, of h ij daar toe ~J 
geschikt is. 

Ik waa g het t e zegge n , dat de organ ist en wel 
een zeer afzon der lij ke gr oep der t oon kun ste
na ars vorm en. Zij hebben een apar t volkje ge 

or ke stmus icus en een orgànist, de eerste houdt 
van gr app en en humor tijden s zijn werk , de 
tw eede komt daar niet toe (1) . Er is een onder
scheid tussen een zanger en een organist ,de 
eerste is v,eelal ijdel , de laatste denkt daar niet 
bij. Alhoewel : zeg . niets van zijn orgel, want 
daarin zit al zijn ijdelheid . Vandaar ook veler 
wantrouwen , om een collega op zijn instrument 
te laten spelen. De lezer kent al die gevallen en 
hij zal wellicht in een brief willen schrijven , 
waarom dit wantrouwen gerechtvaardigd is. Ik 
ken die verhalen; ze zijn dikwerf zeer ernstig. 

Doch er .is iets, dat den organist typeert, dat 
is zijn plaats aan het orgel in de kerk. Hij zit 
geïsoleerd van de anderen, als regel op een gaan
derij, ver weg van de gemeente, welke hij moet 
dienen. De · gemeenteleden kennen hem ternau
wernood; ze weten evenwel, dat hij er is, als er 
gespeeld moet worden . Hij is er dan ook altijd; 
het komt bij organisten weinig voor, dat zij over 
tijd op hun orgel komen. Doch al deze goede 
eigenschappen , maken het ene niet goed, n.l. dat 
zij ver verwijderd van hun gemeenteleden leven 
en werken. In de protestantse kerken is dit het 
ergst; ergens in een optrekje, dat de architect 
nog kon uitsparen, staat zijn speeltafel. In de 
R. K. kerken heeft de organist althans zijn taak 
op de koorgaanderij en werkt hij samen met het 
kerkkoor, maar zodra hij solistis ch speelt, zit die 
gemeente ergens beneden in de kerk. 

Deze schets is aan te vullen, ze is te wijzigen, 
men doet dit naar eigen believ en. Ik heb slechts 
willen aantonen , dat de organist te ver van de 
maatschappij verwijderd zijn werk ver richt, ter
wijl hij als kerkelijk dienaar zo dicht bij die 
kerkelijke gemeente behoorde te zijn. Het is 
kenmerkend, hoe men gedurende den laatsten 
tijd bezig is de speeltafel een andere plaats te 
geven; men is het er over eens, dat . de plaats 
« ergens in de ke·rk » niet te verantwqo r den valt. 

Het . org el als inst r ument heeft een grote 
plaats in de samenleving; ze is voor velen even 
eerbi edwaardig, als de kerk zelf. Het orgel zou 
men in de kerk niet willen missen ; de dagen , dat 
in de protestantse kerken daarover werd gedis
cussieerd , zijn ver acht er ons en men zou er nu 
niet aan denk en ! 

Welk -een winst is het, dat het orgel zulk een 
voornam e plaats bij velen inneemt. Indien men 
dit zond er meer zou kunnen bes chouwen , wekt e 
dit het vermoeden , dat de muzikal e invloed 
daarv an bijzonder groot moet zijn. Ze is groot! 
Ma ar ni et van h et formaat , dat wij zouden wen
sen . E r is geen in st rum en t te r we reld , dat zulk 
een omva ng r ijk publi ek be re ikt , als het orgel en 
dan nog wel op een plaats , waar ieder mens zijn 
ziel zo openst elt. 

kweek t :-Er- is een zeer groo t versc hil t ussen een . (1) , Hi erteg ; n m' ten wij pro tes t ere ! (D e R e?acti e.) 

v- - - - - - - - ------ - - - - - - - - -- - - - - - - - _ !I __ !" ___ - - - - ~ - ..:Jt.r- - -- - - _;..,..,..~ --~----- ~.... ----- -- J - - ----
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Het orgel heeft zijn plaats , maa r is de plaats 
van den organist daaraan evenredig? Indien dit 
het geval was, zou de muzikale peripherie niet 
zo groot zijn; er had een veel groter muzikaal 
opvoedende kracht van den organist kunnen uit
gaan. Maar hij heeft zich over het algemeen niet 
bezorgd gemaakt over populaire of ernstige mu
ziek. Hij speelde m1Jziek naar eigen smaak, naar 
eigen ontwikkeling ; hij meende daarin goed 
werk te verrichten. 

Kerkelijke voorschriften wezen hem wel eens 

den weg, althans den laatst en tijd is daarv an 
meer en meer spra ke . Maar dit al staat nog aan 
de buitenk ant van het muzikale leven , waarop 
men juist door het orgel in den eredienst zulk 
een voorname gr eep kan krijgen . 

De organist op de orgelbank , hoog boven de 
gemeente verheven, op zijn gaanderij geïsoleerd 
en... toch van zijn muzikaal koningsschap over
tuigd, stond buiten de maatschappij. 

De « orgelbeweging » haalt hem er uit. 
Gelukkig! G. VAN RAVENZWAAIJ. 

Schouder aan Schouder <i> 

Zeer Eerwaarde Heren, 
Geachte Heren, 
Collegas en Vrienden, . 

We hebben hier schone, gelukkige dagen me
gemaakt. We hebben onze orgels horen dreunen , 
geleerde orgelkenners hebben tot ons gesproken. 
We hebben veel genoten eri veel geleerd. Nu wij , 
orgelbouwers, onder-ons zijn, sta ik ook eens 
even recht. 'k Ga geen spreekbeurt houden -
'k zou het ten andere niet kunnen , - enkel maar 
eens heel even m 'n gedacht over iets zeggen, n.l. 
« 't Stemmen en onderhoud der Orgels en de 
vaste tarieven ervan ». 

We houden allemaal van ons vak en van de 
orgels. We verlangen te werken , we verlangen de 
gelegenheid te hebben goed te werken. 

Monseigneur Van Nuffel schreef in het 
Maartnummer 1937 van « Musica Sacra » : 
« Men moet er zich van overtuigen dat het orgel 
moet worden « onderhouden », dat het r egel
matig en meermaals in het jaar moet gestemd , 
dat het na een aantal jaren moet worden ge
kuist om gesukkel en geldverspilling te voorko
men. De bouw van een nieuw orgel en de her -· 
stelling van een orgel zijn delikate problem en 
die niet door elk orgelbouwer op gelukkige wijze 
kunnen worden · opgelost . Het is ook niet zond er 
gevaar de voorkeur te geven ·aan het laagst e 
orgelbestek dat aan het Kerkfab riek werd to e
gezonden. De ziel van het orgel iB noch de speel
tafel , noch het prospect met de niet zelden zui
ver ornementale pijpen die in het oog springen. 
De ziel van het orgel , n .l. de windlad en met de 
spelen die ze bevatten , steekt meestal verborg en 
achter het dikwijls rijke omhulsel van het pros
pect , evenals de biechtvad er verscholen zit in 
het soms uiterlijk imponerend kunstwerk dat 
zeer op prijs wordt gesteld , doch waarin de 
priester ten slott e de hoofd rol speelt. » 

(1 ) R ede ge h oud en op de a lgemene ve r ga der ing der 
orge lbOUWfil'.§. ~at erdag der Gentse Orgelfeest en . 

Zo'n woordèn doen ons orgelmakersha r t goed. 
De werkelijkheid is , helaas, nog niet zo ideaal. 
Hoe dikwijls komen we - 'k ben zo vrij in 
't meervoud te spreken omdat ik niet zo pessi
mist ben te denken dat ik alleen in dat geval ben 
-, aan orgels waarvan de pijpen, die toch de 
ziel zijn van 't orgel , verknoeid zijn door gele
gelegenheidsstemmers , piano-accordeurs of an
dere onbevoegden. Zo deze Heren dan zo ver
standig geweest zijn enkel de tongspelen te 
stemmen , dan wordt er niet veel verbrod. Maar 
soms wagen ze het ook de grondspelen te stem
men, en dit zonder vakkennig of het geschikt 
stemgerief. Onnodig te zeggen hoe dan de pijpen 
beschadigd en verminkt zijn : insnijdingen en 
kerven links en rechts , pijpen met de hand to e
genepen of ingescheurd. Omdat dèze piano-st em
mer 100 fr. mind er r ekent dan een orgelmaker , 
laat E . H. Pastoor of de Kerk fäJiriek op 'n paa r · 
ur en hun orgel voor duiz ende franken beschadi
gen. Wij, orgelmakers , en bijzonder onze oude 
orgels zijn er het slachtoffer van. 

De toestand wordt echter nog droeviger wan 
neer men dan later aan zulk verknoeid orgel 
gevraagd wordt. 'k Denk dat elk orgelmaker al 
eens ongeveer 't volgende meeg emaakt heeft : 
Ge komt daar. Voorale er ge 't orgel gezien hebt 
vraagt Mr. Pastoor al : « Orgelmaker, wat re
kent ge om een org el te st emm en? - Ja , Mr. 
Pastoor , dat hangt er van af ho~ groot uw orgel 
is en in welken st aat het zich bevindt. » En dan 
't antwoord van den Eerw. Heer : « Maar wij 
hebben een goed orgel. Onze vroeg ere accordeur 
X doet dat nu niet meer, hij is er gens ver orga
nist of onderwijzer. Maar die had vro eger ons 
org el steeds op een paar ure n gestemd. Hij had 
wel niet gele er d voor orgelmak er, maar 't was 
zo'n brave slimm e jon gen , ene die a lles kon. » 
Ge onderzoekt het org el, en best atigt dat die 
bra ve slimme jon gen het schoon oud orgel deer
lijk verminkt heeft. Orge lmak er -vakm an, wat 
bevindt ge u in een moeilijk e positi e ! Men zou 
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dan de wijsheid moet en hebben van een Salo
mon, om zulken to estand goed op t e losse n. Wat 
zult ge nu zeggen teg en Mr . Pastoor ? De waar 
heid, en niets verzwijgen? Maar dan is het ook 
bijna zeker dat ge aan dit org el geen centi em 
zult verdienen. Mr . Pasto or zal kwaad zijn , hij 
zal u niet willen geloven. Hij zal nog een ander 
orgelbouwer bij zijn orgel vrag en om te zien of 
er wel écht zóveel werk aan 't orgel is ... Deze 
orgelmaker , of nog een andere die 't minst re 
kent, zal dan denkelijk het hoogst nodige aan 
't orgel mogen doen . En gij zij t er aan voor uw 
moeite , voor de verplaatsing en de reiskost en 
voor u en uw helper. 

Indien zo iets dikwijls gebeurt wordt het wer
kelijk moeilijk voor den orgelbouwer steeds de 
waarheid bekend te maken. Zo b.v. de orgelma
ker geen slecht zegt over de Er satzst emmer X, 
zo . weinig mogelijk spreekt over het vermink en 
der pijpen en het orgel vlug op een sukkelend e 
manier wat stemt, dan is er veel kans dat hij 
een klant heeft bijgewonnen. Maar ... komt er bij 
geluk (voor den orgelbouwkunst) en bij ongeluk 
(voor de orgelmaker in kwestie) een orgelken
ner bij het orgel, dan verliest de orgelm aker 
deze nieuwe klant , en veel van zijn eer en waa r
de erbij. Waarom? Omdat hij zijn stiel niet 
kent? Oh neen, want hij is een zeer goed vak
man. 't Is enkel omdat hij gezwegen heeft en 
het zo nodige brood heeft willen verdienen voor 
zijn gezin. 

Wie is de schuld van zo'n mistoestanden? Wie 
is de schuld dat er in ons land , waar voldo ende 
vaardige orgelbouwers wonen , nog zoveel ge
knoeid en verknoeid wordt aan onze org els? Zijn 
het alleen onze EE. HH. Pastoors en Organist en 
die hun ziek orgel aan kwakzalvers toevertrou
wen? Zij weten dikwijls zo bitter weinig over 
orgelbouw . Hoe kunnen zij wet en of de accor
deur al of niet 'n man van 't va k is? 

Mag ik even zegg en wat , volgens mij , de enige 
oplos sing zou zijn? Ons ver enigen in een « Gilde 
van Orgelbouwers », die door wettelijk e of ker
kelijke overheden aangenomen wordt. Ieder Or 
gelmaker zou moeten verplich t word en aan te 
sluit en . Enk el die Orgelmakers , welk e aanges lo
ten zijn bij de Gilde, ·zouden « Erk end e Org el
makers » zijn , en het r echt hebb en aan kerko r
gels te werk en : Tot de Gilde zouden natuu rlijk 
enk el vakmann en, die een degelijk e opleidin g als 
orgelmaker gekr ege n hebb en , to egelat en wor 
den. En zonde r grootsp rekerij of hova ar dij durf 
ik zeggen da t org elbouw er een va n de moeilijk 
st e amb acht en is om aan t e lere n . Te veel spe
cialit eiten komen er in voor. Men zou moeten 
zijn : goed st emm er , goed harm onis eer der , goed 
houtb ewer ker, goed technieker, goed elek t r ie
ker, loodgieter , leder bewerker , aj ust eur en sm id, 
iets af weten over acoust iek en harmoni e . Ook de 
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orge lst emm er moet van al deze bijvakken iets 
op de hoogt e zijn , want vooraleer te stemmen 
moet het org el nage zien word en , de eventuel e 
fout en verbeterd , en de slecht sprekende pijp en 
moeten geharmonise er d wor den. 'k Durf ronduit 
beweren dat het onmogelijk is een bek waa m 
kerkorgelstemme r te zijn, of men moet op zijn 
minst een goede opleiding:. gehad hebben van 
10 jaar bij een kerkorgelmaker die zijn vak on
der de knie heeft . Wanneer de org elmaker van 
zijn gast en zo'n lange scholing eist, past het dat 
hij hen een waardig bestaan kan verzekeren. 
't Gaat toch verkeerd wanne er de eerste de beste 
dagloner , zonder de minste scholing , evenveel of 
soms nog meer verdient dan 'n geschoold kerk
orgelmaker. 't Gaat toch verkeerd wanneer, zo
als op '.t ogenblik gebeurt, onze gasten , die 
jarenlang in onze inrichting werkzaam waren , 
worden weggelokt door 't hoge loon hun aan
geboden door de dansorgelfabr ieken. Vele kerk
orgelmakers hebb en hun tariev en niet voldoende 
durven verhogen in verhouding tot de levens
duurte en de lonen in andere vakken. - 't Is 
waar : voor de Kunst moet men kunnen offeren, 
maar leven gaat voor! - Hier zou de Gilde weer 
moeten optreden . om minimum-tarieven vast t e 
st elle nvoor 't stemmen van orgels. Naar mijn 
mening zou men best tot 'n overeenkomst komen 
door te werk te gaan als volgt : 

Aan al de orgelmakers zou 'n briefje bezorgd 
worden , waarop ze de volgende vragen moeten 
beantwoorden : 

1. Hoeveel denkt U dat e~=m orgelmaker voor 
een uur arbeid mag rek enen? Natuurlijk ma g 
hij hierbij de reiskosten en verplaatsingskosten 
nog voegen. 

2. Hoeveel zouden we mogen rek enen per spel 
voor het maken , in goede materialen, van een 
nieuw orgel, 2 klavieren en vrij pedaal , geplaats t 
zond er versieringskas? · 

Als nu alle or gelmakers gewetensvol deze 
twee vrag en bea ntwoord hebb en, telt men deze 
prijzen sam en en men deelt de som door het 
get al deelnemers . 

Ook wat het onderhoud der orgels aangaat 
zou de Gilde ha ar invlo ed kunnen gebruiken om 
de Eerw. Here n Pastoors en Organisten er op 
te wijz en dat elk orgel na een aant al jar en moet 
gekuist worden. Volg ens mijn • ond ervinding zou 
een open frontorgel zonder orgelkast 't best alle 
10 jaren gekuist worden , een orgel geplaa t st in 
een open kast alle · 15 jaar; de goed afgesloten 
orge ls , hoog gep laatst in zwelk ast en of op 'n 
andere man ier goed afgeslot en , om de 20 jaar. 
Natuu r lijk zijn er uitzondering en aan deze alg e
mene reg el. Volgens mijn mening is het bet er 
van de orgels waar ree ds te veel stof in de pij
pen zit , de gronds pelen niet volledig meer t e 
stemm en. Enk el wa t t e verbet ere n met de 



slechtste en valste pijpen uit de gr ondsp elen te 
halen. Zoniet bederven we meer aan 't org el dan 
we er aan verbeteren. Want een orgelpijp waa rin 
veel stof zit, verstilt en verlaagt in toon, we 
moeten dus telkenmale de pijp en verhogen 
waarin 't meeste stof zit . Als binnen een paar 
jaar het orgel toch moet gekuist worden, heb
ben we veel beschadigde pijpen te herstellen 
omdat ze te hoog gestemd werden. 

De Gilde zou er eveneens dienen op aan te 
dringen dat de orgels regelmatig en goed zouden 
gestemd worden. Den juisten duur bepalen hoe
lang men zal werken om een orgel te stemmen 
is heel moeilijk, omdat de orgels te veel ver
schillen. Sommige orgels zijn zo geplaatst dat 
we alle pijpen gemakkelijk kunnen bereiken. 
Andere orgels zijn moeilijk of bijna niet volledig 
te stemmen zonder pijpen uit te nemen, omdat 
de pijpen zó geplaatst staan dat de orgelstem
mer er onmogelijk aan kan. Maar in normal e 

~ Middelburg : artikel in Vrij Ma ldegem zeer goed. Niet 
mo ge lijk de geschiedenis volledig t e zo ek e n? Dus ook di e 
v an vroeg ere tijden. Is vermo edelijk zee r int er ess ant. 

H et Annee ss ens-orgel werd in 1944 ta m elijk ges p aa rd 
echt e r· ·toch onbruikb aa r. Dhr. Lonck e is ge la st m et de 
h er ste lling swerk en. 

~ G. Verschraegen bes pee lde, bij de pl echti ge Inhuldi 
g in g , het orgel door de Firm a Lonck e ge bouwd , in d e 
St .-Martinuskerk t e Bur st. 
Toc ca t a en Fug a in r e kl. J.-S. B a ch 
Con ce rto in Si b. (1 dee l) Händ el 
Ad ag io Fi occo 
Ga vott e R a ick 
Trump et voluntary Pure e! 
Coucou D a quin 
No ë! in Sol D a quin 
Conc er to in Fa (1 dee l) H ä nd el 
K or aa l « H erder s ... » P eete r s 
Vijfd e Symphoni e (1 dee l) Wid or 

D eze lfd e jon ge doch r ee ds zo be ro emd e or ga ni st der 
St.-B aa fsk a th edr aa l, za l op 18 Mei h et ni euw Ann eesse ns
or ge l in de St .-Col et a t e Ge nt , in sp ele n . W e rk en van 
B a ch , H ä ndel, Oud-N ede rl a nd se Mees t er s, Bhöm e nz. 

~ H aa rlem : Alb ert D e K le rk voe rt uit op h et n ieu w 
Ad em a -orgel in de St-Jo zefske rk (ge r es t a ur ee rd door de 
Ad em a-opvolg er Hub ert Schr eur s) : 
Impro visatie 
F a nt as ie G groot J .-S. B a ch 
Va ri a ti es op het lied « Ond e r ee n g ro e ne 

Lind e » J. P . Swee lin ck 
P as tor a le C. Fr a nck 
Son a ta da Chie sa H . An dri essen 
U it voerin ge n va n de Sch ola Ca ntor u m ond e r de le id ing 

van T om de V1.:_ies, vu llen d it prog r amma aan. (13-4-47) 

• 

omstandigheden, indîen we een goed onderhou
den org el volledig willen stemmen, hebben we 
op zijn minst 1/ 2 uur nodig per spel of per rang. 

Eerwaarde Heren , Geachte Heren, Collegas en 
Vrienden, 'k heb u enkele losse, persoo:µlijke 
gedachten megedeeld. 'k Geef graag toe dat er 
opwerpingen kunnen tegen gemaakt worden ... en 
'k hoop dat u het zult doen. 'k Hoop dat al mijn 
collegas 0orgelbouwers hun persoonlijke mening 
zullen willen zeggen nopens 't stemmen der 
orgels en de vaste tarieven. Dan kunnen we allen 
samen de beste voorstellen bijeenbundelen. We 
kunnen veel winnen door elkaar te steunen, 
elkaar niet te verdringen met de laagste prijzen, 
maar concureren met beter werk. Laat ons fier 
zijn op ons ambacht, laat ons dicht bijeenstaan 
en hand in hand zoeken en verbeteren om ons 
op de hoogstè trap der orgelbouwkunst te 
brengen. 

Ger. D'HONDT. 

~ R. Mathelot, le prijs va n het Cons ervat. te Luik, be
speelt , bij inhuldiging, h et nieuw org el in de O.L.Vrouw
k erk te Ho ei. Het or ge l w erd gebouwd door de Firma 
Verschu e ren, Tonge1 ·en. 
Pr elude en Fuga 
Noël 
Vijfd e Sonate 
Concer to nr . 1 
Pr élude, Fugue et Va riation 
Vijfd e Symphonie 
N a h et Plechtig Lof : 
Fin a l (ni et vermeld uit welk e Symph.) 

Buxtehud e 
Daquin 

Bach 
Händel 
Franck 

Widor 

• Vi ern e 

~ Mechelen : in de za al van h et Lemmensinstituut bij 
h et Huld e-Concert van h et ti enj arig Voorzitter schap van 
de n H ee r Loui s d e H erto g h , voorzitter van de Edg a r 
Tin elkring . Directie Staf N ees. 

In afwiss eling m et h et Koor spee lt Pi et van den Broeck ; 
e n Willy va n Inni s : 
Vl aa m se Rh a p sodi e Flor P ee t ers 
VI e Symphoni e Wid or (V a n Innis) 

~ Lode Hu ybre cht s op het Klais-or g el in de Kristu s
K on in gkerk te Ant we rp e n. Met m edew erkin g van h et 
St .--Antoniu skoor. 
Toccat a , Ada g io en Fu ga in Do Bach 
Kor a le n : 1. Ach Gott! erhör m ein Seu fze n J . L. Kr ebs 

2. Vom Himm el h och , da komm ich h er J. Pàch elbel 
Impromptu 
Conc er t studi e 
Ari a 
Met dese n nieuw e n ja r e 
D e H er ders uit « L a N a ti v it é » 
F in a le (Gr . Pi ece Symph. ) 

Vier ne 
J. B onn et 
A. Pa. epen 

Flor Pe et ers 
Oli vier Mess ia en 

C. Fra nc k 
Luc . Ant wer pen . 
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~ Aan onze Correspondent Stefaan bombrecht, te Oost
ende : zeer hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van 
« Piet », ook, met bijzondere groeten aa n Vrouwtje! 
« Laet ons blide syn ! » 

0 Gent, kerk van St .-Theresia van het Kind Jezu s . 
Nieuw orgel van de Ffrm a Pels te Lier . Het orgel werd 
ingehuldigd doch er had tot ons aller verbazing, geen 
orgelrecital plaats. Het zou ons ten zeerste spijten indien 
die oude en enig-logische gewoonte : een orgel in te hul
digen met een orgelrecital, op meerdere plaatsen in on
bruik moest vallen. Het is één der zeldzame gelegenhede!1 
waarop het volk kennis maken kan met de orgelkunst 
en waarop een organist, die reeds zo weinig kans krijgt, 
een stukje van zijn talent tonen mag! 

0 Aalst: de enig mooie hoofdkerk is zwaar door brand 
geteisterd. Wij zijn er aanstonds op af getrokken om den 
toestand van het orgel te kennen. Wonder boven wonder 
staat het mooie Stevens-orgel er nog tamelijk g aaf. Voor 
zover wij op dit ogenblik ko 11den bestatigen heeft het or
gel niet van den brand zelf, doch wellicht meer da!1 wij 
oppervlakkig zien, door het water geleden. Wij onmoetten 
de plaats elijke organist, dhr. Mores, midden de puinen. 
Hij meent dat het orgel vrijwel spoedig in goe ·de staat 
kan gebracht worden. Wij hopen het stellig . De Z. E. H. 
Deken, trouw Schalmeier , kan gerust op J?è Schalmei 

beroep cl.oen indien cl.eze, in samenwerking inet dhr. Mo
res , iet s k a n doen voor de heropbouw van de kerk . 

~ Aandacht voor twee belangrijke punten : Primo 
met genoegen kunnen wij melden dat, om reden van 
propaganda , de verkoop der afzonderlijke nummers van 
verleden jaar aan 5 fr., verlengd wordt met nog twe e 
maand! Maakt er gebruik van . Schaft u op die goedkope 
manier een volledig abonnement van 1946 aan door de 
enkele nummer s , in uw bezit, aan te vullen; nr. 2 is 
uitgeput! 

Secundo : Van nu af sturen wij op aanvraag, leden 
van De Schalmei, op concertreis uit! t.t.z. Elke groepe
ring of gemachtigd persoon kan bij De Schalmei alle 
inlichtingen bekomen voor het in r ichten van een orgel
concert . Wij sturen een Concertant aan zeer gematigde 
voorwaarden! Dit doen wij eveneens voor Huwelijksmis
sen en andere kerkelijke diensten mitSI overeenkomst 
met den plaatselijken organist. 

Gediplomeerde organisten, sluit aan bij deze vereniging 
in den schoot van De Schalmei! Wij geven elk zijn kans! 

0 Wordt Steunlid van De Schalmei! U neemt daartoe 
een Steunabonnement! Stort bij het gewoon abonne
mentsgeld de som van 200 fr . Wilt U ons blad beter? 
Maak het zelf beter!! 

l{ERI{ en · CONCERTORGELS 
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DE 

Firma J. 

MECHANISCH 

PNEUMATISCH 

ELEKTRISCH 

STEVENS, Duffel 
Gesticht in 1840 

STELT ER PRIJS OP ALLE ELEKTRIS .dHE ORGELAPPARATEN, 

COMBINATIECENTRALEN en SPEELTAFELS, zelf te vervaardigen! 



• 
Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs
gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 

EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRAL MUZIE HANDEL 
B IJ E N L A A N, 1 - B R U S S E L 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte systeem . 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 

VOOR A R T I S T I E K EN D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 

TONGEREN L.. 
opger. 1937 

ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

) HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 
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LEDER voor ORGEL 
LICHT-SOEPEL -LUCHTDICHT en STERK! 

Em . Mathieustraat, 25 LEUVEN 
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zijn BETERE INFORMATIE 
en SPOEDIGE BERICHTGEVING van belang. 

GE VINDT ZE IN 

"De Nieuwe Gids,, 
Dagblad voor staatkundige, culturele, sociale en 

economische belangen. 

* 
"DE SPECTATOR" 

* 

W eekeindblad van « De Nieuwe Gids » 
met Kunst- en Cultureel bijblad «Kern». 

'T VRIJE VOLl(SBLAD 

* 

* 

Katholiek dagblad met de best verzorgde 
sportrubriek. 

"OVERAL" 
Geïllustreerd weekblad voor alle leestafels. 

'-' 1( A P O E N T J E " 
Het gedroomde weçkblad voor de jeugd. 
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Nieuwbou w Restauratie 

· Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 
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ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
Orgelbouwer 

HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen -- Herstellen -- Ombouwen 
ELECTRISCHE VENTILATOREN 

K ERK- EN SALONORGELS 
volgens electrisch, pneumatisch en mechanisch stelsel 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS -TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gestich t in 1832 MEENEN (W.-Vl.) 

' 
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-<( !ile t1t0-uwe 93uftee ·,,.,,.., 
« De Schalmei » keert zich vriendelijk tot een 

categorie mensen die, om een of andere reden 
moordplannen koesteren, althans volgens hun 
geëerd schrijven . Het zou eenvoudigst zijn niet 
te antwoorden op verontwaardigde, woedende, 
scheldende, verbitterde brieven omdat die niet 
gewettigd zijn. Het zou zeer eenvoudig zijn 
daarin het voorbeeld te volgen van Multatuli 
die, in momenten van diepe verontwaardiging 
( die waren veelvuldig) één enkel letter schreef 
met een onpaar aantal punten, en daarmede de 
kwestie of de persoon in kwestie, negeerde. 
Doch die verontwaardiging noch die hoogha r 
tige miskenning hoort niet in onze beweging, 
trouwens enkele reactie's zijn begrijpelijk. Zij 
zullen echter minder voorkomen wanneer ieder 
belanghebbende zich een ogenblik in de schoe
nen van « De Schalmei » steekt. 

Wanneer van hier uit gemopperd wordt tegen 
een orgel, een compositie, een uitvoering , een 
toestand , dan kan elkeen het voor waar aanne
men dat alleen het heden en de toekomst van 
de orgelkunst de kern daa rva n vormt. Wat heeft 
U eraan, Meester orgelbouwe r, -componist , -con
certant, een valse critiek te lezen over een door 
u geleverde prestatie waarvan u goed weet dat 
daarmede geen aanwinst voor de orge lkunst 
yv-erd gedaan? Het is st eeds mogelijk (wellicht 
m de meeste gevallen) dat iemand niet voldoen
de zelfcritiek heeft om eigen werk te beoorde
len, dan is het in zijn - , en in het belang van 
de orgelkunst - dat iemand hem de waarheid 

voorhoude. Daarom zullen wij steeds onze re
censenten voorhouden dat zij bij het recense
re n van composities , alleen en uitsluitend de 
kunst voor oge.n houden: dus, niet de positie, 
de naam of welke omstandigheid ook van het 
bewuste slachtoffer. Wat een hopeloze toestand 
wanneer ieder zijn eigen weg gaa t: ophemel en 
van vrienden en belangen met of zonder waar
borg. Wat zullen wij na enkele ja ren in Neder
land en Vlaander en een mass a groot-meesters 
en meesterwerken bezitten! Niemand is daar 
mede gebaat, de kunst zek er niet. Wij kunnen 
die samen in de goede ric htin g voortstu wen. 
« De Schalmei » heeft geen zin wanneer zij, 
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klakkeloos, de ene in 't gevlij wil komen, en de 
andere treffen wil. Wij zouden trouweloos de 
beweging, de kunst, ons ideaal in de steek laten 
om persoonlijke redenen. « De Schalmei » zal de 

- vinger op de wonde leggen, zij zal een bloem 
hangen waar dit nodig blijkt voor de orgelkunst. 
Een goed werk is goed! Van een slecht kunnen 
wij dat niet zeggen. Elkeen zal dit willen be
grijpen. Elkeen zal in die kwestie ons werk bif 
treden want het zal steeds eerlijk zijn, dat voor
al! Het mag niet gebeuren dat de geschiedenis 
onze beweging met de vinger zoude wijzen om-

dat zij geholpen heeft, niet tot veredeiing en 
bloei van de orgelkunst in ons land, doch dat 
zij mede een oorzaak was van hopeloze verwar
ring. 

... « en hy (Saïdjah) bepeinsde wat er toch 
zou geworden zijn van Adinda als die buffel 
minder trouw ware geweest? » 

En ware Adinda de orgelkunst, dan wil « De 
Schalmei » graag de trouwe buffel zijn! 

Berten DE KEYZER. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

CÉS.AR FR.ANCI{ 

ROND DE ORGELWERKEN 
De diepste kern van Franck's muziek ligt in 

de orgelklank besloten. 
Nimmer sinds de dagen waarop Bach orga

nistenbetrekkingen bekleedde, had een compo
nist méér zijn hart verpand aan het instrument 
bij uitnemëJÏ<fäeid onzer Westerse-Christelijke 
godsdiensten , en nimmer, om volledig te zijn, 
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sinds de vergeten tijd waarin Frescobaldi het 
orgel door de hoge gewelven der Sint Piet er 
liet ruisen, had_ een Katholiek componist de or 
geltoetsen heviger beroerd of liefelijker ge
streeld en met schier heel zijn leven gevuld dan 
Ie J::)ère angélique. 

Het is merkwaardig dat de Katholieke Kerk, 



die toch in de tijd der Renaissance en der Her
vorming niet opgehouden heeft te bestaan en 
in -de Zuidelijke landen nimmer beknot is ge
weest in het uitvieren van haar pompa, bijna 
geen liturgische orgelmuziek sinds Frescobaldi 
in haar moederschoot heeft zien geboren wor
den. 

Vanzelfsprekend was de ontwikkeling der 
Opera en het uitvloeien van haar zang- en speel
wijzen in alle kanalen der Westerse muziekcul
tuur niet bepaald bevorderlijk voor een streng 
en ingetogen spel als van het hiëratische orgel, 
en er zou na al deze hervormingen en verwor
dingen van de kerkmuziek werkelijk een om
wentelaar nodig zijn om de koningszetel van 
het orgel in ere te herstellen. · 

Met alle zachtzinnigheid, tederheid en gedwee
heid die men 1 e b r a v e p è re F r an c k toe
kende, bleek hij nog mannelijke kracht, geniale 
oorspronkelijkheid en onverzettelijke wilskracht 
genoeg te bezitten om dwars tegen de · stroom 
van het Parijs muziekleven in, geheel nieuwe 
banen te breken voor de symphonische- en or
gelmuziek. 

Het was in de dagen dat de eerste ontdekkin
gen in de kloosters der Franse Benédictijnert 
van de aloude liturgische volksmuziek, het Gre~ 
goriaans nog ternauwerdood tot openbaarheid 
waren gekomen en waarvan · de organist der 
Sainte-Clothilde nog ,geen kennis had kunnen 
nemen. De kerkmuziek stond nog op een laagte
punt. De operamuziek had ook dààr toegang ge
vonden zo niet direct, dan toch door vele zij
wegen. En zo is het te verklaren dat 1 e maître 
an g é 1 i que geen werk van betekenis voor de 
kerk geschreven heeft, want noch zijn Mess e 
solennelle plus O Salutaris (1858), noch 

· de Mess e à t r o is v o i x (1860), .noch de 
J \ door hemzelf genoemde jeugdzonde: P a n i s 

An ge 1 ic u s brengt de kerkmuziek één stap 
verder. 

Toch was het hem, die tijdens zijn leven al 
met een aureool van een hemelse bijnaam werd 
betiteld, gegeven, om in een ander domein der 
liturgische muziek: die van het orgel , een on
gekend geluid aan te heffen . Ongekend was 
vóór alles de zuiver liturgische sfeer die hij in 
een drie series orgelwerken veropenbaarde : 
SIX PIECES pour grand orgue (1860-'62) ; 
TROIS PIECES pour grand orgue (1878) ; 
TROIS CHORALS pour grand orgue (1889-
'90). Deze werken zijn zond er de Katholieke 
Kerk, zonder een Euch aristi sch middelpunt, zon
der het liefdeoffer der Mis-geh eimen, zonder de 
stille bezonkenh eid van de Vesp er s, zonde r de 
avondlijke stilte van het Lof , moeilijk denk
baar . Rond het goddelijk mysterie zich aan de 
auter voltrekk end, weeft Franck de visioenen 
van zijn muzikaal dichte r schap. Hij omspeelt 
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dit mysterie met engelachtige klanken die van
uit een ongekende-hoge sfeer even bij ons ver
wijlen. Het is daarom dat de geest van het ge
bed vaardig wordt als we Franck's orgelmuziek 
horen klinken. 

Franck's orgelwerken zijn gebeden, zijn áan~ 
roepingen van de H. Geest, van de Geest van 
Liefde. 

Zo ooit, dan is dit de muziek waarvan een 
Molinet getuigde d:1.t zij was: 

« la résonnance des cieux, 
la voix des anges, 
la joie du paradis, 
l'organe de l'église, 
la persécution et l'enchantement des diables. » 
Maar evenmin als men de muziek van deze 

componist van de Katholieke Kerk kan abstra- · 
heren, evenmin kan men ze van het orgeltype 
uit zijn tijd elimineren. 

HET ORGEL TEN TIJDE VAN FR'ANCK 

De orgelwerken pleegt men gewoonlijk bui
ten het orgeltype om te beschouwen, waardoor 
deze muziek is geïnspireerd. 

Iedere muziek in dit ondermaanse is onafhan
kelijk niet alleen van de technische mogelijk
heden van ·het instrument waarvoor het geschre
ven i'3, maar ook van het bepaalde klankidioom 
zoals dat bij een bepaald · instrument zich in een 
bepaalde tijd heeft ontwikkeld. 

De aard van clavecymbelmuziek b.v. verschilt 
radicaal met die van het « hamerklavier », die 
van het « hamerklavier » wederom van onze mo
derne vleugel, ·ofschoon de · familie één blijft. 

Ook het orgel · heeft een ontwikkeling door
gemaakt die de klankidealen van ieder cultuur-
tijdperk nauwkeurig projecteert . . 

Het oud-Nederlandse orgel doet met zijn zil
verige klanken, zij.n doorzichtige rij vari boven
tonen somwijlen meer aan clavecymbel- of vir
ginalklanken denken dan aan de dorre, gelijk
geschakelde klankenkleuren van een hedendaags 
fabrieksmatig orgelproduct. 

Tussen deze vermechaniseerde, aan de lopen
de band vervaardigde orgelmachines , èn het 
oud-Nederlands Barok-orgel staat de schepping 
van de Franse orgelbouwmeester · .Aristide Ca
vaillé-Coll. 

Hij is de laatste geweest onder de Europese 
orgelbouwers, die nog éénmaal een nieuw klank
perspectief voor het orgel heeft geopend, die 
nog éénmaal de hoogheid, de adel of majesteit 
van de orgelklank heeft gepeild in alle geledin
gen. 

Zijn verdienste voor de orgelbouw in het al
gemeen moge voldoende bekend geacht worden 
om hier nog gereleveerd te worden. Zijn con-· 
ceptie ten opzichte van de klank heeft niet na-
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gelaten de muziekschepper zelf te beïnvloed en. 
Waarschijnlijk is het ook de tijdgeest die Ca

vaillé-Coll tot een bepaalde conceptie van de or
gelklank heeft gebracht en is aldus een bevruch-

- tende wisselwerking ontstaan tussen orgelbou
wers en componisten, aldus een twee-eenheid 
van orgel en orgelmuziek scheppend. 

Het principe waarvan men in het tijdperk 
van Cavaillé-Coll en César Franck ten opzich
te van het orgel uitging, is in zijn eigen aesthe
tiek samen te vatten: Het orgel is gelijk een 
orkest. « Mon orgue c'est mon orchestre » zijn 
de duidelijke woorden van de organist der Sain
te-Clothilde zelf. En leest of speelt of hoort 
men zijn muziek, dan wordt men zich bewust 
dat geen formulering helderder kon zijn. 

Het ligt zeker in de lijn der Romantiek om de 
dingen over te hevelen naar oorden die van hun 
oorsprong ver verwijderd liggen, aldus de rea
liteit ontvliedend, soms haar vermommend, 
soms verminkend. 

Zo pleegde men het orgel niet als orgel 
doch als een orkestraal geheel of een substraat 
daarvan te beschouwen, bespeelbaar door één 
enkele uitvoerder. Evenzeer lag het in de 
aard van Franck's muzikaliteit zelf om, zoals 
we vroeger reeds zagen, ten nauwste verbonden 
te zijn met het symphonisch ideaal der Weense 
classici. 

Deze opvatting werd in de hand gewerkt door 
Cavaillé-Coll's orgel, waarin een serie klankvin
dingen werden veropenbaard die soms eerder 
aan orkestinstrumenten dan aan orgelregisters 
deden denken: De flûte harmonique b.v. 
is als dwarsfluit-imitatie tegelijk een typische 
Cavaillé-vinding; de haut b o is volgt hier op 
de voet het gelijknamig orkestinstrument; _..de 
t r o m p e t t e - h a r m o n i q u e eveneens ; de 
trombone en basson idem; de contra
bas , v i o 1 on c e 1, v i o line waren zulks al eer
der. 

Doelbewust werden de oude mixturen en vul
stemmen - onvervangbare klanktypen van het 
orgel - op de achtergrond geschoven terwille 
van deze achtvoets-stemmen. Nimmer voorheen 
telde een orgel zóveel achtvoets-registers als 
sinds Cavaillé-Coll, en nimmer leek het orgel 
meer van zijn oorspronkelijke klankbestemming 
verwijderd. 

Cavaillé-Coll was echter een meester , een ge
niaal klankenvinder, en dank zij dit ge,nie en 
zijn diepe kennis der natuurkundige wetenschap, 
schiep hij een geheel dat ook onze huidi~ e we
reld nog kan verbazen door zijn vloeiende , zin
gende, brede en volle klank ; door de harmoni 
sche samensmelting , de s y mp ho nis c he 
een hei d die hij bij zulk een veelh eid van 
klanktimbres wist te bereiken. 

Het Cavaillé-orgel is geen orgel voor « kei-

harde » Toccate's, .van zilverig-transparante fu
ga's, van lichtvoetige klankenspelen, - het Ca
vaillé-instrument moet zingen, strijken gelijk 
het kwintet van het orkest, blazen gelijk het 
hout en schetteren gelijk het koper, en dit alles 
met de applicatuur van een toetsen-instrument 
gelijk dat van het orgel. 

De inzet van het eerste der drie grote C h o
r a 1 s van Franck zou ook voor een strijkorkest 
"denkbaar zijn; zo ook het slot van het tweede 
C hora 1, enz. Het begin van dit werk zou ook 
door contrabassen en celli gespeeld kunnen wor
den. De opzet van het derde C hora 1 echter is 
typisch orgelmuziek: maar hier streeft Franck 
zichzelf voorbij en horen we een Bach's Pre-
1 ud i u m. . 

De P a s t or a 1 e, die opgedragen is aan Ca
vaillé-Coll, is geschreven naar aanleiding van 's 
meesters vinding: de tromp et te ha rm oni
q u e. De staccato-accoorden van het midden
deel zijn ondenkbaar zonder dit specifiek Ca
vaillé-timbre, tenzij men zich - wederom - de 
gestopte trompetten van een orkest indenkt. 

Overwegend in Franck's orgelmuziek is over
eenkomstig de conceptie van de orgelklank van 
die tijd, het Cant a bi 1 e. 

Alles is lyrisch, alles zingt: « gelijk in een 
symphonisch ensemble » zouden we er aan toe 
willen voegen. 

Omgekeerd zou men kunnen zeggen dat 
Franck's orkest dikwijls een orgel suggereert. 
Talloos zijn de langgerekte diepe pedaaltonen 
die daar door klinken; hoornpassages die het 
prestanten-koor vertegenwoordigen, hoge hout
blazers-figuren die rechtstreeks op de bovenkla
vieren zouden zijn te transponeren. 

Franck's genie was nochtans juist waakzaam 
genoeg om nog een voldoende grenslijn tussen 
het orgel en het orkest te behouden. Zijn mu
ziek blijft echter gebonden aan het type ,orgel 
van zijn tijd en zijn land, dat van Cavaillé-Coll , 
wat haar kracht en óók haar zwakte uitmaakt . 

Het spreekt haast vanzelf dat de symphoni
sche opvatting van het orgel, tot een adequate 
vormgeving aanleiding heeft gegeven. Was 
Franck, krachtens de ondefinieerbare, latente 
eigenschappen van zijn natuur en oorsprong 
eigen, een baanbreker voor de symphonische 
vormen in het algemeen, zo liet hij zich ook in 
de orgelmuziek in het bijzonder leiden door een 
sterk ontwikkeld symphonisch vormbesef . 

Het Grande pièce symphoniq ue is ge
heel nieuw in dit opzicht. Het is een soort com
promis tussen de symphonie voor orkest en een 
zelfstandige vorm voor het s y mp h o n i s c h 
or ge 1. D'Indy vermijdt deze klip door te spr e
ken over « de betere oplossing dan een sympho 
nie voor orkest en orgel », maar dit is een an 
der chapiter. Het stuk bevat desniettemin ver-
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rukkelijke bladzijden: de ë rom or n e - soio 
met begeleiding van grond- en tongstemmen . 
We zouden hier zeggen: typisch orgelmuziek. 
Met het stemmenweefsel echter dat hieruit 
voortvloeit met aanwending van twee v o i x c é-
1 est es (uniek gebruik in de orgellitteratuur), 
komen we bedenkelijk dicht in de buurt van het 
S tr ijk kwartet, in welke geest dit thema 
bijna geconcipieerd schijnt, zowel wat . de tonali
teit, de motieven als stemvoering betreft. De 
pedaalsolo van het Allegro non troppo e maes
toso zou zonder meer, en wellicht met méér 
klankeigen karakter, voor orkest zijn te trans
poneren. 

Dit alles wat het klanktype betreft. 
In formeel opzicht staan we hier voor een 

der meest gedurfde onder.nemingen welke we op 
het gebied der symphonisch e vormen tot nu toe 
in de muziek hebben waargenomen; de versmel
ting namelijk van de tot nu toe zelfstandige de
len der symphonie tot één geheel. Alle motieven 
zijn hier verwant en schijnen uit elkander te 
groeien, zodat één vloeiïng, één stroomleiding 
wordt verkregen die begin en eind met elkan
der sluitend maken. 

Nieuw is eveneens zijn opvatting omtrent het 
type C h o r a 1 waarvan de meester drie proto
typen schiep. 

Het Franck'se C hora 1 stamt in rechte lijn 
van de Bach'se Ko ral-varia tion, doch hoe
zeer deze familieverwantschap moge bestaan , 
het kind verschilt van zijn stamvader evenveel 
als Franck zelf van zijn met Lodewijk-stijlen 
opgegroeide grootvader en grootmoeder! Rond 

het P i è c e s y m p h o n i q u e en de T r o i s è h o
r a 1 s groeperen zich kleinere orgelstukken die 
eveneens geheel zijn afgestemd op de klank
timbres van het Cavaillé-orgel. 

Een dikwijls aangewend timbre is de combi
natie van de Voix céleste met de Violine 
8', eventueel onderschraagd door B o u r don 16' 
bastonen. Dez e klankkle ur is inherent aan 
Franck's orgelmuziek en aan het orgel van Ca
vaillé. 

Het veelvoudig gebruik van « soli », meestal 
voor hobo of trompet, wijst verder op de indi
viduele lyriek van die tijd, op de subjectieve 
klankopvatting van het orgel, op de romantische 
tijdsgeest in één woord. 

Romantiek en -orgel of orgelmuziek zijn ech
ter moeilijk met elkander overeen te stemmen 
stijlbegrippen. De aard van het orgel is klas
siek in die zin, dat ze monumentaal, breed, 
strak, hoog en hiëratisch is: koninklijk verhe
ven als een Apollo op zijn Belvédère ... 

We zien in de toekomst der orgelklank - we- , 
derom - zich v:erwijden in een meer universele 
karakter, tot een meer onpersoonlijk timbre. 

En indien de natuur van de klank zelf in haar 
oorsprong wordt gevolgd, zal ook zijn liturgisch. 

. karakter sterker worden. 
Als dienstmaagd van de Universele Kerk zal. 

het individueel karakter van weleer moduleren, 
naar de grondtrek van het Renaissance- en Ba
rok-orgeltype die monumentaal, breed en uni
verseel was. 

M. MONNIKENDAM. 

Belangrijke Werken voor ORGANISTEN!! 
No. 28 Adr. Kousemaker Partita over 2 J{erstliederen 
No. 49 » » Bagatellen voor Harmonium 
No. 50 Andr. de Braai Ricercare . · . . 
No. 63 Albert de Klerk Inventionen (Manualiter ) . . . . . . 
No. 65 J. S. Bach Koraalvoorspel: Jesu, Joy of m.an's desiring (trio) 
No . 88 » » Toccata en Fuga in d kl. terts . 
No. 75 Jacob Bi j ster Fantasie en F ug a over Psalm 68 
No. 58 César Franck Cantabile . . . 
No. 79 » » Prelude, fugue et variation 
No. 80 » » Ch01·al I 
No. 81 » » Clloral II 
No. 82 » » Choraal 111 . . 
No. 83 Adr . Ko u semaker J{leine Wilhelmus-suite (Viool en Orgel/Harmonium) 

UITGEVERIJ « ARS NOVA » GOES (Holland) 

25,- fr. 
25,- fr. 
25,- fr. 
25,- fr. 
15,- fr. 
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55,- fr. 
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Nederland 
en ... 

« De 
Schalmei» 

« Rond dit tafeltje ... » (Archief.) 

De Nederlandse abonnenten zullen ons wel 
willen verontschuldigen om het laattijdig ver
schijnen van ons blad (nr. 3). De pakjes waren 
wèl tijdig verzonden doch, naar het schijnt, 
moet de Nederlandse toldienst ons tijdschrift 
eerst grondig bestuderen alvorens de zending 
ter bestemming mag. Ten ware de vereniging 
voor Belgisch-Nederlandse verbroedering daar
aan schuld droeg. In verband met de leuke of
ficiële verbroedering ... : Heeft iemand ooit een 
cliché-met-blok van België naar Nederland ge
stuurd? Daarvoor is nodig: een berg paperassen 
(méér dán het aantal getipte bladzijden nodig 
voor één nummer van « De Schalmei »), een he
le boel onkosten (méér dan de waarde van het 
cliché zelf), twee volledige tramkaarten en ..... 
zes maand geduld. Dankt de hemel indien u dàn 
het cliché heeft kunnen kwijtspelen! Ondertus
sen krijgt ons bureel al eens het bezoek van een 
paar zeer beschaafde · heren rechercheurs die op 
zoek zijn naar het goud van « De Schalmei » en 
zeer verbaasd zijn er geen te vinden. Zij zijn 
echter geen lid van de Gestapo of de G.P.U. en 
wiJ hebben geen moeite om ze buiten te werken : 

Dat lijken me enkele normale uitingen van de 
Belgisch-Nederlandse verbroedering. Er zijn er 
nog. 

Er is echter nog een andere verbroedering 
waarover « De Schalmei » een massa vertellen 
kan. - Hoe wij gedurende de oorlog honder
den keren de Duitse schildwachten en grenspos
ten moesten verschalken met brieven en st apels , 
boeken , op gevaar geknipt te worden... en er
ger. Honderden keren hebben wij ons hart in 
de keel voelen kloppen wanneer wij tussen de 
overstroomde velden, in het mijngebied , in de 
rug van de Duitse wachten voortsjouwden. 
Nooit hadden wij één onzer Nederlandse be
stemmelingen gezien of gesproken, en toch . wa -
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ren wij zo vertrouwd met hen alsof wij één fa
milie vormden . Wij zeiden zo: « Er is iets aan
gekomen voor Nico», « Jan heeft nog niets in
gestuurd», « Die pakken zijn voor Markt 35 », 
« Voorzichtig vooral met die brieven, die zijn 
voor Mgr. Goossens (als ik me goed herinner) . 
en daarin steken de brieven .van onze Kardi
naal». Wij hebben veel angst beleefd en ook 
veel pret iill••. we deden het graag! 

Nu, diezelfde Heren waarmede wij zo in con
tact waren gedurende de oorlog, stonden een de
zer dagen in het bureau van « De Schalmei » 
terwijl wij een duchtig praatje maakten met 
Meester Loncke en zoon. Een hele groep flinke 
kerels, en van harte welkom. Ze waren er jam
mer genoeg niet alle: dhr. Schelleman b .v. is 
gestorven in een concentratiekamp, nog enkele 
hadden wellicht niet de gelegenheid _gevonden 
mee te komen. Doch de meesten uit die harde 
tijd stonden hier voor ons. Er werden een .paar 
herinneringen opgehaald, er werd vooral over 
« De Schalmei » gesproken, plannen gemaakt, en 
het gulden boek der orgelbeweging werd gete
kend. Het is me bijzonder opgevallen dat zij 
niet alleen op de hoogte van de orgelkunst 
wensten te zijn, doch dat alle interessante on
derwerpen met brio ten berde gebracht werde..11. 
Zouden de organisten in Vlaanderen niet te veel 
die algemene ontwikkeling verwaarlozen? Hoe 
groter de algemene ontwikkeling des te meer 
basis voor de orgelkunst, zij het dan orgelcom
positie of uitvoering, geschiedenis en beoorde
ling. Het contact tussen Vlaanderen en Neder
land, vooral mondelings, .spontaan meer dan 
langs officiële weg, zou ons allen zeer ten goe
de komen. 

Daarom, « Visiteurs du soir », dank, komt te
rug en vergeet het nummer 35 niet. 

DE SCHALMEI. 



Waa'i mo:et een 01tgdco.nceJtt aan 6.~antwo.o.'tden? 

Pro - Gaalman - Contra 

Het is zeker waar dat men de hoedanigheid, 
de waarde van de concerterende organist aan 
de samenstelling van zijn concertprogramma's 
kan meten, omdat die samenstelling zijn voor
liefde, zijn geestelijk verwantschap met de com
ponist ( e.n) zijner keuze bepaalt. 

Wanneer die keuze geen speciaal verheven ka
rakter vertoont , wanneer die niet gebouwd is 
op motieven van kunst, zal men in de concert
gever de me.ns ontdekken die zich overdadig 
neigt naar de smaak van het publiek. Eenvou
diger gezegd: de concertgever is dan een op
portunist. 

Ondanks de ontzaggelijke rijkdom der orgel
literatuur variëren de concertenprogramma's in 
de Nederlanden, meer bepaald in Vlaanderen, 
zeer weinig. De gezichtskring van onze concert
gevers blijft, in grote trekken, besloten tussen 
enkele meesters, enkele stukken van die mees
ters: J. S. Bacp, de eeuwige Toccata en Fuga 
in re kl., Toccata in Fa, Fantasia en Fuga in sol 
waarnaast, doch in mindere mate: Prelude en 
Fuga in Re Gr., Do Gr. en do kl., mi kl. en de 
meest gekende koralen; de Sonate in re van 
Guilmant, bij voorkeur de Finale. Gothische 
Suite van Boelman, Twee Symphonieën van Wi
dor, III Koral van C. Franck, een paar Finalen 
en tussendelen uit de Symphonieën van Vierne. 

Dit heeft als resultaat dat de concertbezoe
kers die werken haast meeneuriën en zich zul
len voorstellen dat met deze reeks de goede or
gelliteratuur ongeveer uitgeput is. 

Het is duidelijk dat de organist hierin de 
luisteraar te gemoet wil komen, en, kan dit voor 
één geval goed te keuren zijn, wanneer het al
gemene regel is zoals nu ten onzent, wordt het 
een gevaarlijk symptoom. Het geeft blijk van 
onpersoonlijkheid van de organist en het stelt 
de luisteraar niet in staat een geschiedkundig 
overzicht van de orgelliteratuur op te doen , 
zelfs niet na jarenlange concertbezoeken. De or
gelconcerten verliez en hier hw1 paedagogische 
rol, zo voor de luisteraar als voor de uitvoerd er 
zelf. Het ligt niet in de bedoeling al onze con
certerende organisten over de zelfde kam te 
scheren. Die zich niet gelegen laten aan de 
volkssmaak (in pejor atieve bet ekenis) zijn ge
noegzaam gekend omdat zij zo zeldzaam zijn. 

Deze enkele beschouwingen zijn evenzeer van 
toepassing op het orgelspel tijd ens de kerkelijk e 
plechtigheden . Over het algemeen is de fout t e 
vinden zowel bij de grote als bij de kleine orga-

/ 

nisten. Het grootste deel der kerkgangers ken
nen haast het gehele rejertoire van hun orga
nist. Men zou kunnen aanvoeren dat het gebrek 
aan studiegeest daaraan ten grondslag ligt, en 
dit is werkelijk ook zo in vele gevallen de oor
zaak, of toch één der oorzaken, de voornaamst e 
lijkt me echter het hoger genoemd symptoom : 
het involgen van de volkssmaak. « Speel nog 
eens van Bach » vragen de gewone luisteraars 
en ze zingen gemakkelijkheidshalve de aanhef 
der Toccata in re kl. Elke organist heeft dit 
meermalen ondervonden en er zijn er een groot 
getal die haar dan ook werkelijk tientallen ke
ren per jaar ... afdraaien. Dit kan gelden als ty
pisch voorbeeld voor de gehele kwestie. Op een 
onlangs gehouden recital zongen twee bejaarde 
dames quasi « à haute voix » een gespeeld stuk 
mede. In feite zijn die dames noch min noch 
meer tactloos daarin. Doch de grote fout ligt bij 
de vele organisten die te pas en te onpas steeds 
dezelfde werken uitvoeren. Er komen in elke 
orgelschool kleine be.~innelingen binnen met als 
proefstuk en als énig gestudeerd werk de ver
melde Toccata. Alleszins zeer tekenend. Het
zelfde kan gezegd, en ongeveer dezelfde voor
beelden kurinen aangehaald worden in verband 
met haast alle bovengenoemde werken. Niemand 
zal betwisten dat hier een fout begaan wordt 
met vérstrekkende en funeste gevolgen voor de 
orgelkunst. Het arrangement, trouwens van 
zeer twijfelachtige smaak, dat Stokowsky van 
de Toccata in re maakte en het evenwaardig ar
rangement voor twee piano's, zijn medé daar
van een gevolg, niet een oorzaak. 

Is er dan · geen mogelijkheid, voor de orgelli
teratuur interesse op te wekken bij het publiek, 
zonder die schadelijke toegevingen? De Heer 
Gaalman spreekt ovér een alleszins aanvaard
baar compromis waarbij wij een kleine illustra
tie kunnen gev en. Dhr A. Van Haute, organist 
aan de hoofdk erk van Kortrijk , stuurde ieder 
week naar een zeker getal mensen het orgel
programma van de Zondag, op hun eigen aan
vraag. Zij belui st er den dit voorafgekr egen pro
gramma met vooFbeeldige aandacht en stortten 
een kleine som voor de organist. Dhr. Van Hau 
te speelde op die geïmproviseerde concerten 
niet enkel gekend e werk en, doch evenzeer wer
ken zeke r niet door het gewon e publiek gekend. 
uit alle tijdvakk en en scholen. Bij moeilijk e wer
ken werd een woordje comment aa r gevoegd, bij 
gebeurlijke ontmo et ingen ,idem. Dit sch erpte 
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ten zeerste de aandacht. Ik weet echter niet of 
-dit uitstekend 1paedagogisch contact nog bestaat 
te Kortrijk. 

Op de duur zal, in dergelijk geval, een me
nigte mensen vertrouwd gemken met de org el
bespeling, zodanig, dat zij zich in ae beweghig 
ten volle thuis zullen gevoelen, laat er dan nog 
een deeltje ·snobisme onder te vinden .zijn. 

Naar ik meen lopen de beschouwingen van 
dhr. Gaalman en ondergetekende nopens die 
kwesties evenwijdig. Doch het lijkt me moei
lijker die weg te volgen wanneer hij de uitvoe
ring van •een intE;!graal-modern programma te
genstaat en terzelfdertijd noodzakelijk acht, 
·dat de verschillende werken van een program 
ma egaal van stijl zouden zijn. 

,Het is zeker waar da:t een sterke ·reactie te
gen de soms zeer storende mengéling van orgel~ 
werken, mengeling die rekening .houdt ·met stijl 
noch historische rangschikking, nodtg .is. (Zelfs 
grote organisten hebben dikwijls slechts één 
bekommernis: afwisseling van lichte en zware 
werken in het programma!) Doch zoals . de the
sis van dhr ,Gaalman. het ,niet te verantwoor
den is een concertprogramma van uitsluitend 
moderne werken samen te stellen, lijkt het . ons 
evenmin wenselijk dit in een steeds gelijke stijl 
te houden. ·Meent u b.v. •dat een .volledig ,pro
gramma Oud-Nederlandse Meesters in meerde ~·e 
mate bloeien zou -dan een -exclusief modern? Er 
zal een zeer nauwgezette keuze moeten gedaan 
worden om -zelfs een p:rogramma als dit: Swee
linck -- Cornet - .Amdriessen, interessant en 
«s makelijk » te houden. Wij stellen cns natuur
lijk op het standpunt van de niet ge~peoialiseer
de luisteraar. 

Neen, laten wij ,niet -klakkeloos het voorstel 
van dhr . -Gaalman , een moeilijk werk tweemaal 

uit te voeren, verwerpen. Het is alleszins een 
moeilijke kwestie. De herinnering is me nog 
vers van vele stukken die bij een eerste auditie 
weinig betekenis hadden en bij de tweede een 
.werkelijke revelatie bleken te zijn. Het is dus 
een logisch feit dat men vele werken, tweemaal 
minstens, moet horen, om ze goed te begrijpen. 
Doch, ik kan zeer moeilijk aannemen dat het 
publiek het .nodige ·geduld zou hebben tot het 
beluisteren van tweemaal een Messiaen, twee
maal de Symphonie van Andriessen, tweemaal 
om het even welk zwaar werk! Het zou o.m. 
zeer belangrijke besluiten kunnen uitlokken, het 
resultaat van vroegere bevindingen op dit ge
bied na te gaan. Persoonlijk hebben wij daar
van geen ervaringen ( voor het publiek) . Zou 
het Comité der Gentse Orgelfeesten geen proeve 
kunnen doen QP dit gebied? In 50? Deze wijze 
van concerte:ren plaatst de organist in een zeer 
delicaat daglicht. Het publiek zal op de duur 
minder belang stellen in het orgelwerk, het zal 
eerder met een ongezonde spanning nagaan of 
het de organist mogelijk zal zijn, tweemaal het
zelfde stuk met dezelfde vaardigheid, met ge
lijke registratie, in dezelfde interpretatie uit te 
voeren. ,Meent ,u .niet, Heer • Gaalman? Het zijn 
alle kwesties waarove:r de ·Redactie van « De 
Schalmei » b.v ... een vragenlijst zou kunnen ope
nen (1). !?.:ij zijn van uitzonderlijk belang. In
middels weze het me langs deze weg toegelaten 
U, Heer Gaalman, ,met uwe studie van vorig 
nummer ,te feliciteren, het is een der merkwaar
digste die ik -ooit ,las in dit, ons zeer geliefde 
tijdschrift! T.v.B. 

(1) De bladzijden ·va n « De Schalmei » zu llen steeds 
OJilen staan voor de bespreking van elk actueel onderwerp 
als dit . (N.v.d .R.) 
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De Gentse Orgelbouwer 
Meester Jacob van den Eechoute 

In « De Schalmei » (jrg. I, nr. 3), wijdde de 
bekende orgelhistoricus Dr.. M. A. v.'ente, . een 
interessant artikel aan de Vlaamse or.gelmakers.., 
familie Van den Eechoute, waarvan . meester 
Jacob de eerste bekende vertegenwoordiger is : 
Terecht klaagt de auteur, dat het archiefonder
zoek naar Vlaanderens orgelhistorie maar. wei
nig gevorderd is. Onze historici hebben in het 
algemeen zeer weinig belangstelling getoond 
over. onze Vlaamse orgels en· orgelmakers. Wie 
de drie verschenen delen van het groots opge
zette « Repertorium van de Vlaamse gouwen en 
gemeenten » van Leo de Wachter naslaat, zal 
kunnen bestatigen, dat in de bestaande litera
tuur weinig materiaal voor de geschiedenis van 
het Vlaamse orgel te vinden is. En toch , genoot 
de Vlaamse orgelbouwkunst eens een wereld
reputatie . Daarom verdient ook het mooi initia
tief van « De Schalmei 1 » om door een grondig 
archiefonderzoek meer licht te werpen op het 
leven en werk van onze grote · Vlaamse orgel- l 
makers, alle steun. 

Op de werklijst van de Gentse or.gelbouwer . 
meester Jacob van den Eechoute , staan tot nu 
toe slechts enige reparaties aan het or:gel in de 
St.-Geertruikerk te Bergen-op-Zoom, . uitgevoerd 
in de jaren 1485-1487. « Alles wat we weten over 
dezen orgelmaker », schrijft Dr . Vente in .de ver
melde studie , « danken wi;j aan deze Bergense 
berichten : uit zijn woonplaats, Gent, geen . en
kele bijzonderheid. » Naar aanleiding van deze 
mededeling hebben wij in samenwerking met 
Drs Marcel Daem opzoekingen gedaan in het 
stad sarch ief te Gent. In de registers der sche
penen van de Keu.re vonden wij drie belangrijke 
akten , waardoor de wer klijst va.n meester Jacob 
met dr ie onbekende orgels kan aan gevuld wor
den. Het zijn dri e kleine orgels, die hij in de 
jar en1481-1496 voor de Oost-Vlaa mse dorpsker
ken van aassevelde, Everg em en Nazareth 
maakte. · 

BASSEVE LDE 
De oudst e notitie over meester J acob van den 

Eechoute is van 17 Mei 1481. 'Tioen-kwam hij bij 
de schepenen va.n, de Keure te Gent en sloot een 
contract met Baudin Claeissen en Jan · De Dec
ker, kerkmeesters van Basse velde, om vóór het 
hoogfe'est van Kerstmis aan genoemde kerk een 
nieuw orgel te leveren mits de som van veertien 
ponden , groten. Het orgel zou door andere mees
ters, die · in de akte niet vernoemd zijn, gekeurd 
worden en-de betaling ·zou in drie ter.mijnen ge
beuren ; namelijk een derde deel bij het begin 
van . het wer.k, een , ander derde bij -de plaatsing 
vall' het houtwerk · en de rest bij , de aflevering 
van het- orgel. Jan Boone en Rombout Gheerts 
stelden zich borg voor meestev Jacob en Jan 
de Coc en Pieter Huerne voor de twee kerkmees
ters. In dit contract staan enige technische ter
men, die van • belang , zijn voor de kennis van dit 
15e eeuws orgel, . alsmede voor de werkmethode 
van ,meester Jacob . van den Eechoute. Wij .delen 
hier dit gedeelte van het contract mede en laten 
de uitleg van die technische termen aan meer 
bevoegden in de orgelhistorie over : 

« Jacop van den cechoute orghelmaker kent 
dat hy wel ende duechdelic zonder fraude -ofte 
aer.ghelist ghenomen heeft te makcne ende le
verne jeghen baudin claeissen ende janne de 
decker, Paesschacis zone, als kercmeesters 
vande r kercken van Bassevelde, een or-ghele 
in zullien voorm en ende mannieren als hier 
naer vérhaelt, sal • word en, dats te wetene als 
dat hy de · zelve orghel e, die inde voornomde 
kercke van Bassevelde staen sal, lanc lever en 
ende makert moet vyf voeten van drie derande 
gh èluden , dats te · verstaen dàt tp r-incipael 
weerc vyf voeten lanc wesen moet up hem 
selven ludende ende een P,Ositif in mannieren . 
van fluetweercke ende starcweercke ooc -up 
hem zelven ludende twelc ooc twee voeten en
de een alf lanc wes en moet al wel ende soff e
santelic naer den zelven heesch vanden weerc
ke te r correxien van anderen meest ers ende 
prysers hemlied en dies verstaende , die zy dae r 
over e r oupen zullen, so wanneer dat tzelve 
weer c vulmaect sal wesen , twelk hy ghehau -

f.J.I 



den wert te leverne onthier ende kerssavende 
eerstcommende » ( .J aarregister van de Keure, 
14"81-1482, fol. 169 V°). 

Verder nam de orgelmaker de verplichting op 
- zich hetzelfde orgel zijn leven lang te onderhou

den voor de jaarlijkse som van twee schellin
gen gr. 

EVERGEM 

Het tweede bekende orgel, dat meester Jacob 
van den Eechoute maakte, is dat van de dorps
kerk van Evergem bij Gent. Jammer genoeg 
heeft de bewaard gebleven schepenakte alleen 
betrekking op de betaalwijze van het reeds ge
leverde orgel en vinden wij hierin geen enkel 
detail over het orgel zelf. Volgens deze akte 
kwamen op 8 Februari 1496 « Raessen Brouc
meersch ende Jan Markus, filius Jans, beede 
kercmeesters gheweest vande kercken van 
Everghem » bij de schepenen van de Keure te 
Gent en verklaarden, dat zij aan « meester Ja
cobbe van Eechout orghelmaker » nog een som 
van twaalf ponden groten schuldig waren op de 
rekening « vanden orghele by hem der selver 
kercken ghemaect ende ghelevert. » Zij beloof
den die overblijvende som in drie betalingen te 
voldoen. 

Hieruit mogen wij afleiden, dat meester Jacob 
van den Eechoute in 1495 of rond die tijd een 
orgel aan de kerk van Evergem geleverd heeft. 
(Jaarregister van de Keure, 1495-1496, fol. 56.) 

NAZARETH 

Voor de parochiekerk van het dorpje Naza
reth bij Gent, een bek ende bedevaartplaats van 
0. L . Vrouw, maak te meester Jacob van den 
Eechoute in het jaa r 1498 een nieuw orgel. De 
aanbesteding geschiedde op 23 Januari 1498 en 
werd op een chirograaf vastgelegd. Dit docu
ment, dat zonder twijfel waardevolle bijzonder
heden over het aanbestede orgel kon aanbren
gen, hebben wij niet weergevonden. Wij vonden 
slechts een schepenakte van 16 Februari 1498, 
waardoor het gesloten contract bekrachtigd 

wordt. Toch is ook dit document van bijzondere 
betekenis om zijn inhoud. De namen van de par
tijen worden medegedeeld o.m. van Geertrude 
Guusers, de vrouw van meester Jacob, alsook 
van zijn zoon Coo:dn, die bij zijn vader de orgel
bouwkunst leerde en die ïater te Mechelen werk
zaam was. Wij laten hier een deel van deze akte 
volgen : 

« Jacob vanden eechoute orghelmaker met 
gheertrudes Guusers zyne wettelyke ghesel
nede ende Coorin vanden eechout, selfs mees
ters Jacops zone, ter eener zyde ende willem 
danins, gillis blondeel ende daneel bekaert, te 
deser tyt kercmeesters van onser Vrauwen 
kerke te Nazareth ter ander, eendrachtelyc 
commen zyn voor scepenen vanden Keure in 
ghend kennen ende lyden, dat zy zekeren coop 
ende voorwaerde ghemaekt hebben van eenen 
nieuwen orghele, die de . selve meester J acop 
belooft te lever.ne naer uutwyse van twee cy
roghraphien ghelyc ludende, deen uut den an
dere ghesneden, in date den xxiij •" dach van 
laumaent xcvij (23 Januari 1498 volgens de 
nieuwe stijl) onder elke van de partyen waren 
rustende. De welke leveringhe ende vulcom
minghe van dien meester J acop, Gheertrude 
zyne gheselnede ende Coerekin zyn voornam
de zone, elc gheheel over al stae.nde, elc als 
principael belooft ende versekert hebben up 
hemlieden ende al huerlieden goed, waert ghe
staen , gheleghen of bevonden sal wesen byn
nen Ghend of daerbuuten. » ... (Jaarregister 
van de Keure 1497-1488, fol. 87v<>). • 

Volgens dezelfde schepenakte werd het nieu-
we orgel van de 0 . L . Vrouwkerk te Nazareth 
aanbesteed voor de som van 27 ponden groten. 
Het was niet de eerste orgel van deze kerk, want 
in dezelfde akte lezen wij, dat meester Jacob 
« een oud posytyf der voorseide kerke toebehoo
rende » tegen betaling overnam. Dit positief zal 
wel bij de plaatsing van het nieuwe orgel over
bodig zijn geworden in de kleine dorpskerk. 

Vermoedelijk maakte meester Jacob van den 
Eechoute nog andere orgels voor de kerken in 
en rond Gent. Wie kan hierover aan « De Schal
mei » nieuwe gegevens bezorgen? 

P_. Norbertus TEEUWEN , 0.E.S .A. 
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Olivier Mess1aen krijgt nog een Kans 
in Nederland 

Het zal wel niet nodig zijn de critiek die de 
Nederlandse pers over het hoofd van de Franse 
componist neerstortte toen deze zijn « Visions 
de l'Amen » kwam voorstellen, te citeren. Het 
is voldoende bekend dat die critiek verplette
rend was en een zelden geëvenaarde heftigheid 
aannam. Er is ons geen enkele stem uit het Ne
derlandse pers-gebouw bekend die voor hem in 
de bres gesprongen is , geen enkele stem die ge
poogd heeft enige mildering in de algemene 
toon te leggen. Het gaat er niet om dit hier te 
doen. De Nederlandse pers heeft, met een zeld
zame vrijmoedigheid, een eigen oplossing ge-

groot componist is, een mens van geschiedkun
dige grootheid. En hij wil dat bewijzen met de 
orgelcomposities van de Franse Meester. Daar
om heeft Nederland Messiaen een kans gegeven 
die vooral de orgelwereld in grote spanning 
gebracht heeft. In September a.s. zal dhr. Gaal
man een buitengewoon belangrijk concert ge
ven te Amsterdam met volgende werken: frag
menten uit « La Nativité du Seigneur », « Corps 
glorieux » en « l'Ascension ». De 3de Sonate van 
Paul Hindemith en de première van een nieuw 
werk van Frarik Martin (Passacaglia) zullen 
Messiaen vergezellen op zijn laatste tocht, in 

0 . MESSIAEN , de Veelomstredene 

vonden voor « Ie cas Messiaen ». Dit is haar 
goed recht. De geschiedenis zal uitwijzen wie 
aan de rechte kant stond. Messiaen heeft zelf 
gepoogd zijn werk te verdedigen doch in de 
ogen van Nederland heeft hij als tweede Don 
Quichotte tegen molens en scha:Pe~ gevochten . 

Toch kwam uit Hengelo het vmmge veto van 
Alph. Gaalman , onze sympathieke en ~oogstaan
de medewerker. Hij houdt vol dat dit ene con
cert niet de hele componist in het volle dag
licht stelt. Hij houdt vol dat Messiaen wél een 

.. 

zijn « Visions de l'Amen » voor Nederland of bij 
zijn rehabilitatie. "Gaalman heeft een zeer zwaar 
en ernstig pleidooi voor de boeg! Wij volgen 
met de meeste spanning! 

Kan de Vereniging voor hedenda,agse Muziek 
en de International Society for Contemporary 
Music er voor zorgen dat wij, in Vlaanderen, 
deze orgelgebeurtenis die wellicht muziekhisto
risch mag genoemd worden , langs de Radio kun
nen genieten? 

83 



Hoe tuderen onze blinde Colleg .a's? 
He t artikel « B lind e Org eli ste n » in voorgaand munmer, he eft velen zeer geinteres see rd . Van ve rs chillend e zijden werd 
om m ee r uitl eg gevraagd, da aro m hebben we Br. Al beric verzocht iets meer te · verte llen over het schrift en het ont
staa n erva n, alles in ver band met de mu ziek , meer bep aal d, met onze blinde Colle ga' s . « De Schalmei » dra à1,,rt deze 
verhandelingen op aan onze blind e vrie nden va n het Lemmensinstituut en aa n onze zee r sympathieke HH. Courten s 
en Pochet. (De Redactie.) 

In aansluiting met het vorig artikel over 
blinde orgelisten geven we graag wat nadere _ 
uitleg over het geschrift der blinden: het Brail
leschrift. 

Dit artikel ware echter onvolledig, zo we er 
de ereplaats niet lieten aan de geniale uitvinder 
LOUIS BRAILLE, wiens mees terstuk de ganse 
blindenwer eld verove rde en een keerpunt bet e
kent in de evolutie van het blindenwezen. Ge
leidelijk drong dit zo vernuftig systeem door tot 
in alle werelddelen, zodat het de blind en moge
lijk maakt e, door studi e en lezing de verlangens 
van geest en hart t e bevredig en. Meteen begrij
pen we nu, waarom de blind e de naam van Loui s 
Braille als met h eilige verer ing in zich draagt: ', 
niemand beter dan hij beseft wat hij aan diens 
weldoend e invloed t e danken heeft. 

Zulks betekent nu echter niet dat we ons de 

vóór-Brailleperiode als acht er lijk of min ont wik 
keld moet en indenken. Ten kost e van zeer zwa
re arbeid en veel geduld , werd toen reeds voor 
het blindeno nderricht lijvige boekd elen gedruk t , 
uitgaande van he t princiep van r eliefdruk met 
gr ote letters. 

Dat syst eem vond zijn oorspron g in 1784, 
toen de gr ote Parijs e blind envriend V ALEN TIN 
HAUY naar een middel zocht om zijn eers te 
blind e leerl ing, Fran çois Lesueur, te leren lezen. 
Zo verscheen r eeds in 1786; « Essai sur l'édu
cation des Enfants-Av eug-Jes », het eers t e boek 
dus , in reliefdruk , en wel een van 111 bladzij 
den! Met de vert aling van dit werk in 't Duit se 
en in 't Engel s vond het systeem weldra ingan g 
in de Instituten, te Berlijn en te Lond en in 't 
leven geroep en naar aanleiding van Hauy's 
stichting « INSTITUTION DE S JEUNE S 
AVEUGLES » te Parijs. 

Als men dan de groot te dier lett ers nagaat: 
12, 14, 16 tot 22 mm., kan men zich een klein 
idee vormen van het aantal lijvi ge folianten no
dig voor het overdrukken van een boek ! Men 
bleef echter niet bij die eerste proef; immer door 
studeerde ·men op meer praktische, aangepaste 
type.n. -Ieder land, haast ieder Instituut zocht 
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naar eigen vormen. Sommigen zelfs gebruikten 
systemen uitgaand van een phonetisch prin
ciep; anderen ontleenden elementen aan een of 
ander stenographisch stelsel. 

Al die syste,men nagaan valt buiten het ka
der dezer bespreking, hoewel de studie ervan 
waarlijk de moeite zou lonen: men ziet hoe er 
steeds gew.erkt werd om het cultureel leven der 
blinden op peil te houden. Ter illustratie ver
melden we toch even het MOONSCHRIFT. Het 
kreeg de naam van zijn uitvinder WILLIAM 
MOON (1818, Kent) die, spijts zijn toenemend e 
blindheid - hij verloor in 't jaar 1839 gans het 
gezicht - het doctoraat in de rechten verw ierf . 
Bij het onderricht dat hij aan blinden gaf kwam 
hij in 1847 op het gedacht een systeem same n 
te stellen, gefundeerd op vereenvoudigde druk
letters: 

dat een 50-jari g best aan kende , tijdens hetwelk 
niet minder dan 194,993 band en werden o-e-
drukt! b 

Voor wat nu het schrijven betreft , kunnen 
we de zo menigvuldi ge proeven van die eerste 
period e tot drie typ en br enge n. Het eerste - en 
oudste type, gaa t principieel uit van het ge 7 

schrift der zienden: de h and van de· blind e o-e
leid langs evenwijdi ge lijnen van een li~e~ir 
to est el, wordt er geoefend tot het vormen van 
gew one letters . Ter oops weze gezegd dat dit 
nog op hed en wordt toegepas t, en wel door blin
den die op gevorderden leeftijd het gezicht ver-, 
laren , zodat ze nog een voorstelling hebben van 
de vorm der lett ers. Een tweede groep vertrekt 
van het drukt ype: bij middel van een vaklineaal 
- d.i. een metalen lat, waar in rechthoekig e 
vakjes neven elkaar zijn aange bracht, leert de 
blinde de drukletters vormen. De der de ser ie om
vat al de apparaten die het clruliken met lette r 
typen beoogd en. 

Ik weet dat deze zeer beknopte samenvatting 
onvoldoende is om weetgierigen op dat stuk te 
bevredigen. Het volstaat ech ter - en daar gaat 
het feitelijk om - ons te doen inzien , welk een 
doolhof van schrijfwijzen en drukvormen het 
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den ontwikkelden blinde bijna onmogelijk maak
te, zijn vleugels uit te slaan en nader kennis te 
maken met buitenschoolse blindenliteratuur. 

Nu begrijpen we ook best welk een drang 
_ Louis Braille bezielde .naar een oplossing voor 
dit zo gewichtig en dringend vraagstuk. Want, 
Braille bezat een schrandere geest, en trok 
ree_ds, vanaf zijn prilste jeugd, de aandacht zij
ner meesters op zich. Hij werd te Coupvray ge
boren (Seine et Marne), op 4 Januari 1809. Een 
schikking der Voorzienigheid mag het heten, dat 
hij, die op driejarigen ouderdom het gezicht ver
loor, spelend met een puntig werktuig van zijn 
vader, die zadelmaker was, een stift, die hem 
het gezicht ontnam, later zou benuttigen om het 
gezicht aan zijn lotgenoten weer te geven. Van
af zijn intrede in het Instituut te Parijs, be
merkte men bij Braille reeds veel verstandelijke 
aanleg, en met de jaren groeide in hem de be
langstelling in de wetenschappen. Door het vol
gen van lezingen en conferenties aan andere 
inrichtingen wist hij zijn litteraire geest het 
nodige voedsel te verschaffen, wijl hij zijn mu
zikale vorming kon bewerken onder leiding van 
welwillende muziekleraars, die, zoals dit toen 
meermaals gebeurde, hun talent ten dienste stel
den van begaafde blinden. Vooral in 't orgelspel 
muntte hij uit, zodat hij in verschillende kerken 
van Parijs den dienst waarnam. 

Dit alles wijst er op hoezeer Braille zijn vor
ming ter harte nam; voeg dan daarbij dat die 
leergierigheid gepaard ging met een innemend 
en opgeruimd karakter, en men begrijpt dat het 
Instituut aan hem. spijts zijn wankele gezond
heid, een flink leerling en later, in 1828, een uit
muntend leraar had : zo ijvervol zijn studie
periode was, zo offervaardig en verzorgd waren 
zijn lessen. 

Hoe nu zijn droom, het lezen bij blinden te 
zien v.ergemakkeli,ike11, door hem zelf werd ver
wezenlijkt, vindt zijn ontstaan in een soort ste
nographisch puntschrift, « écriture nocturne », 
door een vernuftig ingenieur, Charles Barbier, 
uitgedacht, met het oog. op krijgsverrichtingen. 
Van dit systeem, dat bmtengewoon veel schrijf
ruimte vergde, en bovendien enkel oog had op 
de klank van het woord, ' behield Braine enkel 
het princiep van het reliefpunt, waarmee hij een 
gans nieuw stelsel uitvond, bestaande uit slechts 
zes punten, en dat, door zijn 63 01:1derlinge com
binaties, al de letters, cijfers, muziektekens, ver
kortingen, enz. kan weergeven. Een geniale uit
vinding voorwaar, die al het voorgaande verre 
overtrof, hoe wijselijk dit ook was uitgedacht. 
Niet alleen werd het lezen er door vereenvou
digd ,doch, wat Braille's vindi~~ niet minder 
verdienstelijk maakte, het schriJven, en wel de 
juiste weergave van het woord , werd nu voor 
eenieder mogelijk. Een nooit te overschatten 
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weldaad! .Want nu staan blinden, voor wat de 
mogelijkheid op dit stuk betreft, haast op gelij
ken voet met hun ziende studiemakkers : alles 
kan nu in hun schrift worden overgeprikt. 

Zoals alle uitvindingen kende Braille's D;1ees
terwerk ook zijn beproeving bij zijn ontstaan en 
eerste levensjaren : van hogerhand vond het 
brailleschrift niet dezelfde geestdrift als die, 
welke het van meetaf mocht ondervinden bij 
leerlingen en leraars. Mogelijk ging het hier 
om reden van technische of financiële aard ... 
Hoe het ook zij, leerlingen en leraars gebruik
ten het stilaan voor eigen rekening; middeler
wijl vond Braille tijd om er verbeteringen aan 
toe te brengen. Hoewel hij er in 1829 klaar mee 
was, - hij was toen 20 jaar oud -, mocht zijn 
systeem eerst twee-en-twintig jaar later offi
cieel inga .ng vinden! Tijdens de laatste prijsuit
deling die Braille meemaakte, zwoer zijn Be
stuurder in het openbaar zijn dwaling af, be
lichtte de grote verdiensten van het Braille
schrift, en schreef dit voortaan als officieel voor 
in het Instituut. 

Enkele dagen daarna, op 6 Januari 1852, 
stierf Louis Braille · op den ouderdom van 
42 jaar. Hij mocht toen waarlijk zeggen : « Je 
sens que ma mission est terminée« » Zijn zwak
ke borst liet hem de laatste jaren niet meer toe 
zijn lessen regelmatig voort te geven. Hij ver~ 
bleef echter aan het Instituut verbonden, door 
gans zijn omgeving gewaardeerd en bemind.Van 
hem getuigde één zijner collega's : « La physio
nomie douce et calme de Braille, son paisible 
sourire, révélaient les aimables qualités dont il 
était doué; sa foi solide et vive, sa générosité le 
portaient au bien; il mettait à aider les malheu
reux une délicatesse et une simplicité toutes 
chrétiennes... » 

Zo vroeg ging dit mooi leven heen! Het Instil 
tuut behield zijn borstbeeld; in zijn geboorte
dorp Coupvray werd een monument te zijner 
gedachtenis onthuld: Frankrijk scho.nk hem de 
orde van het erelegioen; doch de grootste, de 
schoonste hulde, die Louis Braille werd ge
bracht. was die van g:,,ns de wereld : in alle lan
den, alle werelddelen is thans zijn, geschrift ver
spreid en officieel erkend! Terecht mocht éé.n 
zijner lotgenoten verklaren : « Braille, wat we 
thans zijn ,zi:in we U verschuldigd. We danken 
God, die ons U geschonken heeft! » 

In welke verhouding de blinden steeds ston
den tegenover de muziek valt niet moeilijk te 
bepalen : uiterst gevoelig voor gehoora.andoe
ning . vindt een blinde een overgroot genot in de 
muziek; er ontstaat dan, als gevolg, een dra .ng 
naar de beoefening ervan. De tijd heeft daaraan 
nog niets veranderd, in den loop der geschiede
nis hebben de blinden de muziek steeds met 
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voorliefde beoefend. Niet altijd echter wer d bij 
hen de muziekstudie door rec re atieve motie ven 
geïnspireerd : de gedachte aan de toekomst 
-noopte er hen vaak toe van de muziek een be
roep te maken. En al ging, reeds van oudsher, 

- de bezorgdheid der bestuurders van blindenin
stituten naar het tekeer gaan tegen blinde straat
muzikanten, toch kreeg de grondgedachte van 
Valentin Hauy hieromt rent, in alle landen stil
aan meer vorm : begaafde blinden hebben het 
recht zich op om 't even welk instrument te ver
volmaken ten einde, na zich in staat te hebben 
gesteld hierover t~ kunnen verantwoorden, zich 
een bestaan te verschaffen en zich het vertrou
wen van hun evenmens waardig te maken. 

Dat die muziekvorming zo maar niet als van 
een leien dakje liep kan men begrijpen als men 
bedenkt dat er niet veel muziekmateriaal voor
handen was. Het ging hier niet zoals bij de ge 
wone leesmethode : reliefdruk van de muziek 
was praktisch een onmogelijkheid. Men nam dan 
maar zijn toevlucht tot letters C D E F enz. 
Weer een toepassen van velerlei systemen. Daar
bij kwamen dan nog de uiteenlopende opvattin
gen nopens het muziekonderricht : in zijn « Es
sai sur l'instruction des aveugles »1 gewaagt 
Dr Guillé, in 1817 bestuurder van het Inst. Nat. 
des A v. de Paris, van een leerprogramma, gans 
afgestemd op dat van het Conservatorium. Si
mon Secthyer (Blindeninst. te Wenen), houdt 
er een gans tegenovergestelde opvatting op na : 
... niet zo nodig voor blinden, noten te kunnen 
lezen; wijl in Duitsland het muziekonderricht 
bijna uitsluitend op 't gehoor wordt gegeven. 

Het Brailleschrift bracht hier weer de red
ding, en de eenmaking van het Braillemuziek
schrift, door het Congres te Keulen in 1888, mag 
als een historische gebeurtenis worden genoemd . 
Toch was daarmee het vraagstuk niet volledig 
opgelost : beperkte verkeersmiddelen, isolering, 
waren alsdan oorzaak dat die eenmaking niet 
ten volle kon worden doorgedreven in alle we
relddelen. Want, hoewel het brailleschrift haast 
algemeen in gebruik was, hielden sommige lan
den , althans voor muziekcopij , er een eigen dis
positie van tekst op na ; slechts na het Congres 
van Parijs in April 1929 werd die eenmaking 
volledig bekrachtigd. Een schakel werd gewor
pen naar Noord- en Zuid-Amerika; door de zor-

,, 

gen van de « Ameri can Braille Press » zelf werd 
een onderlinge verstandhouding tussen de ver
schillende land en verwezenlijkt, en in een « No
tation Musicale Braille » werden de grondprin
ciepen op wetenschappelijke basis vastgelegd 
met inachtneming van lichte wijzigingen die 
hier en daar reeds bestaansrecht kregen. Ter 
verklaring hiervan geven we een typisch voor-

. beeld : 
In Frankrijk wordt de muz 1kale tekst in zin

nen ingedeeld : men schrijft dus eerst 4 of 8 
maten voor de rechter , waarna dezelfde maten 
voor de linkerhand. In Engeland gaat de be
zorgdheid naar het globale van iedere maat : 
men schrijft vertikaal, « bar by bar » d.i., van 
iedere maat eerst de baspartij, waarna tenor, 
alt eri sopraan. In Amerika vindt men het ge
raadzamer de ziende partituut zo getrouw mo
gelijk in Braille weer te geven. In dit systeem, 
« bar over bar » genoemd, wordt dus een piano
tekst op twee, een orgelstuk op drie lijnen ge
schreven. Zulke vrijheden blijven .nog steeds het 
voorrecht van sommige landen daar ze feitelijk · 
in niets het algemeen karakter van het muziek
brailleschrift schaden . Integendeel, zij geven 
een breden kijk op de techniek en laten eenieder 
toe zijn voorkeursysteem te behartigen. Dààr · 
waar het echter gaat o:rp. de voorstelling, dus 
schrijfwijze van noten, rusttekens , enz., kortom , 
voor al wat de weergave van de muzikale tekst 
betreft, blijft een eenheidsformule vastgelegd 
voor alle laden. Zo is het voor ieder blinde mu
zikant mogelijk elk systeem te ontcijferen. Hier 
in België, bijvoorbeeld, werden onze blinden tot 
ongeveer 1930 in het oud systeem, maat per 
maat », opgeleid. Thans, omwille der zo rijk 
gevarieerde buitenlandse muziekliteratuur zijn 
ze vertrouwd met al de schrijfwijzen. 

Als men dan nagaat dat voor alle andere vak
ken, wetenschappen, wiskunde , om 'teven welke 
talen , steeds dezelfde zes puntjes als de sleutel 
vormen om dit alles in de blindentaal om te zet
ten, staat men met bewondering tegenover die 
zo geniale uitvinding , die we aanzien als een 
Zegen van Hierboven. De geestelijke verheffing 
waartoe het Brailleschrift de blinden in staat 
stelt, wendt hun geest af van de beproeving die 
op hen weegt en brengt hen dichter bij het 
Schone. Br. ALBERIC. 
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9J1tief uit ~ enemaJtlien 
Vooraleer we langs onze Deense Correspon-

-denten zullen trachten door te dringen in het 
wezen der orgelkunst in Denemarken, hebben we 
gezorgd voor een aangename versnapering uit . 
dit land, door middel van een brief ons gestuurd i 
door de jongste organist ter wereld : Svend 
Ajstrup. 

Bedste Ven Svend, Vi har med Tak mÓdtaget 
Deres skonne Brev for laeserna fra « De Schal
mei » og vi horer meget gerne fra Dem engang 
ved Lejlighed. Vi sender Der om kort Tid en 
Brev. Venlig Hilsen for Deres Familie og alle 
Orgelvenner. (Redaktor.) 

Ik ben op 29 December 1933 geboren in het 
vriendelijk glimlachend Himmerland. Naar wat 
mijn ouders vertellen voelde ik me reeds als 
klein kind zeer tot de muziek aangetrokken. Ik 
ging bijna altijd mede naar de kerk waar mijn 
vader organist is. Toen ik acht jaar oud was 
begon ik, onder vaders leiding het orgel, waar
van de muziek mij al dadelijk bekoorde, te be
spelen, zodat ik er mij zeer vlug in thuis voelde. 
Al spoedig vroeg ik aan vader de toelating de 
goddelijke diensten te mogen begeleiden, toela
ting welke ik verkreeg en waar.door mijn vaar
digheid groter en groter werd zodat ik reeds op 
elfjarige ouderdom vader's plaats in de kerk kon 
innemen. Ik speelde tijdens de goddelijke dien
sten, bij bruiloften en begrafenissen, en in de 
loop van het jaar verving ik de organist der 
Nabokerk. Toen deze plaats vrij kwam deed ik 
mijn aanvraag en kreeg ze. Toen was ik 12 jaar. 
Nu wijd jk me heel en al aan mijn muzicaal werk 
en fiets door weer en wind de zes-kilometer lan
ge weg naar de kerk . Het is een werk dat me 
zeer verheugt en ik span al mijn krachten in ter
wille van de eer Gods. 

Mijn opleiding tot organist heb ik te danken 
aan mijn vader , onderwijzer en organist : K. 
Ajstrup. Hij -heeft me in de loop van het jaar 
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veel geholpen bij de voorbereiding tot het exa
men van organist. De toelating om hier aan deel 
te nemen werd me echter door het minist'erie, 
wegens mijn jonge leeftijd, geweigerd. Ik be
kleed nu de plaats van organist in de Flejborg
kerk. Daar bevindt zich een orgel met 13 regis
ters, gebouwd door de orgelbouwer Joh. P. An
dreassen, Ringkoving. Doch ik speel dikwijls 
voor vader in de Gunderstedkerk waar er een 
orgel is gebouwd door Frobenius, orgelbouwer te 
Horsen. Elke dag werk ik verder opdat er geen 
stilstand doch vooruitgang zou zijn. Nu aan
sta _ande Zondag, wil ik, in een dienst voor onze 
geliefde Koning Kristian X, Aase's · Dood van 
Grieg als Prae-, en de Largo van Händel als 
postludium spelen. Ik speel het liefst kerkmu
ziek, prae- en postludia op gekende psalmmelo
dieën maar ook voor Bach, Händel en Mendel
sohn heb ik een voorliefde, en het Pelgrimskoor 
van Wagner is een wonderschoon muziekstuk ... 
maar tegenwoordig is dat hier moeilijk te ver
krijgen. Onlangs studeerde ik « Judex » van 
Gounod en de muziek van ons Nationaal toneel
spel Elverhój met muziek van Kuhlau (1). 

1 Ik kan echter niet al mijn tijd aan muziek wij
den daar ik nu mijn studies begonnen ben aan 
de Hogere Burgeschool te Aars, maar ik ben 
thuis en vader vervangt mij wanneer er kerke
lijke plechtigheden zijn tijdens de schooluren. 
Op deze manier helpen we mekaar. 

Toen ik de plaats kreeg van organist in Flejs
borg, werd ik uitgenodigd om voor de Deense 
Radio te spelen. Ik heb wat geaarzeld en het dan 
toch gedaan. Dit gebeurde op het orgel in de 
Budolfikerk (de Domkerk van Aalborg). Dit is 
een orgel met 81 stemmen over drie manualen 
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maar bij de uitzending bediende ik mij slechts 
van 18 stemmen . Daarna beproefde ik het met 
het volle registerbord. Het was heerlijk! Wan 
neer ik hieraan denk is mijn orgel in de kerk 
van Flejsborg maar armtierig, maar misschien 
krijg ik later wel eens een groot orgel! Ik tracht 
er naar onderwijzer te worden zoals mijn vader, 
en een organistambt te krijgen met een groot 
orgel. Hier in Denemarken gaat het ambt van 
onderwijzer dikwijls samen (vooral op het plat 
te land) met dit van organist. 

Ik studeer ook piano en ik heb een buitenge
wone muzieklerares in de persoon van Mej. Else 
Lyngsó. 

De Orgelmuziek • ID 
« Echter kunnen wij ons best doen. » ... Met 

dit woord eindigde het laatste artikel onder de
zelfde titel in nr. 2 van dit blad. 

Dit is de hoofdzaak en het allerbelangrijk
ste : dat wij steeds ons best doen. Er zijn een 
massa organisten die, bij het in dienst treden, 
bezield zijn met de beste voornemens : het moet 
gedaan zijn met die verwaterde stukken in de 
huwelijksmissen! er mag ,niet gespeeld worden 
onder de Requiemmissen, doch waar het moet 
zullen alle wansmakelijkheden en heidense 
doodszangen geweerd worden! enz. enz.; er zijn 
een massa organist en vol enthousiasme voor 
hun godsdi ens tig e en predagogi sche taak wan
neer zij in het bezit komen van hun orgel, doch 
het is zo moeilijk dit enthousiasme fris en on
geschonden te bewaren. Er is de dagelijkse 
sleur die gee.n rekening blijft houden met prin
cipes en voornemens. 

De dagelijk se sleur, wij .kunnen die niet on
dersc hatt en ! Het vraagt een sterkte en een jon 
ge geestdrift om zich niet te lat en afleiden. Op 
den duur worden wij het beu steeds te vechten 
tegen de opdringeri ge eis van de mens en : « Mr . 
zal toch zeker de Bruidsmars sp'elen? » In den 
beginne verzet u zich daar te gen, doch de men
sen houden verbeten aan : zonder de Bruids
mars van Mendelsohn lijkt hen het huw elijk 
haast onge ldig ! En ... na een half ja ar speelt u na 
elke huwelijksmis de Brui dsmars met een grote 
B. Het is toch maar alleen op die spec iale gele~ 
genhe id en ... als de mensen daar nu zo aan hou
den! Een maand later spee lt u « op aanvraag » 
de Bruidsmars van Grieg; de mensen houd en 
daar ook zo aan. Een maand later speelt u het 
werk van y'Vagner dat dezelfde titel draagt, ver-

Ik heb nu een en ander verteld over mijzelf 
en over mijn werk . U heeft mij hierom gevraa gd 
en ik heb aan uw wens voldaan. 

Het is wel te verstaan dat ik een gewone 
Deense jongen ben die zich verheugt over zijn 
werk in God's Huis en ik wou graag dàt ik er 
zou kunnen in slagen « at give Gud alene Aren » 
enkel God de eer te geven! 

Sóttrup. Svend AJSTRUP. 

(1) L ees opro ep op bld z. 89. 

onze Stadskerken 
volgens « de Mars der Edelen », « Intimité » van 
Chopin , enz. enz. ,« alles op aanvraag ». 

Na één jaar speelt u alles wat men wil en 
heeft u volledig toegegeven aan een smaak die 
de mensen bedorven heeft en uw eigen kunst 
laat bekijken van uit een zeer kleine hoek. Van 
uw heerlijke voornemens rest geen iota meer. 

« U » - Wie wordt daarmede bedoeld? Wie 
wordt in dit kort e woordje bedoeld? U, Geachte 
Lezer, wordt da arva n beschuldigd! Ondergete
kende wordt daarmed e beschuldigd! Haast allef 
organisten beschuldig ik daarvan. Wij horen bo
vengenoemde werken in onze Kathedralen , ge
wone stadskerken, ker ken van provinciesteden , 
kerken van grote en kleine dorpen en niet alleen 
in de Nederland en. U zult me zeggen : « Ja , we 
mogen toch ook niet te puriteins . willen zijn. 
Soms zal de mars van Mendelsohn of van een 
andere componist toch niet zo misplaatst zijn! » 
Dat is ook soms onze mening, en dat is werkelijk 
zo. Doch wann eer wij niet categoriek en begin
selvast doorzetten vervallen wij uiteindelijk in 
de oude wangebruiken. 

Het is echter niet steeds de schuld van de or
ganist. Hij kan er WE'l eens to e gedwongen wor " 
den. Dan tr eft hem geen schuld natuu rlijk . Doch 
een verklarend woordj e zal de overheid licht van 
mening veranderen . 

Wat moeten wij dan wèl spelen bijv. op een 
huwelijksmis? 

Over korten tijd hoorden wij in een gesolem
niseerde huwelijksmi s uit sluit end werken van 
Bach. Naar ik vernam had de zeer muzikale fa
milie dit zo geregeld. Dat is een zeer zeldzame 
uitzondering en het is niet nodig dat wij dit 
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steeds doen. Wanneer wij echt er inform er en 
naar het mogelijk lidmaatschap der bruid of de 
bruidegom bij een godsdienstige vereniging, kan 
nien met veel succes hun bondslied spelen. Bij 
ons hebben wij bijv. het lied der K.S.A., der 

- Scouts, B.J.B., K.A.J. enz. Speel dit gerust doch 
doe het organistiek. Het K.A.J -.-lied bijv. in de 
oorsp :rn.nkelijke versie, klinkt zeer vulgair op 
het orgel. U kunt het echt er goed aanpassen en 
gebonden spelen met volledige akkoorden. Er is 
verder een onuitputtelijke schat van werken of 
fragmenten van grote orgelcomposities. die voor 
zulke gelegenheden goed figuur slaan : Finale 
uit de 2de Syrnph., Introductie van de 5de en 
6de Symphonie van Widor; fragmenten uit de 
Symphonieën van Vierne; sommige van Guil
mant, een paar van Lemmens, Saint-Saens, Van 
Durme, De Boeck, zelfs van Callaerts en Mailly 
is een en ander nog bruikbaqr ; voor organisten 
van minde r t echnische vaaráigheid zijn er wer
ken te over die zeer geschikt zijn, bijv. uit de 

OPROEP TOT DE ORGEL-COMPONISTEN 
EN MUZIEKUiTGEVERIJEN 

IN VLAANDEREN EN NEDERLAND ! 

Wij richten een dringende oproep tot U in 
het belang der algemene Nederlandse Orgel
kunst. Er wordt geklaagd, en terecht, dat onze 
orgel composities geen verspreiding vinden in 
het buitenland. Wij hebben besloten voo r de be
tekenis der orgelkunst uit te lande, onze orgel
werken te propageren. Voor het ogenblik staan 
wij in betrekking met zeer degelijke 0rganisten 
en organologen uit steden en dorpen in het bui
tenland, o.m. Denemarken, Duitsland, Frankrijk, 
Amerika, Zuid-Afrika en over korte tijd Zwit
serland en Portugal. Stuurt ons een of meer 
exemplaren van eigen orgelcomposities of bij u 
uitgegeven werken. Wij sturen die kosteloos 
naar de verste uithoeken dezer landen waar die 
werken anders nooit komen zullen en nimme~· 
zullen gespeeld worden. Collega's van onze cor
respondent en zull en later hun commande ·sturen 
en er zo voor zorgen dat de eerste zending die 
u ons stuurt, zelfs financieel geen schad e za l 
betekenen. Wij zullen u bericht sturen voor 
welk buitenlands organist uw werk bestemd 
werd en welke zijn mening daarover was. 

Uw daad is er een van hoog culturele waar
de! Wij behouden ons echter het recht voor, 
minder geschikte werken terug te sturen. 

Alles te sturen naar het Redactie-Secreta
riaat. Beste dank bij vooFbaat. 

DE REDACTIE . 

bundels van Van Durme, Moortgat, C. Franck, 
Flor Peeters, Van Puyvelde en vele andere die 
reeds meermalen in « De Schalmei » vermeld 
werden. 

Deze opsomming wil geen criterium zijn. Er 
kunnen natuurlijk steeds klassieke en moderne 
werken uitgevoerd worden die per se veel beter 
en veel hoger staan, doch er wordt niet ge
vraagd dat men de mensen een haast niet te 
verteren compositie voorspeelt op dagen van uit 
bundigheid. Doch laten wij vooral in de goedé 
smaak blijven en binnen de geest van de kerk. . 

Wij moeten onszelf daarin niets wijs maken. 
Wij kunnen daarin samenwerken en met mekaar 
overleg plegen. Wij moeten ons schrap zetten in 
ieder geval, tegen de wansmakelijkheden en 
voor ons toch ·steeds vernederende uitvoeringen. 
Dit zijn wij verplicht aan ons zelf, aan onze 
heerlijke kunst, aan ons Geloof! 

JOHAN. 

~ -

T E K Ó O P : 3 MAN. ORGEL 

Cavaillé-Coll Mu tin 

28 STEMMEN - BARKER-PNEUM. I 
ELECTR. WINDVOORZ . 

IN PERFECTE STAAT 

Brieven en inlichtingen : Adre s Inl. P . De Groot , 
Sue zkad e, llb DEN HAAG (N ede rl. ) 
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ORGELADVISEURS 

I. RUDOLF AGRICOLA 

Naast en tussen opdrachtgevers en bouwers 
van het orgel, heeft zich in de loop der tijden 
een figuur ontwikkeld, die zo langzamerhand is 
uitgegroeid tot de onmisbare derde: de adviseur. 
Zijn officieel bestaan was aanvankelijk onbe
kend, dat èn opdrachtgever èn bouwer voor het 
nieuw te bouwen orgel van hun kerk en voor hun 
parochie of hun convent soms voor moeilijkhe-

instrument. - We spreken hier natuurlijk over 
het geval van den organist die hart heeft voor 
zijn orgel en die zijn vak verstond. 

Was Rudolf Agricola zulk een vakman? De 
oudste vermelding va n zijn bemoeiingen met het 
orgel in Sint Martini te Groningen, waarover in 
de handboeken van de orgelgeschiedenis zo lus
tig op los gefantaseerd wordt, beperkt zich tot 

• 

RODOLPHVS AGRICOLA. 

RODOLPHVS AGRICOLA natus Baffel- 1 i S 5· 
di pacre Curione > acque Groening.r educa-
cus moricur quinto Kalend. Noucmbris, at -
que Heidelberg;E fepelicur in cuculla vd 1Uf
fcr.ac,apud Minores. Hic primus Gr:rcas lic-
ceras Germani~ inculic. Eius opera à propa-

den kwamen te staan, waarin zij raad zochten 
bij derden . Deze raad was occasioneel en de man 
die adviseerde, « ging », na zijn advies, « over 
tot de orde van den dag ». Hij maakte van · zijn 
adviseren geen beroep. 

Wie was de raadsman? Vaa.k - en het lag 
voor de hand - was het de organist. Hij toch 
was de man die in de praktijd het meeste belang 
had bij de inrichting van het nieuwe inst rument. 
Hij was op de hoogt e van de nieuwe muzi ek ; de 
ver nieuwingen die bij ande re org els wa ren aan
gebrach r kende hij en hij wenst e ze voor zijn 

90 

deze ene zin in Opmeer's Opus Chronographi
cum (Antwerpen, 1611) : « Fertur et orga.num 
pneumaticum in Divi Martini Groningae ex
truxisse. » - Hij heeft het orgel in Sint Mar
tinus te Groningen opgericht. 

Agricola was een geleerd en bereisd man . Ln 
Italië had hij de klas sieke vorming van de jong e 
Renaissance .genot en en er naast literaire stu
dies en schilderkunst ook muzi ek beoefend. Was 
hij niet een tijdlang organist aan het hof van 
Fe rr ara, eer hij naar de Nederland en t er ugk eer 
de en in Groning en st adssecr etaris werd ? Zijn 



-tijdgenoten schatten zijn spel te Ferrara .zeer 
hoog : hij zou elk ander organist kunnen uitda
gen. Hij werd er ook ruim voor betaald en ver
wachtte - naar hij in 1476 aan zijn vriend Wal
therus van Gouda schrijft - dat de vijf goud
stukken die hij er per maand voor ontving, tot 
zes zouden verhoogd worden. 

Het moet een enthousiast en prettig slag men
sen zijn geweest, die laat-vijftiend-eeuwse Ita
liaanse Humanisten. Zij hadde.n een nieuwe we
reld ontdekt in de Griekse cultuur en met dit 
ideaal wilden zij heel de wereld vergulden. Agri
cola ging naar Groningen terug om het geluk
kige, van schoonheid doorgloeide leven aan de 
jeugd van zijn vaderland over te dragen. Zijn 
betrekkingen daar ontvingen hem zo goed als 
het maar kon : HiJ kreeg er een post in het 
stadsbestuur, waardoor hij invloed kon uitoefe
nen. Maar hoe bitter is hem dit allel;! tegenge
vallen! Hij was er nog maar kort, toen hij aan 
een vriend in het Zuiden schreef, dat hij nie
mand had gevonden die smaak had in de beoefe
ning der letteren zoals de humanisten dat ken
den. Voor alles voelde Agricola zich dus de hu
manist. In dit kader paste ook de beoefening der 
vocale en instrumentale muziek. Zijn orgelspel 
in Ferrara noemt hij zelf in de hoger vermelde 
brief « mijn oude beuzelarij ». Was het omdat 
de Groningers hem niet in de literatuur volgden, 
dat hij hen nu met zijn muziek trachtte te over
tuigen en hij zich met het Martini-orgel ging 
bemoeien? t 

Om de u,.IBrukking « mijn oude beuzelarij » 
naar waarde te beoordelen, mogen wij de con
tekst noch de omstandigheden vergeten, en de 
bekwaamheid van Agric p la zullen wij moeten 
vinden in het midden tussen de bescheidenheid 
die spreekt van « beuzelarij » en de vrienden
trots, die zegt : « organa denique tam pulsabat 
egregie ut omnes seculi sui potuisset ad certa
men provocasse », - zulk een uitnemend orga
nist was hij geworden, dat hij elk zijner tijdge
noten mocht uitdagen. 

Intussen maakt geen enkele bron melding van 
een « opleiding » tot orgelbouwer. Maar uit de 
hardnekkigheid waarmede de Groningse ge
schiedenis hem de bouwer van het Martini-orgel 
blijft noemen, mogen we toch wel besluiten, dat 
dit beric ht , ontdaan van provinciale en locale 
trots, gegrond moet zijn op een daadwerkelijke 
steun bij de vervaardiging van dit orgel. 

De trots der Groningers zal niet weinig ge
prikkeld zijn bij de herbouw van hun kerk ên 
de bekroning . daarvan met een voortreffelijk 
orgel. Na de torenbrand en een instorting in 
1465 en '68 werd in 1469 een begin gemaakt met 
de herbouw. Wanneer Agricola in 1477 in Gro
ningen terugkomt , is de kerk bijna gereed en de 
« uomo universale », waarvoor elke humanist zo 

graag wilde geteld worden, « bouwt » er het 
orgel in 1479. Wat betekent dit? Gebrek aan 
preciese gegeve.ns geeft ons ruimte voor de vol
gende oplossingen : 

1. de nieuwe . stadssecretaris bekostigde de 
bouw; 

2. de rusteloos experimenterende renaissance
mens Agricola - ook de alchemie was een 
geliefkoosde bezigheid van de humanist -
die in Italië en elders het orgel leren ken
ne.n in zijn nieuwe gedaante, zette zich aan 
het werk en ontwierp de plannen voor het 
Martini-orgel; 

3. hij stond aan de schaaf- en gietbank en 
construeerde en intoneerde eigenhandig de 
pijpen; 

4. hij adviseerde opdrachtgevers en bouwers. 
Welke van de vier soluties wij · ook kiezen, 

Agricola heeft zijn taak zó goed volbracht, dat . 
« zijn » orgel tot aan de laatste verbouwing 
goeddeels is behouden gebleven en « zijn » pij
pen voor een deel ook nu nog klinken. 

De eerste oplossing kunnen we têrzijde leg
gen : De humanisten behoorden in de regel niet 
tot de meest kapitaalkrachtigen en bovendien 
zou Agricola's aandeel dan in andere bewoor
dingen zijn overgeleverd. 

Zouden wij de plank ver misslaan, als wij de 
drie overige oplossingen in hun geheel op Agri
cola toepasten? Nauwkeurige archiefstukken 
hiervoor ontbreken helaas. Niet alleen voor 
Agricola en Groningen, maar ook voor de N e
derlandse, de Duitse en de Italiaanse orgelbouw. 
In het laatste werk van Knud Jeppesen, « Die 
Italienische Orgelmusik am Anfang des Cinque
cento » (1943), waar de geschiedenis der Ita
liaanse orgelbouw van de 14de, 15de en 16de 
eeuw uitvoerig wordt aangehaald, komt noch de 
stad Ferrara noch het hof van Ercole d'Este 
voor. We zijn dus niet ingelicht over .de orgels 
uit Agricola's onmiddellijke nabijheid. Maar in 
de steden uit zijri omgeving werden in de tijd 
die hij in Italië doorbr a cht, vele orgels gebouwd 
of vernieuwd. Jeppesen bespreekt ze uitvoerig 
en de « Note d'archivio » geven er vele. Wij kun
nen ons moeilijk voorstellen, dat dit alles aan 
hem voorbijgegaan is. Evenmin zullen de Duitse 
en de Nederlandse vorderingen aan zijn aan
dacht ontsnapt zijn, ook al spreekt hij over zijn 
aanraking met het orgel bescheidenerwijze van 
zijn « oude beuzelarij ». 

Maar Agricola zou de eerste niet zijn , die zijn 
spel in hoge mate afhankelijk wist van de ken
nis van het instrument en de bouw ervan. In die 
dagen was men nog zo gelukkig om als vanzelf
sprekend aan te qemen, dat theoretische kennis 
weinig zin had, w·anneer zij niet vergezeld ging 
van een goede ambachtelijke kunde. Het behoeft 
weinig betoog, dat een adviseur gewapend èn 
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tnet theoretische kennis èn met .de praktijk van 
het schone ambacht eerstens sterk in zijn schoe
nen staat tegenover zijn principalen en tweedens 
dat het werk, tot stand gekomen in innige sa
menwerking tussen opdrachtgevers, raadsman 
en vaklieden, een solide en een schoonklinkend 
instrument kan worden. 

Mogen we het samengaan van deze gelukkige 
factoren bij het Agricola-orgel van Groningen 
aannemen? De overblijfselen van het vijftiend-

ORGEL- en PIJPENMAKERSGILDE 
VERSLAG 

DER ALGEMENE VERGADERING 
Op 5 Mei 194 7 werd te Brussel in de Handels

kamer overgegaan tot de eerste algemene ver
gadering der orgel- en pijpenmakersgilde. Als 
eerste punt werd een klare lijn getrokken no
pens de benoeming en de verkiezing van Deken 
en Voorzitter. 

Een Deken wordt officieel « voor het leven » 
benoemd. M. Delmotte zal dus dezen titel blijven 
behouden. M. Anneessens werd, op de orgelda
gen te Gent, door de orgelbouwers, als leider 
verkozen. Hij is dus Voorzitter van de orgel- en 
pijpenmakersgilde. 

Vervolgens ging men over tot het bespreken 
der statuten, die, na een gemoedelijke en 

ééi.lwse instrument en d.e taaie traditie pieîtert 
ervoor. 

De archiefvorsers en documentenspeurders 
mogen het mij vergeven, als ik heb misgezien. 
Maar uit de weinig gegevens die mij ten dienste 
stonden, heb ik gemeend dit beeld van onzen 
eersten Nederlandsen orgel-adviseur te mogen. 
ontwerpen ter vervanging van de traditionele 
mistekeningen die van het ene handboek in het 
andere overgaan. 

Amsterdam. cEJET VISSER. 1 

openhartige gedachtenwisseling, goedgekeurd 
werden. 

Nog enkele huishoudelijke aangelegenheden 
werden aangesneden, die echter op de volgende 
vergadering meer uitvoerig zullen worden be
handeld. 

Elf ' Firma's hadden aan den oproep beant
woord. Drie, door hun bezigheden weerhouden, 
lieten zich verontschuldigen, doch wensen ook 
bij de gilde aan te sluiten. 

Deze vergadering mag welgeslaagd heten. De 
belangstelling waarmee ze werd gevolgd, en de 
goede onderlinge ve!·standhouding waarin ze 
verliep, laten voorzien dat de zo pas gestichte 
gilde tot een bloeiend organisme zal uitgroeien. 

De Secretaris, 
(Ingezonden.) A. STEVENS. 

l{ERI{ en CONCERTORGELS 

DE 

MECHANISCH 

PNEUMATISCH 

ELEKTRISCH 

Firma J. STEVENS, Duffel 
Gesticht in 1840 

STELT ER PRIJS OP ALLE ELEKTRISCHE ORGELAPPARATEN, 
COMBINATIECENTRALEN en SPEELTAFELS, zelf te vervaardigen! 
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Jos. VAN AMELSVOORT : 5 Fantasien van Teleman, 
voor Orgel. - Edition Heuwekem ei jer, A'dam. 3,50 FI. 
Registratie : Albert De Klerk. 
G. Ph.Teleman was een tijdgenoot van Bach en Händel 

en met de eerste zeer bevriend. Philipp Emmanuel Bach 
had hij ten doop gehouden. Hij was een bovenmatig 
vruchtbaar componist en schreef meer dan Bach en 
Händel samen. 

De 5 Fantasieën tekenen zijn karakter te voeten uit. Zij 
zijn van Bach noch van Händel. Zij missen de ernst van 
de ene en de schittering Yan de andere. Zijn dieptemo
m enten liggen in het musicale beeld, niet in de uit ge
drukte gedachten. Over het gehele werk ligt een getem
perde vreugde, een innigh eid die zeer weldoende is. 

Jos van Amelsvoort heeft ee n steen gevoegd aan het 
gebouw der orgelkunst , een steen van goede grondstof 
en g rondi g , deugd elijk maak se l. De registratie van Albert 
De Klerk is naar de stijl en naar de geest van elk onder
deel onverbeterlijk op een klassiek orgel. Het zal echter 
op vele romantische orgels en vooral op veel orgels der 
laatste vijftig jaar moeilijk te volgen zijn daar waar 
steeds de Trompet van het groot orgel voor zulke door
zichtige muziek voorgeschreven wordt. D e Trompet van 
die periode is te overheei·send en te dik in de lagere 
tonen. Een goed organist za l zich echter gemakkelijk 
kunnen aanpassen. Trouw ens het is zeker de registreur 
niet die daarvoor enig verwijt veTdient. Geen degelijk 
organist zal de vreu gde di e dit werk hem schenken kan, 
willen missen. De uit gave is voornaam en stijlvol. Zeer 
aanbevolen. Fantasien met éé n e, kan u dit verrecht
vaardigen? 

Hennie SCHOUTEN : Fuga op Psalm 68. - Edition 
Heuw ekem eijer. FI. 1,50. 
E en fuga is een fuga. Gen ieë n als B ac h konden zelfs 

in een fuga ee n sterk lyri sme legge n, ik zou h aast zeggen 
dat men sommige fuga's in de rubriek der progr a mm a
muziek zou kunnen onderbrengen; het is natuurlijk fel 
overdreven geform ul eer d , doch wanneer wij enk ele de
len beluisteren bijv. van de fuga in La kl. - sol kl. -
do kl. - mi b . - en m ee rdere andere, dan staan wij 
verbaas d over de exp r essieve kracht di e uit gaat van dit 
b(i uit ste k neutr a le onderwerp. De fuga van Hennie 
Sc h out en is flink gebo uwd , volmaakt organistiek ge 
sc hr eve n, ec ht er zon der opvallende muzikalit eit . E en de
ge lijk e schoo lfu ga di e a ls st udiem ateria a l een goe de kans 
kan krijgen. Aanb evole n. Zeer verzorgde uitgave. 

Albert DE KLERK : Tien Orge lwerken, Deel I. - H eu
wekeme ijer. Fl. 2,70. 
Dit ee rs te deel bevat vijf ee r ste orgelwerken uit de 

gehele bundel van steeds gevraagde orgelwerken, omdat 
ze door hun omvang en het gelegen h eid skarakter stee ds 
practisc h zijn . D e eerste blik op deze composities stemt 
sympa thi ek en dit gevoe l verstevigt naarmate men ze 
doorspeelt. Albert De Klerk legt met deze en kele stukk en 
get ui ge ni s af, ee n ge degen technicus, doch vooral ee n 
beschaafd, welsprekend musicus te zijn. H et eerste, een 
vo udi g verhalend «Dialoo g», het nobel-droeve «L amento », 
de forse Tocc ata en de dromerige « Pastorale » zijn a lle 
werken die persoonlijk en vast ge ïnspi reer d zijn. Zijn h et 
geen meesterwerken? Geeft niet : het is kunst! Wij 
hebben daarin geen overvloed. Zeer aanbevolen. Prettige 
uitgave in de lijn van h et werk. 

Jan NIELAND : Hannonium:school, Band 1. - Heuweke
meijer. Fl. 2,40. 
D eze cursus, in vier t a len, is grondig uitgewerkt . Be

do eld voor be g innelingen als hun allereerste musicale 
st udi e; Jan Nieland heeft de practische oefenin ge n gelei
delijk opgebouwd, parallel met de notenleer in de brede 
zin van het woord, daar waar de meeste der ge lijke uit
gaven een zekere mus

0

icale kennis bij de leerling veron
der stellen : wat een fout is. 

Pr actisch voor kloost ern en self-made-musici die veelal 
alleen over een harmonium beschikk en . Pas se nde uitgave 
voor studieboek. Aanbevolen. Criticus. 

TUTTI 
MATTHESON 

FI. 0,45. 
Fuga in G-Dur. - Heuwekemeijer . 

Eigenlijk voor Piano ges chreven doch goed bruikbaar 
voor orgel zonder ped aal. Niet moeilijk. Muziek uit het 
einde der zeventiende eeuw, steeds prettig om . spelen, 
huiselijk . Geschikt voor studiemateriaal. 

Nederlandsche Polyphonie, I, 12 tweestemmige gezangen 
a capella . 

Nederlandsche Polyphonie, II, 12 tweestemmi ge instru 
mentale werken uit de oude Nederlandsche school, ver
zameld door MARIUS MONNIKENDAM. Uitg. « Ons 
L eeke n spe l, Bussum. 
Hiermede heeft M. Monnikendam een leemte aange

vuld die bijzonder geapprecieerd zal worden. Wij staan 
immers, met onze gewone- en eerder beperkte - wat 
materi aa l en techniek betreft - kerkkoren, steeds nood
ge dwong en afz ijdig t egenov er de koorwerken der oud
Nederlandse Meesters. Wij hoorden immers nooit iets, en 
zage n nimmer een andere uitgave dan de grote missen 
en onuitvoerbare mot ette n. Nu kan het kleinste koor, nu 
kunnen een paar deftig e zangers ook een keuze do en 
tussen de liter at uur van deze tijd. De tweede bund el 
verrijkt onze huismuzi ek, in sommige gevallen ook kerk
muziek, met een he erlijke brok. Er is in Vlaanderen, 
vooral onder het impuls van E . H. I. De Sutter, een ster
ke beweging tot het beoefenen van de blokfluit gegroeid; 
dit onderhavig werk za l voor de vele beoef ena ars ervan 
een heme lse gave bet ekene n . Wij zelf zijn er ·vast mede 
begonnen, en h et klinkt zeer dankba ar en stemmig. Bij
zonder mooie uitg ave. 

J aa p KUNST : Het leve nde Lied van Nedel'land. - Uit 
de volksmond opgetekend en bewerkt voor zang (blok
fluit) en Pi a no. Uit gave Paris A'dam. 
Liederen va n de J aa rkring, ballad en, minneli edere n, 

matrozen liedere n, wiegeliederen, gezelschapsliederen, ver
halende-, boertige-, spot-, volks -, leu gen- , sold ate n- , histo
rische-, danslied eren : voor elke gelegenheid een k eur 
van prettige liedere n ongeveer in de zin der stud ent en
liederenboeke n voor Vl aa nderen. Deze lieder en zijn veelal 
afko m stig uit T ersche llin gen , enkele uit de streek van 
Maastricht en Zeeuw s-Vl aa nderen , doch er zijn er heel 
wat bij die ook hi er wel bekend zijn. Schalm eie rs , hui s
vaders vooral, boeken a ls deze kunn en ni et gem ist wor 
den indi en u wilt dat het thuis geze lli g , hui se lijk is. Kloe
ke gebon den uitgave verlucht m et ee n overvloed van 
mooie silhouetten door Henriette Baukema. Aanbevolen. 

P . 
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0 Het Orgelmuseum. Wij kregen een reeks interessante 
antwoorden op de vraag: Zoek ons de werkelijke afme
tingen van het orgeltje, afgepeeld op de schilderij der 
gebroeders Van Eyck: Het Lam Gods. Enkele antwoor
den liepen volledig naast de kwestie. Niet goed begrepen 
wat er gevraagd werd daar we geen vraag zullen in
sturen met de afmetingen van het schilderij zelf. Wij 
hebben hier ook een goede meter (bedoeld als maat
eenheid!) Een antwoord uit D. was haast het gemid
delte van het geheel der ingezondene afmetingen. Daar
om zullen wij deze ter beoordeling voorleggen en ... dit 
aµtwoord ·had zo een leuke humor « aan het nuttige » 
gepaard, dat wij er !liet kunnen aan weerstaan dit vol
ledig over te drukken. Hier gaat hij: « Geachte Heer 
Redacteur, Ik heb zo eens mijn meter bovengehaald, 
mijn klein beetje hersens doen werken, mijn rudimen
tair schattingsvermogen opgepompt en mijn bijziende 
katerogen gespleet-zet. Rekening houdende met perspec
tieven; mijn vrouwelijke onkunde door vergelijkende 
studie aanvullende ben ik gekomen tot volgende afme
tingen: 
Grootste hoogte · (bovenste deel aangevuld): 195 cm. 
Grootste pijp: 105 cm. 
Breedte: 78 cm. 

Het merkwaardigste briefje dat De Schalmei ooit ont
ving werd afgesloten door volgende tekst: « Goed heil, 
vele groenten van ... enz. » 

Wij verwachten nu van al onze abonnenten een beoor
deling van deze afmetingen. Volgens . onze bescheiden 
mening zijn de gevonden afmetingen te klein. Het or
geltje was wel iets groter. 

0 Lode Huybrechts speelde op 13 dezer een groot or
gelconcert gewijd aan de werken van Cesar Franck. 
Het concert ging door op het orgel der Kristus-Koning
··•::•rs te Antwerpen, en werd door Radio Antwerpen u!I ·,. 
gezonden. 

0 Die gröszte Orgel der Welt, lezen wij in « Grens
Echo » (Eupen), is nu te vinden in Sidney. Australië. 
Hij heeft 140 registers en nagenoeg 10.000 pijpen. Hij 
kan in verschillende delen gebruikt worden en, mits 
koppeling, ook volledig worden ingezet, « wozu aber 
Ejtets 5_Spieler nötig sind.» (!)Voorde windtoevoer zijn 
5 electrisch gedreven blaasbalgen in gedurig gebruik en 
de kracht van het orgel is zo geweldig dat het in zijn 
volheid alleen mag bespeeld worden met opene ven
sters ... « andernfalls die Fensterscheiben durch die hef
tigen Erschütteringen zerspringen würden.-» ( !) Zonder 
commentaar. 

0 Tongerloo: Maandag 26 Mei speelde Pater Timmer
mans: Preludium en Fuga in Sol Gr.; Flor Peeters: Pre
lud . en Fuga in Es, Prel. en Fuga in la kl., twee Koraal
voorspelen : « Christ lag in Todesbanden » en « Nunn 
komm der heiden Heiland », Prel. en Fuga in si 

I 
kl., 

Toccata en Fuga in re kl. Waa,rschijnlijk komt nog deze 
zomer de Italiaanse organist Feruccio Signanelli (Ro
me) concerteren in dezelfde abdijkerk. André Marichal 
uit Parijs heeft reeds aangenomen een recital te geven 
in de Lente van het komende jaar. 

0 Poste!: Prof. Peeters geeft een recital in de Abdij
kerk ter gelegenheid van een honderd-jarig jubileum. 
Het zal plaats vinden in de maand Augustus. Wij ont
vingen nog geen programma. 

0 Gent: St-Baafs. Flor Peeters speelde het jaarlijks 
gr0ot concert in de Kathedraal. Prelud . en Fuga in si 
kl va,n Bach. - Drie Oude Meesters: Alma Redemptorls 

Mater, G. Dufa y . Toccata per l'Elevazione door G .. F res
cobaldi. « Von Himmel hoch da komm ich he r» door 
Pachelbel. Eerste Koraal van C. Franck. Toccata en 
Fuga in re kl. van Bach. Deze orgelwerken werden af
gewisseld door Koorwerken van Lassus, Flor Peeters 
en Mgr . Van Nuffel die persoonlijk aanwezig was . Moet 
worden aangestipt: de buitengewoon heerlijke uitvoering 
van de Psalm In convertendo Dominus door Mgr. Van 
Nuffel. Zeer hartelijke felicitaties aan de Eerw. Dirigent. 

0 Neder.land: Dezelfde orgelvirtuoos maakt in de maand 
Juli een toernee in de grote steden van Nederland. 

0 Amerika: In September a.s. zal Prof. Peeters een 
tweede concertreis in Amerika aanvangen. Er staan een 
vijftigtal concerten op het programma. 

0 Sic transit ... Vroeger stond in Methuen (Massachu
setts) het in 1862 gebouwde en toen op één na het groot
ste orgel ter wereld. (We have much bigger ... ) Het is 
sinds lang van die plaats verdrongen en door meerdere 
ver voorbij gestreefd. Het behoeft nu, als elk orgel van 
jaren, dringend restauratie en men is bezig daarvoor 
50.000 dollars bijeen te brengen. 

0 Conservatorium, Gent: Het openbaar exaam van or 
gel ging door op Vrijdag 20 Juni in de St-Niklaaskerk. 
De Jury was samengesteld uit de HH. Toussaint-De 
Sutter, Directeur; R . Tellier, Leraar aan het Kon . Con
serv. te Brussel; Ch. Hens, Leraar aan het Kon. Con' 
servat . te Luik; A. Papen, leraar aan het Kon. Conserv. 

Boven links: Prof. Peet ers, de HH. Tellier, H ens, Pa.epen, 
Joos, Toussaint De Sutter, Secretaris Lageirse. 

Boven rechts: de Jury luistert. 
Onder links : de Professor. 
Onder rechts: de Professor met de slachtoffers na de 

strijd . 

te Antwerpen; Lode Joos, organist te Brus sel en M. La
geirse, secretaris. Vier leerlingen concureerden. Uitsla g : 
A. Balcaen, Eerste Prijs met ond erscheiding; D e Cuyp er 
Paul, idem met _ één punt minder; Magerman K ., Eerste 
Prijs, en Juffr . N. Smekens, Tweede Prijs (eerste jaa,r). 
Allen zeer hartelijk gefeliciteerd! 

0 Lemmensinstituut, Mechelen. Daar het exaam eerst 
doorgaat op 15 Juli, is het ons niet meer mogelijk de 
uitslagen in dit nummer te publiceren. 

: : : = : === ======== == === ======-=====-=-=== :;:: : = ================= :: ::: : ==== :=: = ::, 
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~ liolianci, oude Nederlandse koionistenstad in de st aat 
Michigan, zal ter gelegenheid der eeuwfee sten een or gel 
uit Nederland ontvangen. Er wordt gewerkt om 6000 
gulden in te zamelen met dit doel. 

~ Wilt u De Schalmei beter, uitgebreider, ciegeiijker? 
Steunt ons dan en stort het steungeld op P.C. Berten De 
Keyzer 4602.76, Twee Bruggenstraat, 35, Gent. - Beste 
dank bij voorbaat! 

0 Humbeek: Dhr . Jan Devreught, koster-organist al-
- daar, ontving, ter gelegenheid van zijn gouden jubileum, 

het kerkelijk ereteken « Pro Ecclesia et Pontifice » en 
het burgerlijk « Gouden medaille van Leopold II ». De 
Schalmei stuurt hiermede hare welgemeende gelukwen
sen aan de heer Jubilaris en ... nog vele jaren! 

0 Op algemene aanvraag zullen wij de photo's gedu
rende de Gentse Orgelfeesten genomen, ter beschikking 
stellen van de lezers aan de prijs van 6 fr. (vergroting 
6 x 9 cm.). Redactie-Secretariaat. Stuur per p.c. met ver
melding van aantal op voetje. 

0 Mechelen, T.D. Het orgel van De Klinge zal onder 
de loupe komen. Beste dank. Brief volgt. 

Ook de photo's van het exaam der orgelklasse te Gent, 
. die zeer geslaagd zijn, gaan aan dezelfde voorwaarden. 
Deze van de HH. Juryleden worden niet verspreid. 

0 Aan onze Correspondent Edg. Dhont, Ardooi. Zeer 
hartelijke gelukwensen met « Mieke » ! Wensen het klein 
Schalmeisterke een scoone ende een blyde leven! 
0 Duffel: Stevens, orgelbouwer, is ongeveer klaar met 
het nieuwe orgel in het Kon. Conservatorium te Gent . 
Zal eerlang de restauratie aanvangen van het groot or
gel in Sint Rombouts te Mechelen. 

Halfweg, parochie 0. L. Vrouw Geboorte, werd een 
nieuw orgel ingehuldigd. Het orgel werd gebouwd door 
de Firma Vermeulen, Alkmaar, en ingespeeld door dhr. 
J. L. Schouten, organist der Kathedrale Kerk « St-Bavo » 
te Haarlem, afgewisseld met zangkoor « St-Caecilia », on
der leiding van B. M. Hoogwegt. Werden uitgevoerd : 
Toccata en Fuga in d kl. , Bach; Derde Koraal van C. 
Franck; Andantino, C. Franck; Toccata, Hendrik An
driessen. 
0 Dhr. Gaalman had op 18 Mei te Amsterdam een per
soonlijk onderhoud met Paul Hindemlth . Er was o.m. 
sprake over de Gentse Orgelfeesten. Het « freude » hem 
ten zeerste dat zijn IIIe Sonate werd uitgevoerd. 
0 De vooruitzichten tot het inrichten van de Tweede 
Gentse Orgelfeesten in 1950 geven ons de hoogste ve·1'
wachtingen. Enkele administratieve gedeelten zijn reeds 
in werking. JEAN COLLOT (zie vorig nummer, bldz. 55) 
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Vrouwel1ke 
CANADA 

In het Canadese franstalig tijdschrift Passe
Temps (Montréal, November 1945, bldz. 3), ver
schenen enkele bijzonderheden over de jonge 
Canadese organiste Française Aubret. In Juni 
1944, zij was toen 21 jaar oud, behaalde zij aan 
het Conservatorium van Parijs Ie Grand Pre
mier Prix d'orgue. Haar leraar, Marcel Dupré, 
schreef over Française Aubret : « F. Aubret est 
appelée à recuejllir les plus grands succès. » 
Drie jaren lang heeft zij de hoogste onderschei
dingen weggekaapt aan het Conservatorium; 
dank aan de behendigheid van den bestuurder 
van het Conservatorium, kon zij tijdens de be
zetting van Parijs, door de Duitsers, en niette
genstaande de bewaking van de Gestapo, haar 
studies voortzetten. Zij werd ook vier maanden 
gevangen gehouden, nam een aktief deel aan de 
bevrijding van Parijs en trotseerde de grootste 
gevaren om de gewonden te verzorgen; getuigen 
verhaalden dat zij verschillende malen haa:r 
leven gewaagd heeft. 

Na de bevrijding werd Fr. Aubret benoemd 
als organiste aan de kerk van Passy; op uitno
diging van Marcel Dupré gaf zij een recital op 
het groot orgel van Saint-Sulpice, daarna op het 
orgel van het paleis Chaillot op aanvraag van 
den Canadesen ambassadeur. In het paleis van 
Versailles concerteerde zij in aanwezigheid van 
de hogere officieren der geallieerde legers, ten
slotte speelde zij voor het corps diplomatique in 
de particuliere woning van graaf de Beaumont. 

Einde 1945 keerde zij naar Canada terug en 
trad op tijdens het grote Overwinningsconcert 
te Mont r éal. In den herfst van dit jaar onder
neemt zij een concertr eis door de Verenigde Sta-

P . Fr a nçoi s FLORAND , 0. P. : J. S. Bach , « L'reuvre 
d'orgue », (suivi d'un essai sur l'expre ss ion mu s ica le du 
sen timent r elig ieux . - Pr éface de Ma r ce l Dup ré) . Edi
tions du Cerf, P a ri s , 1947. 
Het werk w em elt van ori gin ele besc houwingen en 

ni euwe geda chten . D e schrijver w il los va n w a t hij 
no emt « de lége nd e » va n B ac h; hij wil zich zo ni et la t en 
leid en door h et oord eel va n gesc hi edkundi ge n en critici 
di e a an de Ca ntor de eig ensch app en va n God de V a der· 
hebb en gege ven ; de a lm ac ht , de onm et elijkh eid, de m a
jest eit , de eeuwi gheid , de imp as sibilit eit ; schrij ve r wil 
m ee r do en uitkom en, de bew eeglij k heid en de fout en va n 
B ach . De Specifi ek e hoe da ni gh eid va n B ac h is de con
tinuït e it « cet te forme de déve lopp em ent de la pensée 
mu sic a..le qu'o n peut app eler di a lectiqu e, ou un e id ée en 
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Organisten 
ten van Amerika. Het artikel besluit : « Son jeu 
extrêmement souple, appuyé sur une remarqua- ' 
ble formation musicale, ses extraordüi.aires dons 
d'improvisation, sa passion pour le travail, tout 
cela lui assurera une brillante carrière d'orga
niste. » 

FRANKRIJK 

In het Parijse weekblad Images Musicales (n. 
19, 1 Maart 1946, bldz. 5), wijdt Bernard Gavo
ty een artikel aan de 24-jarige organiste Jeanne 
Demessieux. Deze organiste behaalde aan het 
Conservatorium van Parijs de eerste prijzen 
voor piàno, orgel, harmonie en fuga. Zij schreef 
reeds een Symphonie voor orkest, een Suite voor 
piano, een Sonate voor viool, liederen, zes Etu
des voor orgel en een Symphonie improvisée voor 
orgel. Gavoty bespreekt haar orgelrecital in de 
zaal Pleyel te Parijs; op het program staan : 
Passacaille en Fuga van Bach, 2e Choral van 
Franck, Prélud •e et Fuge in g van Dupré en ten
slotte eigen werk. Six Etudes en Symphonie im
provisée op een thema van Gallon. Over de Six 
Etudes schrijft Gavoty: «Liszt ne dut point cau
ser plus de surprise en jouant pour la première 
fois ses Etudes transcendantes ... Et qui sait si 
les Six Etudes de Jeanne Demessieux, aujour
d'hui inaccessibles, ne feront pas faire aux vir
tuoses de demain le bond technique qui ouvrira à 
l'écriture de la musique d'orgue des horizons et 
facultés insoupçonnés? » Jeanne Demessieux 
heeft ook Dupré als leermeester gehad, tot wi en 
Gavoty het volgende fijne compliment richt : 
« On peut se se.ntir fier d'avoir mis au monde 
entre vingt chefs-d'reuvre musicaux, un chef~ 
d'reuvre vivant. » G. D. B. ss. cc. 

(Vervolgt.) 

engendre directement et spont a ném en t un e a utr e , sa ns 
int erventions d' a utre s facteurs p sy cholo g iques » d .i. éé n 
(of enk ele th em a 's ) wordt hom o~ee n on twikk eld zond er 
a ndere middel en dan de ver and erm ge n va n h a rmoni sch e 
verlichting en, de kun stkn epen van het contr apunt en d e 
r epliek _ di e soms d r am ati sch is - va n h et te ge nthem a 
of a ntwoord . De grot e kla ssiek er di e Bach is, is ook een 
lyrteker di e, wanneer bij god sdi ensti ge ge dachten beh a n
delt, ee n rom a nticus is. Hij is ee n m en s van inw endi g 
lev en en va n de geest , hij is de m an di e P . Flo ·r a nd door
heen het orgelwerk . hee_~t w!lle _n , ontdekk en. Ied ere or ga
nist m oe t dit werk m z1Jn b1bl!othe ek hebb en, al was h e t 
m aa r om een 13 een and ere int e rpr eta ti e va n B ac h t e h eb
ben dan deze di e w ij bij Pirro en Schw eitz er h ebbe n 
geleerd . Dr. D . B. 



• 

,I 

Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs-
gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 

EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE MUZIEKHANDEL 
B IJ E N L A A N, I - B R U S S E L 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte systeem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 

VOOR A R T I S T I E K EN D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 

TONGEREN L. 
opger. 1937 

ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrnllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

LEDER voor ORGEL 
LICHT-SOEPEL-LUCHTDICHT en STERK! 

fu6.0-tal;oJz,iurn J3MU1..d 
Em. Mathieustraat, 25 LEUVEN 



O~oi U-Qo.t U ... 
zijn BETERE INFORMATIE 
en SPOEDIGE BERICHTGEVING van belang. 

GE VINDT ZE IN 

"De Nieuwe Gids,, 
Dagblad voor staatkundige, culturele, sociale en_ 

economische belangen. 

* 
"DE SPECTATOR" 

* 

* 

* 

W eekeiodblad van « De Nieuwe Gids >>. 

met Kunst- en Cultureel bijblad «Kern». 

'T VRIJE VOLl(SBLAD 
Katholiek dagblad met de best verzorgde 

sportrubriek. · 

"OVERAL" 
Geïllust~eerd weekblad voor alle lee staf els. 

"l(APOENTJE" 
Het gedroomde weekblad voor de jeugd. 

REDACTIE EN ADMINISTRATIE : 

Z A N D S T R A A T 13 - 17, B R U S S E L 

Drukkerij Vyncke, Savaanstra at , 4, ;ent. 



;;, - :tie \;..UL '- uHALMEI'' 
SEPTEMaER 1947 2• JAARGANG - Nr 5 

' 

De Schalmei 
Tweemaandelijks Tijdschrift voor Orgelbeweging 
•• 



Nieuwbouw Restauratie 

Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
Orgelbouwer 

HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen -- Herstellen -- Ombouwen 
ELECTRISCHE VENTILATOREN 

KERK-ENSALONORGELS 
volgens electrisch, pneumatisch en mechanisch stelsel 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS - TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gesticht in 1832 MEENEN (W.-Vl.) 



DE SCHALM EI 
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ORGELBEWEGING 

REDACTIE EN BEHEER : Abonnementsvoorwaarden: 
Berten DE KEYZER België: 100,- fr. 

Aandacht! Voor meer eenheid : 

Twee bruggenstraat, 35, Gent. Nederland: 150,- fr . alle co ; respondentie te sturen 
Postcheckrekening: 4602.76 Steunabonnement : 300.- fr. naar Redactie en Beheer. 

TEL . : 177.37 

T • T 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: BERTEN DE KEYZER 

ALLEENVERTEGENWOORDIGER VOOR NEDERLAND: EDITION HEUWEKEMEIJER 
Tel . 530.86 Breedeweg, 21, AMSTERDAM-OOST Postgiro 335644 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll::11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

"à1E t1Jà ES CORt, h1ER ES VElE tE àoEnE ... ,, 
Toen, voor een paar weken één onzer 

abonnenten gevraagd werd de interessante 
orgelgeschiedenis uit zijn kerk te -willen her
samenstellen, ontvingen wij een antwoord dat, 
naast volstrekt eerlijk, ons, in een zekere mate 
raak-typisch lijkt voor de eigentijdse geest van 
een groot percent onzer organisten. « Hoe is het 
mogelijk, schrijft hij, een nieuw zuiver cultureel 
tijdschrift op te richten, hoe is het mogelijk 
hele bundels archieven door te werken tot de 
samenstelling van een Nederlandse orgelge
schiedenis, hoe is het ten slotte mogelijk , hon
derde, ja duize.nde kostbare uren te verspillen 
aan een werk dat op zichzelf edel en belangwek
kend is, doch waarvan mij alle nut ontsnapt in 
een zo zwaar-ernstige tijd... » · _ 

Het zou ons volledig buiten de beperkte om
heining van onze actie brengen indien wij de 
verdere mening van onze Geëerde Schrijver, en 
zijn verklaring van die zo zwaar-ernstige tijd 
lieten volgen; over de mogelijkheden van oorlog , 
de uiterst scherpe vraagstukken van godsdien
stige en politieke aard en dies meer. 

Het is vanzelfsprekend dat er in een periode 
als de onze, vele vraagstukken veel meer diepte
gang hebben dan deze van de orgelbeweging in 
het algemeen. 

Het is vanzelfsprekend dat enkele vraagstuk
ken reële levenskwesties in boven- en natuur
lijke orde zijn, en dat wij allen in mindere en 
meerdere mate ÎÎaarin betrokken word en, ons 

daaraan interesseren. Doch wanneer wij ons op 
dit standpunt gaan stellen, wat zal er onze we
reld schraal en grijs uitzien. 

Goed, veronderstellen wij dat er nog een oor
log komt : moeten wij die dan afwachten met 
de handen in de schoot? Neen. Moeten wij onze 
beste krachten inzetten om die tegen te gaan? 
Ja. Doch de beste manier om de vrede te behou
den is daaraan vooral niet te veel belang te 
hechten. Componisten componeren, dichters 
dichen,, organisten orgelen en stellen een onbe-
vangen belang in hun kunst. · 

Dàn scheppen wij een sfeer van vrede! Wij 
kunnen niets meer en niets beter doen. Het is 
ons om zeer begrijpelijke redenen niet toegela
ten daarover verder uit te wijden, wij zullen in 
elk geval onze man staan. 

Dus, zeer geëerde Schrijver, volgens u is de 
tijd zo zwaar-ernstig dat onze actie niet alleen 
als tijdverlies doch zelfs als plichtverzuim kan 
beschouwd worden. Wij ondervinden echter da
gelijks dat men niemand moet verwijten zich te 
veel in te spannen voor een goede zaak; maar 
dat , veeleer duizenden het verwijt verdienen zich 
slechts voor zich zelf te interesseren. Er zijn er 
maar zelden die, ter oorzake van hun Schalmei
actie een betere zaak zouden verwaarlozen. De 
meerderheid onzer organisten vinden echter hier 
de enige zaak die hen enigszins boven de grond 
verheft en waaraan zij actief kunnen medewer
ken. Wij leven in een tijd waarin de meesten 
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onder ons zoeken naar gemak, naar een genie
tend, zittend leven. Het is niet omdat de artikels 
in ons tijdschrift te moeilijk zijn dat sommigen 
zich afzijdig houden, neen, voor sommigen zijn 
de gemakke ijkste nóg te veeleisend. 

Toen Dom Jozef Kreps gedurende de oorlog 
de omzendbrieven rondstuurde, die vele orgel
pijpen aan de greep van de omfogsdoeleinden 
zouden helpen ontsnappen, kreeg hij een bespot
telijk klein aantal antwoorden terug . Men inte
resseerde zich daar niet voor! Wanneer wij brie
ven rondsturen met retour-zegel voor één 
woordje antwoord op de eenvoudige vraag : 
« Heeft U oude boeken of rekeningen in uw 
kerk? » dan vormen zij het grootste getal die 
het e~nvoudig vertikken ja of neen te schrijven! 
Men interesseert zich daar niet voor! 

Nog voorbeelden? Neen, want zelfs lezers van 
« De Schalmei » krijgen nu een rode kleur om 
de door « De Schalmei » geleende postzegels nog 
in hun bezit! 

Het is dus niet verdedigbaar alsof « De Schal
mei-actie » wie ook van ernstiger noodzakelijker 
werk zou afhouden,, om de eenvoudige reden dat 
een zeer groot percentage zich zelfs daarvoor 

. niet interesseren!! 
Gebrek aan interesse! Geen geb:r;ek aan tijd, 

geen gebrek aan kennis, geen gebrek aan goede 
wil! Doch, het is een algemeen verschijnsel dat 
er, onder een driekwart organisten (om bij onze 
taak te blijven) geen de minste interesse bestaat 
voor een om het even welke bovengrondse zaak! 

« Het kan verkeeren ! » zei Bredero. 
Zeer Geëerde Schrijver, wij zijn jong van 

jaren, of minstens jong van hart. Wij zitten hier 
nu niet met lange apenarmen langs het lijf te 
slingeren; wij schreien geen krokodilletranen 
(gisteren was ik in de Antwerpse dierentuin) 
om toestanden die wij met samenwerking, met 
geestdrift, met trouw geduld kunnen verande
ren. « De Schalmei » strijdt voor· hogere cultu,ur 
in onszelf en onze collega's; een hogere cultuur 
op een bepaald gebied dat echter niet uitsluit 
doch aanvult; dat niet tegenstaat doch vervol
ledigt; in laatste instantie zal deze specifieke 
culuuraanwinst onder ons allen een rijpe grond 
bereiden, die met gretigheid elke hogere waarde 
in zich zal opnemen. 

Straks vatten wij de Derde Jaargang aan, 
met onvermoeide veerkrachtigheid en optimis.: 
me. Steeds groeit de belangstelling van vele zij
den voor ons werk, voor de bèweging. Straks 
komen de postboden over de Nederlanden met 
de inzet van de nieuwe jaargang ., maakt het die 
mensen niet lastig en legt nu uw bijdrage ge
reed! Wij durven stellig rekenen op de trouw 
van onze Lezers en op een massale toetreding 
van nieuwe abonnenten. leder abonné kan zor
gen voor één nieuwe! 

In het volgend en laatste nummer van '47 
zullen wij een verrassend overzicht geven van . 
de nieuwe uitbouw der Schalmei-organisatie. 
Het is geen plan : het is reeds klaar! «De Schal
mei » zal de Derde Jaargang, flink georgani
seerd, instappen. Wij vertrouwen op het we:rk 
van ieder afzonderlijk! Stelt niet uit! 

« Die tijt es cort, hier es vele te doene ! » 
(Hadewijch). Berten DE KEYZER. 

F I L M S T U D I E N MAANDBLAD voor FILMKULTUUR 
Filmnieuws - Filmcritiek - Filmstudiën 
en een UITGELEZEN ILLUSTRATIE 

Abonnenten van « FILMSTUDIEN » verzamelen 
EEN STANDAARDWERK VAN FILMKUNST 
Abonnem ent 60 fr. per semester 
P.C. 863.68 PROJECTA p.v.b.a. 
JilPDORP, 38 - ANTWERPEN 

Prijs per Jos nummer, 12,- fr. 
Te verkrijgen in alle goede 
kiosken en dagbladwink els 

«FILM S TUD IE N » bracht in Vlaanderen een nieuwe strekking 
in de filmkritiek en leidt de strijd voor de waardevolle film 
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-◄ 
De Deense Orgelbouw 
in de jongste Eeuwen 

00 

:JC,vtre g,e;.,~ftiedliundig,e Scftet., 

00 

De orgelbouwkunst heeft in het verloop der 
tijden, in slechts weinige landen een zo wissel
vallig bestaan gekend als in Denemarken. 

In slechts weinige landen zijn de orgels van 
alle tijden zo snel ten gronde gegaan als in het 
onze. Daaruit volgt dat dit land ongelooflijk arm 
aan oude orgels is, ja, er zelfs geen enkel meer 
bezit. Samen met die oude schatten verdween 
zelfs de herinnering eraan. 

1. Koning Kristiaan IV regeerde van 1588 tot 
1648. Het was een algemeen bloeitijdperk, ook 
op muzicaal gebied. Uitstekende orgelbouwers 
als Hans Erebus (1), Nic. Maas en Johan Lo
rentz bouwden hier de orgels. Daar is echter 
niets meer van te vinden. 

Een enkel oud orgel bevindt zich nog in het 
Frederiksborgslot-Kopenhagen, doch het werd 
in het buitenland gebouwd en er aangekocht. 
Compenius is er de maker van. 

2. De gulden tijd voor de orgelbouwkunst in 
ons land kunnen wij citueren tussen 1700 en 
begin 1800. Het ideaal dat de orgelbouwer zich 
toen voorstelde was de verre voorloper van wat 
werd nagestreefd bij de doorbraak der nieuwe 
orgelkunst, een twintig jaren geleden. De be
roemde meesters van die tijd waren Esaias 
Compenius, Hans Schärer, Arp Schnitger, Eug. 
Casparini, Johan Oothfried Hildebrand en ten 
slotte Gothfried Silbermann. 

De mensurenstudie en de intonatie bereikten 
een volmaaktheid die wij ons niet meer konden 
eigen maken. Toen werd het eenheidstype ge
schapen . 

Geheel in het begin waren het de baroktypen 
die het meest in zwang waren : brede, wijde 
mensuren en zacht van intonatie. Later ging de 
ontwikkeling meer over naar nauwere mensuren 
en scherpere glans. Didrik Buxtehude en J. S. 
Bach waren van buitengewone betekenis voor de 
verdere ontwikkeling . De zwellende Preludia en 
Fantasieën stelden andere eisen aan het instru 
ment dan bijv. §amue l Scheidts' lineaire en over -

wegend vocaai bedachte orgelcompositie's uit 
het begin dezer periode. 

De orgelbouwers van de baroktijd waren 
uiterst zelfstandige mannen die gans persoonlijk 
en gedurfd, de moeilijkste opgaven die hen ge
steld werden oplosten. Zij harmoniseerden 
steeds hun instrumenten volgens de ruimte 
waarover zij beschikten. Was het orgel voor een 
grote kerk besteld dan disposeerden zij over 
vele, ja een vloed van sterktonige stemmen die 
karakteristiek waren voor die tijd. Was het ech
ter voor een mindere ruimte bestemd, dan 
schikten zij het met minder sterke stemmen, ja 

. lieten zelfs elke sterktonige wegvallen. Zo het 
orgel van het Frederiksborgslot : dit orgel is 
voorbehouden geweest voor een binnen-huissa
lon en heeft daarom van de sterktonige stem
men niets anders overgehouden dan een paar 
Kwinten. 

Hoe eigenlijk het barokiaans orgel in Dene
marken gevormd en uitgegroeid is kunnen wij 
niet geschiedkundig-juist aantonen daar, vooral 
wat de eerste periode betreft, ons geen detail 
rest. Doch er is dit voordeel dat de meest repre
sentatieve orgelbouwers van die periode buiten
landers waren en wij eens zo, aan de hand der 
buitenlandse geschiedenissen ook de onze zullen 
pogen samen te stellen. 

3. In de eerste helft V31ll (Ie vorige eeuw ont
stond de Firma Marcussen en Reuter te Aaben
raa, een stadje' op enkele Km. van de Duitse 
grens gelegen. Deze twee kunsthandwerkers 
hebben respectievelijk een uitvinding op hun 
actief die voor de orgelbouw van blijvende waar
de gebleken is. Marcussen bouwde zijn beroem
de blaasbalg. Reuter vond zijn stemmenschuif. 
Zij benutten deze uitvindingen het eerst bij de 
restauratie van het orgel der Domkerk te Ros
kilde. Deze stemmenschuif bracht er zeer veel 
toe bij tot het veredelen van de labiaalpijpen. 
Het eerste groot werk dat de werkhuizen van 
Marcussen -Reuter verliet was het orgel van de 
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Kristiansborgslotkerk te Kopenha gen . Dit orgel 
is nu nog in gebruik in den eerst en staat . 

De dispositie van het orgel kan als het klas
siek voorbeeld van de Deense orgelbouwkunst 
doorgaan : 

KRISTIANSBORGS SLOTKIRKE-KOPENHAGEN 

I Manuaal 
Quintatön 16' 
Principal 8' 
Quintatön 8' 
Quint 51 / 3 
Okt a v 4' 
Spidsflöjte 4' 
Oktav 2' 
Sinflöjte 1' 
Sesquialtera 2' 
Quartion 2' 
Tromp et 8' 

II Manual 
Bordun 16' 
Princip a l 8' 
Rorflöjte 4 ' 
Quint 2 2/ 3' 
Oct av 2' 
Terz 13 / 5' 
Dulcian 8' 

Peda! 
Gedaktbas 32' 
Principal 16' 
Subbas 16' 
Oktav 8' 
Gedakt 8' 
Cello 8' 
Oktav 4' 
Nathorn 2' 
Basun 16' 
Fagot 16' 
Trompet 8' 

m Manual 
Principal . 8' 
G edakt 8' 
Viola di Gamba 8' 
Flöjte 4' 
Fugar a 4' 
Waldflöjte 2' 
F ago r 8' 

De evolutie van het stralend-scherp orgel 
naar de donkere grondspelen-kleur is in deze 
dispositie een aardig stukje vooruitgekomen. 
Daar zijn eigenlijk geen mixturen doch alleen 
twee-korige stemmen, twee, drie Aliquotstem
men. 

Bij de dood van Reuter werd de Firma Mar .
cussen en Zoon, genoemd. Zij hadden toen zeer 
vruchtbare jaren en bouwden veel voor.name 
orgels in het land volgens hetzelfde principe.Wij 
noemen er enkele : de herbouw der orgels van 
de 0. L. Vrouwkerk te Kopenhagen en Roskilde
Domkerk ; de orgels der Olai en Mariakerk te 
Helsingor, Kronborg, Frederiksborg en Fredens
borg Slotkerke; St.-Knudskerk .in Odense en ten 
slotte Koge . Al de geno emde orgels zijn nu nog 
in gebruik met weinig of geen veranderingen. 
Na de oorlog tegen Duitsland in 1864 moest De
nemarken Aabenraa aan dit la.ud afstaan en 
werd de Firma Marcussen een Duitse Firma . Zij 
had van toen af geen bestellingen meer in ons 
land. 

Na de Eerste helft der vorige eeuw vervalt 
het orgel haast tot een caricatuur. De romantie
kers voelden niets voor de strenge orgeltoon van 
vroegere tijd en. Zij zochten in het Sympho.nisch 
orkest een beeld voor de samenstelling van hun 
orgeltoon. De enen nieuwe stem volgde op de 
andere volgens de romantische grillen. De stra
lende mixturen werden vervangen door een ge
heel van zachte ronde tonen: buitengewoon on
geschikt voor polypho.nische muziek. 

Op het einde der vorige eeuw voerde men het 
pneumatisch-electrisch systeem in. De oude me
kanische inrichting die meer de volledige per
soonlijkheid van de organist opeiste werd uit
geschakeld voor een eenvoudig systeem van 
luchtbuisjes en electrische leiding die het orgel
spel in zijn ·geheel meer dor en onpersoonlijk 
maakten. 

Rond dit tijdstip trad het industrieorgel op 
het voorplan. Men kon weldra spreken over een 
ware orgelfabricatie waar men de stemmen in
dustrialiseerde zonder rekening te houden met 
de ruimte en de accoustische mogelijkheden van 
hun bestemming. 

Buitenlandse orgels kwamen niet meer over 
de grens op enkele uitzonderingen na : bijv. dit 
van de H. Hartkerk te Kopenhagen. Het telde 
twintig stemmen en was gebouwd door Cavaillé
Coll. Deze grote Franse Orgelbouwer had vroe
ger dikwijls een aanbod gedaan doch het is bij 
dit ene orgel gebleven. Verder het orgel van 
Castelkerk met 37 spelen, gebouwd door W. 
Sauer. Frankfurth a.O.; dit van de St.-Peters
kerk van 45 stemmen in 1938 door Sauer & Wal
ker afgeleverd. Nog enkéle katholieke kerken 
beschikken over een door buitenlanders ge-
bouwd orgel. · 

Dit is in 't kort een overzicht van de orgel
bouwgeschiedenis der laatste eeuwen, in Dene
marken. 

Later volgt een beschrijving van het orgel in 
de Jägersborgkerk te Gentofte bij Kopenhagen 
en het groots opgevat Radio-orgel te Kopen
hagen. 

Vejle, Denemarken. L . GYLLER. 

(1) Cfr. « De Schalmei », II , 1, bi. 3. 
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WILT U «DE SCHALMEI» BETER, UITGEBREIDER, DEGELIJKER ? 

Stort uw steungeld op P.C. Berten De Keyzer 4602.76, Twee Bruggenstraat 35, Gent. - Hartelijke d ank bij voorbaat! 
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Franc l~ als Orgelcomp onist 
door . 

Marius MONNIKENDAM 

♦ 

GJJe c!Jmprovisatie 
In de onmiddellijke nabijheid van het grote 

verkeerscentrum van Parijs, de Place de la Con
corde, licht achter enkele massale huizenblokken 
in volkomen rust verscholen, de Place de Belle
chasse. 

Wie voor het eerst de hoek omslaat van één 
der uniforme straten in dit kwartier,, staat bijna 
stil van verrassing door opeens een groen veld 
te vinden m~t als achtergrond de elegante voor
gevel met de twee r anke torens der Sainte Clo
tilde. Geen stadsrumoer dringt schier tot dit op 
een hof gelijkend plein door; kinderen spelen 
onbekommerd in dezen groenen tuin onder het 
oog van moeders die op hun beurt weder be
scherming schijnen te zoeken bij de hoge ge
beeldhouwde gestalten welke vanaf de portieki ;m 
en zuilen statig neerblikken. 

Zo staat deze kleine basiliek hier bescheiden 
als een eiland in deze huizenzee, als een oase van 
rust in den verzengenden stroom van het Parijse 
leven. ' 

Even links ; onder het hoge voorportaal is de 
deur die toegang geeft tot de wenteltrap naar 
de orgeltribune. Van een « koor »-tribune kan 
hier nauwelijks sprake zijn, want alle ruimte is 
benut voor het met de architectuur van het ge
heel 0vereensitemmende neo-gothieke orgelfront. 

En hiermede is tegelijk de plaats bepaald die 
het orgel en het orgelspel in de Parijse kerken 
en Franse kathedralen als regel inneemt : het 
« Grand-Orgue » en de « Organiste Titulaire » 
zijn gelijk den pontifex, die de liturgie in haar 
rijke ontplooiing op Zon- en Feestdagen luister 
verlenen n a a s t d e m a î t r i s e en de, 
maître de chreur, die terzijde van het altaar de 
eigenlijke liturgische zang v~rz orgen. 

- In Nederland waar men op dit gebied dik
wijls Roomser dan de eerste burger van Rome 
zijn wil, bestaan hiervan bijna geen voorbeelden. 

Gedurende dertig ja r en besteeg César 
Franck des Zondags en Donderdags de hoge or
geltribune om er zijn improvisaties als in een 
wijd5le vlucht te doen neerdalen. Want de imp r o
visatie was een der meest kenmerkende eigen
schappen zi~e~ muzikalit eit. 

Zozeer men namelijk de orgelimprovisatie als 
oud stuk muziekcultuur uit vroeger tijden in 
Frankrijk tot den huidigen dag heeft blijven 
beoefenen, zozèer vond deze vorm van muziek
maken in César Franck en zijn opvolger Tour
nemire een weergaloos hoogtepunt. 

De klanken zijn vervlogen die door de brede 
organistenhanden van Franck aan de klavieren 
ontrukt zijn en die onder de prachtige bogen 
van deze basiliek samengevloeid zijn rond de 
Eucharistie, niet alleen met wierook en waslicht, 
maar ook met de zingende en biddende stemmen 
van Franck's gelovlge tijdgenoten. Want niet 
an.ders, dan met orgelklank zingende hymnen, 
waren zijn improvisaties. 

Of om zijn eigen woorden te bezigen bij de 
aanvaarding van den tekst voor de compositie 
der « Rédemption » : « Ik zal er muziek op ma
ken, en ik zal het heel goed doen, omdat IK 
GELOOF in hetgeen daarin vervat is. » 

De linkerdeur onder het voorportaal was nu 
Zondag's morgens het rendez-vous van Franck's 
leerlingen en kennissen, de stille getuigen van 
het muzikaal gebeuren dat zij daar gingen bele
ven. Het waren vooral Tournemire,, .d'Indy , Pier
né, Bordes, Ropartz, de Wailly, Chaussop, Pou
jaud, de Serres en de Bréville, die de getrouwen 
waren. 

Als 1 e p è r e naderd e , meestal aan den arm 
van een leerling, en een haag van bedelaars pas
seerde die hij allen mild bedacht en hem als een 
soort H. Vincentius vereerden, besteeg hij de 
lange wenteltrap. Boven gekomen haalde hij een 
klein muziekboekje te voorschijn, aan al de zij
nen wel bekend als een selectie improvisatie
thema's " zocht er één uit die overeenkwam met 
het Officie en ontplooide dan zijn fantasie met 
die inventie van melodiek en kleur maar tegelijk 
samengedrongen in zulk een hechten vorm, dat 
men ze te r nauw ernood meer met «imp Fovisatie » 
kon betitelen. 

Een ooggetuige verhaalt , naar een verslag · 
van de Bréville, hoe Fr anck een;; vlak vóór den 
aan vang dèr Mis h 2t bewrn ~e muzi ekboekje aan 
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Duparc ter hand stelde om er een thema uit te 
kiezen waarop de meester onmiddellijk zou im
proviseren. Nauwelijks had Duparc er een aan
-gewezen of Franck riep : « Ben je gek? Wat 
. moet ik daarmee doen? Er is niets meer mee te 

_ doen, want het thema is afdoende behandeld. » 
Maar Duparc insisteerde en de tijd verliep ... 

Toen, als kwam plots een inspiratie over hem, 
greep de meester naar de toetsen en tot ieders 
verbazing ontplooide zich een fantasie op het 
gegeven thema ( dat bleek de « Hymne an die 
Freude » te zijn, de Finale der IXe Symphonie), 
waarin na vele variaties en mutaties het slot in 
een « Prière »-vorm eindigde, zoals we die zo 
goed uit Franck's werken kennen. 

• 

« We zijn getuigen van een waar wonder ge
weest, en wat we gehoord hebben, is miracu
leus »,, zeide Duparc, - en terwijl Franck de 
registers induwde en de koppelingen met de voe
ten ontspande, zeide hij : « Ge hebt me in een 
hinderlaag willen lokken, maar ) k geloof er niet 
in gevallen te zijn. » 

Maar ook op het Conservatoire waar Franck 
de orgelklas leidde, was de improvisatie hoofd
zaak. Inplaats van de schoolse methodes miz"er 
Noordelijke muziekscholen waar de vrije fanta
sie een afgestorven lidmaat der Muze schijnt, 
werd deze klas algemeen meer als een « Cours 
de composition » beschouwd, en hiertoe was de 
improvisatie-kunst de schakel. 

het pos1t1eÇ op be sch1lbeu1J van het lam qobs 
Onder de vele antwoorden op de vraag: « Hoe . 

groot is dit orgeltje werkelijk? » bereikte ons 
een schrijven van een Kunstschilder die me zeer 
bevoegd lijkt. Het wordt hier in zijn geheel 
overgedrukt. De correspondent van vorig num
mer zal met genoegen het zeer 'klein verschil tus
sen de beide berekeningen bestatigen. Hiermede 
sluiten wij deze eerste vraag af. Het geheel der 
maataanduidingen, de vermoedelijke samenstel
ling van het orgel, enz., zal ter gelegen stonde in 
een algemene vergadering van bevoegdheden 
uitvoerig besproken en vastgelegd worden. Wij 
ondervinden zeer grote interesse voor de zaak, 
ook onder de meest gekende organologen. In een 
der volgende nummers zullen wij een schrijven 
publiceren van de grootste Franse orgelkenner , 
nopens ditzelfde onderwerp. Hier volgt de studie 
van een Kunstschilder die onbekend wenst te 
blijven : « Ik heb ook eens beproefd de afmetin
gen te bepalen van het orgel, afgebeeld op het 
schilderij van het Lam Gods. Hierbij de schets 
die bij benadering de maten aanduidt. Ik ga uit 
van de verhoudingen van het menselijk liêhaam 
aangenomen in de kunst . Het menselijk figuur 
wordt verdeeld in 8 koppen. Naar schatting 
moet het hoofd van de engel die voor het orgel 
zit 0,21 m. X 8 = 1,68 m. Gezien de 4 koppen 
geteld worden vanaf de kruin van het hoofd tot 
aan het zitbeen is de hoogte der zittende figuur 
vanaf de stoel tot aan de kruin : 1,68 : 2 = 
0,84 m. Maar daar de figuur gebogen zit is er 
allicht een verlies van 4 cm. dus dat wordt 
± 0,80 m. Wanneer men dan die maat legt op 
de grootste afmeting van het orgel dan komt 
dit overeen met 2 X0,80 m. + 0,30 m. = 1,90 m. 
De breedte van de orgelpijpen is naar vergelij
king ,met de _vingers van de spelende engel de 
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volgende : Als men 2 cm. breedte neemt voor 
de middelvinger dan gaat die breedte iets meer 
dan twee maal in die van een pijp die dan tussen 
4 en 5 cm. breed moeten zijn. Er zijn 21 pijpen 
dus indien 4 cm. per pijp = 84 cm.; indien 
5 cm. = 105 cm. waarbij komt 8 cm. voor de 
omlijsting. 

Waarvoor besten dank. DE REDACTIE. 
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Oude 01tgel6 in V-laande1ten 

Het tweede XVI.-eeuws Orgel 
der St. Hermeskerk te Ronse 

In een der vorige nummers van dit tijd
schrift (1) verhaalden wij de geschiedenis van 
het orgel dat in 1504 door Meester Lieven Cor
nelis van Gent vervaardigd werd op last van het 
Kapittel van Ronse voor hun stiftkerk, dat 
waarschijnlijk een ouder orgel verving en dat in 
1516 een ingrijpende herstelling onderging en te 
dier gelegenheid ook vergroot werd. 

De grootheidsmanie die de voortschrijdende 
XVIe eeuw kenmerkt, deed bij de koorheren den 
drang ontstaan, een tweede nog groter orgel bij 
dit eerste te voegen. Te dien einde deed men 
beroep op Meestër Willem de Grave, waarvan 
we spijtig genoeg niet konden achterhalen van 
waar hij afkomstig was. Het enige wat we 
weten is dat hij zeker geen Ronsenaa1· was. 

Vooraleer het ontstaan van dit orgel, aan de 
hand van de 16 documenten, die ons er over be
waard zijn, na te gaan; willen we er eerst op 
wijzen dat gedurende den bouw van het nieuw 
orgel, het oude orgel (het kleine orgel) dat we 
zonder aarzeling identifiëren met dit in 1504 
vervaardigd; een herstelling onderging waarvan 
de aard spijtig genoeg niet aangeduid is. (Be
wijsstuk 3.) 

Onze documentatie is bewaard in het register 
der Kapittelacten van St.-Jan 1534 tot St.-Jan 
1538, dat met deze van St.-Jan 1503 tot St.-Ja.n 
1524 (waaruit we de documentatie haalden voor 
het eerste orgel) het laatste oveblijfsel is van 
de reeks verslagen die vóór de Franse Revolutie 
hele rekken van het Kapittelarchief vulden. 

Zoals dit het geval is met de documentatie 
over het orgel van 1504 missen we hier naar alle 
waarschijnlijkheid het eerste stuk - dat het 
contract was van het Kapittel met den orgelma
ker - en waaruit we de dispositie van het orgel 
hadden kunnen vernemen. Zo moeten we ons 
(evenals voor het oudere orgel) tevreden stellen 
met de schaarse gegevens, die hier en daar uit 
de documenten opduiken; wat het uitwendig 
zicht van het orgel betreft weten wij bijna niets. 

Op 3 Juli 1534 zien we de kanunniken in hun 
wekelijkse Kapittelvergadering, tw ee confraters 
aanduiden die zich naar de orgelbouwer moe
ten begeven, om van hem de borgsom te ontvan-

gen die hij volgens het - waarschijnlijk vóór 
kort gesloten - contract, aan het Kapittel moet 
uitbetalen. (Bewijsstuk 1.) 

Dit bezoek van de kanunniken aan de Meester 
bracht niet veel te weeg, want bijna een vol jaar 
nadien (op 13 Maart 1535) was de borgsom nog 
niet betaald, en, wat erger was, mochten de 
kanunniken een nieuwen termijn vaststellen 
voor de voltooiing van het orgel, nl. op Pinkste
ren, terwijl het reeds op Pasen had moeten af-
gewerkt zijn : · (Bewijsstuk 2.) · 

De orgelmaker schijnt echter geen haast te 
hebben, want op 21 Juli 1535 staat het orgel er 
nog niet. De kanunniken verwachten het noch
tans binnen kort, want de orgelblazer wordt ver
wittigd dat hij weldra zijn ,post zal moeten ver
laten, omdat hij niet zal bij machte zijn den 
blaasbalg van het nieuw groot orgel te trappen. 
Dit laatste detail komt ons wonder voor, want 
dit veronderstelt een ongewone grootte voor een 
orgel van een plattelandskollegiaal, laat ze dan 
nog een bekende bedevaartskerk zijn. (Bewijs
stuk 4.) 

Eindelijk schijnt er vaart in het werk te ko
men. Op 7 Juli, 24 September en 15 Octo
ber 1535 . worden aan den orgelbouwer voor
schotten uitbetaald,, wat wel bewijst dat het 
werk vorderde. Meester de Grave hoopt voor 
Kerstdag klaar te zijn met het werk. (Bewijsst. 
5, 6, 7.) 

Het orgel was echter reeds vroeger bespeel
baar, en zo zien we reeds op 12 November de 
kanunikken aan de organist de toelating geven 
het nieuw orgel te bespelen. (Bewijsst. 8.) 

De bijkomende elementen werden verder lang
zamerhand aangebracht; zo zien we op 24 De
cember de kanunniken aan Willem de Grave 
vragen « den sto el » te komen plaatsen vóór 
2 Februari van het volgend jaar (2). (Bewijsst. 
9.) Dit werd waa rsc hijnlijk zo uitgevoerd, want 
op 15 Maart 1536 werd aan den orgelbouwe r 
.nog een deel der rekening uitbetaald. Bewijs
stuk 10.) 

Kort daarna raakte het orgel eindelijk volle
dig voltooid, want op 9 Juli 1536 krijgt Meester 
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de Grave de volled ige som die hem ver schuldigd 
was, en worden de regelingen getroffen voor 
het expertiseren · van het orgel. De kanunniken 
bespreken ook nog een post die waarschijnlijk 
niet in het oorspro nkelijk schema voorkwam, nl. 

- het plaatsen van een Tremolo. (Bewijsst. 11.) 
Op 26 Januari 1537 vinden we nog een stuk 

waarvan de betekenis moeilijk juist te vatten is: 
Meester de Grave wordt aangemaand zo vlug 
mogelijk naar Ronse te komen om het orgel te 
voltooien. Nochtans zoals we verder nog eens 
uitdrukkelijk vernemen, was het orgel goed en 
wel afgewerkt. Er schijnt een meningsverschil 
ontstaan te zijn tussen de beide partijen , zodat 
de voorgenomen expertise op de lange baan 
wordt geschoven en ook de betaling van den 
orgelbouwer uitblijft. Dit doet ons veronderstel
len dat de grond van de zaak een geldkwestie is. _ 
Meester Willem de Grave vond echter voor dit 
geval een even originele als elegante oplossing : 
op 3 Februari komt hij in hoogsteigen persoon 
solliciteren voor het ambt van koster in de Kol
legiaal ! Koster werd hij natuurlijk niet, maar 
na enige besprekingen, kwam men overeen het 
orgel te laten keuren , wat dan ook gebeurde. 
(Bewijsst. 12, 13, 14, 15.) 

Het orgel sc'hijnt wel volledig voltooid te zijn, 
want op 6 April 1537 wordt er boven in het 
instrument een gewelf aa.ngebracht (Bewijsstuk 
16) het is dan ook niet zonder verwondering dat 

we op 7 September 1537 de kanunniken er nogal 
streng zien op drukken dat het orgel zou afge
werkt word en tegen Kerstdag. (Bewijsst. 17.) 

Wat er nadien gebeurde hebben wij niet meer 
kunnen nagaan. Vanaf de laatstgenoemde da
tum tot op St.-J an 1538 ( datum waarop ,het 
register der Acta Capiularia eindigt) vonden wij 
niet de minste melding meer van dit werk; en 
alles laat veronderstellen dat het werk eindelijk 
volledig in orde kwam. In 1550 of 1551 is er een 
herstelling van het toetswerk van een der or.gels 
te vinden, echter zonder vermelding van de or
gelbouwer. , Evenals het ander e orgel werd dit 
instrument op 19 Oogst 1566 door de beeldstor
mers volledig vernield . Wij vergisten ons echter 
in het vorig nummer van « De Schalmei » toen 
we schreven ~at de kerk zonder orgel bleef tot 
1618; er zijn nu immers archiefstukken gevon
den waaruit blijkt dat er reeds in 1569-15.71 een 
ander orgel in gebruik was , weer tot aan de Cal
vinistische Republiek in 1578. De kerk zelf kon 
niet eerder in gebruik genomen worden dan in 
1582-83 en bleef zonder orgel tot 1618. Zie daar
over in de vorige bijdrage. A. CAMBIER. 

(1) « D e Schalmei », I , 3, b . 12 - I , 4, bi . 23. 
(2) Dit wordt toch beg r.ijpelijk w a nn eer m e'n a an- · 

n eemt dat m ees ter De Grav e eerst h et << Bor stwe r k » a f
w erkt e en nadien het « ru gwerk = po siti ef = « sto el ». 
(N.V.D .R. ) . 
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De organist, die als virtuoos en componist met 
kop en schouder boven zijn landgenoten uit
steekt, is ongetwijfeld Marcel Dupré. Zijn laat
ste concertreis door Amerika - ook zijn doch
ter concerteerde met haar vader, orgel en piano 
-, was een weergaloze triomf, en bij zijn ver
trek uit Amerika werd hem door zijn vrienden 
en bewonderaars een kostbare stylo aangeboden. 

Zoals men weet heeft Dupré de betreurde 
Widor opgevolgd aan het orgel van St.-Sulpice 
en elke Zondag verdringt zich aldaar een menig
te luisteraars rond de speeltafel om er den orgel
meester te horen en bezig te zien, maar ook het 
luidruchtigste gezelschap kan de meester niet 
beletten een onverstoorbare dubbelfuga uit te 
bouwen. 

Dupré is ook bestuurder geworden van « Les 
Ecoles d' Art Américaines » te Fontainebleau. 
Zijn werk aan het Conservatorium blijft even 
vruchtbaar als voorheen; tot de beste leerlingen 

Jehan Alain. 

van de laatste jaren behoren : Jehan Alain en 
Jean-Claude Touche (beiden tijdens de jongste 
oorlog gesneuveld) en een heel stel juffrouwen: 
Girod, Raffy, Falcinelli, Demessieux, Sacerac de 
Forge, Lagache, Touvenot, Aubert (Canada), 
Braquemond. · 

Als componist heeft Dupré de laatste jaren 
gepubliceerd : « Le Tombeau de Titelouze » (16 
gregoriaanse koralen) ,, « Evocation » (opgedra
gen aan zijn overleden vader), « Offrande à la 
Vierge » , « Suite », « Concerto » (voor orgel en 
orkest). Deze werken getuigen niet alleen van 
een uitstekend vakmanschap, maar van een 
finesse, inspiratie en wetenschap die verbluffend 
te noemen zijn. 

Als mens blijft Dupré de eenvoud, de vrien
delijkheid en de dienstvaardigheid in persoon, 
ook de eenvoudigste Amerikaanse organist die 
als soldaat te Parijs op doortocht was, werd ten -
zijne huize met alle hartelijkheid ontvangen. 
Toen zijn leerlinge, Jeanne Demessieux, enkele 
uren voordat zij een concert haà uit te voeren 
in de zaal Pleyel, ziek viel, nam de meester aan
stonds haar plaats in en speelde een verrukke
lijk en zeer zwaar programma uit het hoofd! 
Vermeld moet nog worden, de schone geste van 
Dupré : aan de Kathedraal van Rennes (zijn 
geboortestad) en waar het beroemde orgel door 
de oorlogsomstandigheden gans vernietigd 

· werd, schonk hij het huisorgel van zijn vader, 
Albert Dupré. . 

Een daverende en sensationele verschijning in 
de Franse orgelwereld is Jeanne Demessieux. Zij 
is zo pas 26 jaar geworden en is organiste aan 
de kerk van de H. Geest. Men betitelt haar als 
een « prestigieuse organiste ». Dupré zelf voor
spelt haar de schitterendste (la plus brillante) 
loopbaan. Op haar eerste publiek concert voerd~ 
zij haar « Six études pour Orgue » (sindsdien 
bij Bornemann uitgegeven) uit. Men sprak na 
afloop van dit concert over een musicale gebeur-

Jeanne Demessieux. 

tenis in de annalen van de orgelgeschiedenis. De 
artiste zelf spreidde een techniek ten toon die 
men ongelooflijk waande, haar voeten schenen 
over de pedalen te dansen. In zijn voorrede tot 
dit werk schrijft Dupré : Ces Etudes font le 
point de la technique contemporaine de l'o:rgue ... 
ce-ux qui seront parvenus à dominer les difficul
tés contenues dans ces Etudes seront reconnais
sants à Jeanne Demessieux du progrès immense 
que gráoe à elle, ils auront accompli. » 

Jeanne Demessîeux componeerde nog « Zeven 
Overwegingen over de H. Geest »,1 men kent 
haar ook een buitengewoon improvisatietalent 
toe. Op haar eerste concert werden haar door 
Jean Gallon (leraar van harmonie aan het Con-
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servatorium) drie thema's gegeven om e een 
symphonie op te bouwen. Een paar minuten 
dacht zij erover na en begon dan een symphonie 
te improviseren, spontane, zuivere, opborrelende 
muziek, · die men niet aarzelde aan te knopen bij 

- de grote Widor-Dupré-traditie. Geen wonder dat 
aan Jeanne Demessieux reeds een Amerika
tournee werd aangeboden. 

Jean Langlais is de -organist van het beroem
de Cavaillé-Coll-orgel in Ste-Clothilde en wordt 
aldus de opvolger van Franck, Tournemire, Er
mend-Bonnal (t 1944). Zijn laatste gepubliceer
de werk « Neuf Pièces ·» bewijst ten overvloede 
dat Langlais de verwachtingen die men op hem 
heeft gebouwd, niet beschaamt; zijn « Rhapso
die grégorienne » aan Tournemire opgedragen, 
is een magistraal werk weervan de bladzijden 
44-46 tot de schoonste moderne orgelmuziek 
behoren. 

De blinde organist André Marchal, is in ver
vanging van Jos. Bonnet organist in St.-Eusta
che benoemd. Op Kerstdag 1945 nam hij bezit 
van het prachtig instrument. Hij heeft zich on
dermeer doen opmerken door een reeks druk be
.zochte en door N. Dufourcq gecommenteerde 
concerten op l:}_et orgel van het · paleis Chaillot. 
Hier bevindt zich het orgel van het gesloopte 
Trocadero. Het spel van André Marchal is niet 
zonder enige critiek te verwekken, sommige 
verwijten hem zijn overdreven staccatospèl 
dat eerder aan clavicimbel dan · aan orgelspel 
doet denken, zijn bruske tempo- en rhyfhme
veranderingen. Hier volgt het oordeel van Gavo
ty (in ' « Contrepoi:µt », nr. 3, Maart-April 1946, 
blz. 89). : Grisé de légèreté, il s'évade du royau
rrle de l'orgue pour atterir au pays du clavecin. 
Il préfère la miniature à la fresque. Il bannit du 
jeu d'orgue ce qui en fait justement le privilège: 
le poids, Ie volume, une certaine inertie majes
tueuse, indispensables en plus d'un cas. Le lega
to lui pèse... aux plans sonores, il préfère les 
mille ingéniosités d'une régistration chatoyante. 
Il n'est pas jusqu'au tempo dont l'impossibilité 
ne lui semble un poids trop lourd : il l'alaguit, 
puis le précipite. Avant tout, de la vie, de l'air : 
c'est sa doctrine ... Par excès de recherces, l'reu
vre ne tient plus. On émonde un if, on taille un 
rosier, on fait courrir, horizonta~, un cordon de 
pommiers. Mais on ne touche pas aux chênes. » 

In tegenstelling tot deze critiek, lazen wij on-

r 
langs in het L0ndens weekblad over een recital 
van Marchal in de Westminster Chapel. Hieruit 
lichten wij de volgende zim:.neden : « Het was 
het fijnste orgelspel dat men zich inbeelden kan 
en van een zeldzame hoedanigheid; hoe Marchal 
het orgel zo kan doen zingen grenst aan het 
wonderbare en ongelooflijke . De toehoorders 
waren werkelijk in verrukking gebracht door de 
subtiliteiten van registratie , tempo en rhythme, 
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het was een openbaring van het meest spranke
lend leven. Het recital was gewoonweg superb 
en werd besloten door een meesterlijke improvi
satie op gegeven thema. » (1). 

Uit goede bron vernemen wij dat er te Parijs 
een zekere animositeit bestaat tussen de opv.at
tingen van Dupré en die van Mai'chal; zij moge 
nochtans de wederzijdse waardering en eerbied 
niet uitsluiten. 

Marchal heeft ook dit jaar een grote concert
reis door Duitsland en Zwitserland ondernomen 
en vertrekt spoedig voor een tournee naar Ame
rika. In de lente van het volgend jaar zal hij in 
de Abdijkerk te Tongerloo concerteren, dit be
looft tot een gebeurtenis te zullen uitgroeien. 

Aan de Schola Cantorum vervangt E. Souber
bielle de betreurde J. Bonnet in de hogere orgel
cursus. 

Maurice Duruflé, die al de ellende van een 
lang krijgsgevangenschap heeft doorgemaakt, 
huldigde het gerestaureerde orgel in de zaal 
Gaveau (38 spelen) en publiceerde bij Durand 
een Scherzo voor groot orkest. 

Wij hebben hier reeds gewezen op het trans
cendent boek van Pater Florand, een boek dat 
voortaan ieder organist moet bezitten. 

Tenslotte moet met bijzondere vreugde be
groet worden, het herverschijnen van het be
kende tijdschrift « L'Orgue », het orgaan van 
de « Amis de l'Orgue ». Meer dan elders is in 
Frankrijk de stoffelijke situatie van de organist 
alles behalve rooskleurig ,, zodat meerdere be
roemde orgels het zonder organist moeten stel 
lenen dat de orgelklas van Dupré hoofdzakelijk 
uit vrouwelijke elementen bestaat. 

Met Barres zou men mogen spreken over « la 
grande pitié des églises de France. » 

Dr. G. DE BECKER, ss. cc. 

(1) N. Dufourcq schrijft in een brief aan de Redactie: 
« André Marchal est aujourd'hui l'un de nos plus grands 
maîtres, si ce n'est Ie plu s grand. >> (N.V .D.R.) 

Wie kan mij een PIANOPEDAAL bezorgen? 

Schrijven : Redactie-bureau. 

IK VERKOOP: P. GILSON, Solfèg-es, acht delen. 

Schrijven bureau van het blad. 



De Orgelmaker van Amsterdam 
Muzikale voorlichting voor de jeugd is een 

probleem, dat tientallen muziekdeskundigen en 
honderden onmuzikale ondeskundigen bezig 
houden. Desondanks zullen we tot een oplossing 
komen, al zijn de practische moeilijkheden niet 
binnen enkele jaren uit de weg te ruimen. 

Inmiddels tracht men de jeugd voor te lichten 
met boekjes van allerlei aard; het een is wel 
eens te dor-theoretisch, het ander wel eens te 
romantisch. Slechts een heel enkel boekje uit de 
internationale literatuur voor muzikale jeugd
opvoeding kan voldoen aan de huidige eisen der 
muziekpredagogiek. 

Toch is er één boekje, dat mij jaren geleden 
heeft getroffen en dat in mijn jeugd diepe in
druk op mij heeft gemaakt. De titel luidt : « De 
orgelmaker van Amsterdam » of « De toonkunst 
in Nederland in de 17e eeuw. » Deze titel met 
ondertitel wijst op de ouderwetse uitgave en dat 
is ze dan ook. De destijds zo bekende en erkende 
schrijver van jeugdboeken, P. Louwerse, schreef 
het in het jaar 1879. Toen ik het een 30 jaar 
later las, heette liet reeds verouderd en het is 
nu in 1947 bijna antiek. 

In het voorbericht schrijft hij : Oud en Jong 
Nederland, ontvangt in dit verhaal een paar 
bladzijden uit het levensboek van een beroemd 
Nederlander, die, helaas ,, zoo goed als onbekend 
onder ons is. » 

Die beroemde Nederlander was een organist 
te Amsterdam, en heette Jan Pietersz, Swee
linck. 

« De «Vereeniging voor Noord-Nederlandsche 
Muziekgeschiedenis •» heeft in de laatste jaren 
ijverige pogingen aangewend om den naam van 
dien grooten man van het stof der vergetelheid 
te ontdoen. » 

De schrijver Louwerse beschikte over weinig 
historische feiten, ze zijn nauwelijks in het boek 
terug te vinden. Hij heeft zijn grote fantasie 
nodig om er een verhaal omheen te weven. 

Het verhaal is nog wel eens geforceerd, het is 
in menig opzicht zelfs van een burgerlijke 
braafheid en het laat zich denken, dat wij, die 
gedurende de laatste 25 jaar met alle kracht 
willen loskomen van die burgerlijke deugd
zaamheid, dit boekje het liefst wilden vergeten. 

Ik heb dit boekje bewaard; bij de periodieke 
opruimingen , welke wij in ons mensenleven toe
passen, heb ik dit boekje nimmer kunnen weg
doen. Nu ben ik blij, dat ik het nog bezit en heb 
het dezer dagen zelfs weer eens doorgelezen. 

Ik heb het verhaal nu eens op een afstand be
keken en deed daarbij de gewaarwo r ding op als 

bij muziek, · welke is doodgespeeld, dat ze na 
enige jaren toch levensvatbaar blijkt te zijn 1 
soms door een herziene voordrachi:, soms ook 
door een erkenning van waarden, welke we eer-
der niet begrepen. -

1n dit boekje van 200 bladzijden, laat de 
schrijver Louwerse Sweelinck optreden temid
den van zijn familie en vrienden en vooral 
ook temidden zijner leerlingen, Scheidemann, 
Schultz, Scheidt e.n Sijfert, die bij hem aan huis 
zijn. Meester Sweelinck is voor hen de grote 
meester met de diepe ernst en onaantastbare 
rechtvaardigheicl. De huisvrouw van Sweelinck 
is een lieve vrouw, doch in het oog der inwonen
de jongens te zeer bevreesd voor de baldadig
heid der aanstaande organisten. 

Dit is zo het geijkte verhaal der jeugdboeken 
van twee generaties geleden. Het boek geeft vele 
van die episodes en het is inderdaad beter " deze 
slechts zeer vluchtig door te lezen. 

AJardiger is waar te nemen, hoe de schrijver 
van dit boek zijn opmerkingen plaatst en daar
mede het streven naar zuivere waardering van 
zijn tijd te kennen geeft. 

Meester Sweelinck geeft een orgelbespeling in 
de Oude Kerk te Amsterdam. Vanuit de Koe
straat, destijds een aanzienlijke straat, nu een 
weinig aantrekkelijk straatje, waarin men zich 
nauwelijks Sweelincks vroegere woonhuis kan 
denken, wandelde men naar de Oude Kerk, waar 
reeds de koster « maar altijd achteruitloopende 
en buigende » bezig is voorname dames en heren 
naar de « Regeerings-banken » te brengen. 

Ook Hooft en Vondel zijn in de kerk en na 
een wenk van laatstgeno _emde , zet Sweelinck 
zich aan het klavier, omringd door zijn leerlin
gen, die straks zullen zingen. « Wind, Klaas »,, 
zeide Sweelinck,, maar duw de balken niet zoo 
onbesuisd naar beneden; ik kan het sóms hoo
ren, als ik hier zit te spelen, en dat hindert. » 

Over de bespeling zelf laat de schrijver zich 
niet uit en gaat vrijwel zonder enige overgang 
van deze zin , naar een discussie van Hooft en 
Vondel over, waarbij zij hun misnoegen te ken
nen geven over de slechte Psalm-berijming van 
Datheen en zich beklagen, dat niet die van 
Marnix is gekozen. 

Dan speelt Sweelinck weer. « Eerst zacht en 
smeltend teeder, even als een kind, dat zijnen 
vader een verzoek te doen heeft, en hem be
schroomd, doch vol liefde nadert. » 

Dit zijn al de muzikale opmerkingen, welke 
Louwerse durft te geven en ze typeren de tijd , 
waarin hij leefde , waarin het meer om de gevoe-
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ligheid, dan om de muziek zelve gaa t. 
In een volg end hoofdst uk gaan de leer lingen 

een avond uit en wel na ar de Oude Kart huizer s. 
« Is dat een kloost er? » 

- « Een klooster gewee3t ! Het is nu eene her
berg, waar de Amst er dammers bier gaan drin-

- ken, toeback rook en en kaartsp elen. » 
In dergelijke herb ergen wordt muziek ge

maakt. Amsterdam kende enige van deze mu
ziekherbergen , dc.ch blijkbaar wist de schrijver 
niet, dat er betere waren , dan juist die ene. 

Doch hij laat er de dichter Brederoö optreden 
en het volgend lied zingen : 

« Haerlemsche droog e harten nu , 
Comt toont hier wie ghij zijt, 
Wij Amsterdammers tarten u 
Te drincken eens om strijt : 
Ellick die drinckt een volle kan, 
Al wort de buyck geswollen dan, 
Soo loopt .nyet als een dolle man, 
Blijft bij den dronck altijd! » 

De feestvreugde ver loopt daarna op bedenke
lijke wijze en de jongens van Sweelinck moeten 
vluchten met een dr eigement van Brederoö : 
« Welnu, als ik spelen moet, dan zal ik spelen : 
maar uwe koppen zullen de vedel wezen en mijn 
doornstok zal de strijkstok zijn! » 

In dit boek laat men Sweelinck het verhaal 
doen van zijn reis naar Venetië , waarbij hij zijn 
spijt betuigt, dat hij « nog lang niet half door
drongen in Zarlino's kennis en in Gabrieli's or
gelspel , naar Holland te rug moest . » 

Deze onwaarheid van Sweelincks reis is in
middels achterhaald. 

Een andere muzikale gebeurtenis in dit boek 
is , een reis der familie Sweelinck naar Harder
wijk, waar hij eerst miskend, _lat er wordt ge
prezen als « de Amsterdamsche Orpheus ». 

Over « muziekavonden » bij famili es thuis , 
weet de sch r ijver nog niet veel te zeggen , ter
wijl wij thans juist zoveel kennis hieromtrent 
hebben kunnen vergaren. 

Op een verjaringsfe estavond va n Sweelinck 
laat de schrijver een ongelukj e .met een accent 
van bijgelovigheid gebeuren. 

« Bom! » 
Een vrees elijke hard e slag werd gehoord. 
De vrouwen sprongen op en riep en : « Hé , 

wat is dat? » en de mannen war en blijkbaa r ook 
niet op hun gemak. 

• 

« Meester , meester , uwe beeltenis is geval
len. » 

Dit voorval in het boek is nodig om het einde 
van Sweelinck aan te kondigen, doch eerst nadat 
zijn leerlingen naar hun woonplaatsen in Duits
land zijn teruggekeerd en vertellen over hun 
werk en de toepassi ng en verbreiding van alles, 
dat zij van Sweelinck mochten lèren. 

De allerlaatste pagina's van dit boek zijn ge
wijd aan het verdriet van Vrouw Claesken, die 
zucht : « Zouden ze mijnen Sweelinck kunnen 
vergeten? Neen, dat en kan, dat en zal niet 
waar zijn! Zou nu de Amsterdammer mijnen 
Sweelinck vergeten, die eene taal sprak, die 
door heel de wereld verstaan wordt? » 

Een vriend sprak haar niet tegen en zeide al
leen : « Ik wil hopen, beste vriendin, dat gij 
gelijk hebt . ». 

Dan leest men nog eens het gedicht _, dat Von
del tot zijn nagedachtenis heeft gemaakt : 

« Dit 's Sweelincks sterflijk deel , 
ten troost ons nagebleven; 

't Onsterfelijk hout de maet bij Godt 
in 't eeuwig leven ; 

Daer straeckt hij, meer dan hier 
kon vatten ons gehoor, 

Een goddelijcke galm in aller Englen oor. » 

Hierna besluit de schrijver Louwerse , dat 
Sweelinck vergeten is en hij laakt dit op ern
stige wijze. Dit was in 1879, toen hij een der 
eersten was , die een jeugdboek over muziek 
schreef. Het is niet na te gaan , in hoeverre zijn 
boek heeft bijgedragen tot de erkenning van 
Swéelinck , doch ongetwijfeld is het door hem 
goéd gezien, de jeugd in haar taal aan te 
spreken. 

Van het muzikale element, hoe schaars ook,, 
blijft altijd iets bewaard en het werd voor mij 
levend , zodra ik later de composities van Swee
linck bestudeerde . 

G. VAN RAVENZWAAIJ. 

ORGELLITERATUUR 

Tot ons spij t mo et, weg ens pl aat~gebre k , de be spr e
ki ng da arva n wegv alle n . (Redactie) 
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KLEINIGHEDEN V.A 

Meester Ghesqui ere, - wi e zou hem ni.et kennen -
is een •organist met 60 j. trouwe pr ak tijk. Hij stuurt de 
lezers van « De Schahnei » enkele raadgevingen die m,e-

- nig'een « om hun eenvoud zullen verrassen » doch van 
grote waarde zijn voor de gaafheid van de or ga ni ste n
taak in de kerkelijke diensten. Het zal ons, jongeren, 
steeds -een genoegen zijn naar beu te luisteren clie ons 
vi0orgiugeu en de weg baa nden. (N .v .d.R.) 

Een I goed organist moet .niet alleen op vol
maakte wijze grote orgelstukken kunnen uit
voeren, hij moet zich ook kunnen aanpassen aan 
de goddelijke diensten en daarbij het · bewijs 
leveren van kunstzin en goede smaak. 

Daartoe is de juiste keuze van de stukken een 
eerste vereiste, een keuze, gedaan met het oog 
op de delen der Mis en de plaats in het kerkelijk 
jaar. Het stuit bijv. tegen de borst werken i.n 
vlug tempo en sterk geregistreerd uit te voeren 
rond de Consecratie of Communie. Te geweldige 
stukken gedurende de Offerande storen niet 
minder de wijding van dit mis-deel. Op een 
ander gebied kan ~en werk misplaatst zijn : 
bijv. sommige organisten zullen een grote fuga 
van Bach daar aanvangen waar zi.i slechts een 
paar minuten vrij hebben. Gewoonlijk wordt de 
fuga dan nog onderbroken op een zeer erbar
melijke manier, t.t.z. uit de stijl van het werk 
en met een cadens die met de algemene toonaard 
niets te maken heeft. 

Rond de Kersttijd stemt het heerlijk de 
kerstthema's te laten horen of het nu liederen of 
gregoriaanse zijn. 

Wie voelt zich verder niet zeer geschokt wan
neer, na een of ander gezongen deel , -het orgel 
in een totaal buitenstaande toonaard inzet. Het 
ware veel beter dan een weinig te improviseren 
op een motief uit het gezongene of, gaat dit 
helemaal niet, dan enige zindelen uit het gezon
ge.ne op het orgel te herhalen. 

Een -weinig stilte is ook goed! 
Het is in ieder geval steeds aangeraden de 

gekozene stukken wel in te zien , naar hun in
houd als naar hun lengte. Ter inleiding van bijv. 
de Mis kieze me.n een stuk in de zelfde toonaard 
van het Introïtus wanneer het niet mogelijk is 
daarop een gepaste improvisatie te spelen. 

Een andere kleinigheid is het toonaangeven. 
Veel motetten hebben een eigen voorspel, doch 
waar dit niet het geval is spele men een kort 
voorspe\, sluitend met de modus-eindnoot of de 
aanvangsnoot van het lied. Een enkel akkoord 
kan dan ook volstaan. Eens het stuk ingezet 
moeten wij rekening houden · met de plaats van 
het orgel tegenover het koor, want er is niets zo 
storend dan dat het orgel immer voor- of ach
teraan de zang blijft. Het orgel mag ook geen 

GROOT BELANG 

horzel lijken die immer voortronkt en alles aan 
mekaar wil binden. Jn dit opzicht lijkt me de 
begeleiding van Potiron foutief. Zij laat het 
org el maar steeds doorspelen. Hier gaat het 
orgel de taak van begel eider te buiten. 

Dit nog over de begeleiding van het Grego
riaans. Laat de zang steeds overhee rsen en 
houdt reke1üng met het stemmenvolume. Het is 
ook soms aan te bevelen te begeleiden zonder 
zangnoot, zo is de stem vrijer en is er geen ge
vaar dat het orgel het rhythme zou hinder 2n 
door trager of vlugger tempo. De orga..'1.ist moet 
rekening houden met de afstand tussen het 
orgel en de zangers en indien die afstand een 
zekere lengte daarstelt is het nodig een weinig 
vooruit te speten. Hij zal ook niet alles willen 
begeleiden. Wa,t de celebrant zingt mag hij ,niet 
begeleiden. De korte antwoorden van het koor 
of het volk dan ook niet. Het heeft immers geen 
zin het eerste deel van een muzicaal motief niet 
te begeleiden en het tweede wel. Er is dan ook 
geen gevaar de . toon mis te nemen en het ant
woord hopeloos in de war te sturen, iets wat 
zeer veel voorvalt. 

Tracht ook niet alles te begeleiden. Niets is 
zo vervelend als het aanhoudend gezaag en ge
zeur van orgel of harmonium doorheen gans de 
dienst zonder een ogenblik op te houden! 

Nabetrachtingen : 
Vele van die kleine opmerkingen zullen meni

geen verrassen. Het zijn puntjes waar velen niet 
op letten. Men is het zo gewoon en het moet dan 
ook zo maar gaan! Dat is goed genoeg. 

Dit is zo waar dat zelfs in modeluitvoeringen 
(zoals het laatste tornooi te Brussel) op enkele 
van die kleine puntjes niet gelet werd. Het 
steeds vooruit spelen van de beginnoot o.m. was 
algemeen. Gewoonlijk begeleidde men · dok te 
hard. 

.En nochtans een nauwkeurig nazicht van die 
o~enschijnlijk kleine zaken zou de kerkelijke 
diensten veel aan goede smaak en kunstzin doen 
winnen. R. GHESQUIERE. 

/ 
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Wij begrijpen best het grote ongeduld onzer 
Archivalia-correspondenten om hun bijdragen 
in het eerstkomend nummer te zien verschijnen. 
Daar wij echter zoveel teksten ontvangen is het 
ons onmogelijk gebleken allen in hun oorspron
kelijke vorm te laten zetten. Daarom hebben wij 
Dr. Vente gevraagd nog eens zijn bijdrage te 
willen inhouden ten gerieve van de stampvoeten
de medewerkers en wij laten het ingestuurde 
werk in verkorte vorm verschijnen. Wij durven 
verhopen dat allen hiermede genoegen zullen 
nemen. Het geheel der archiefteksten ligt ter 
inzage op het bureau van « De Schalmei ». (N. 
v.d.R.) 

GENT, Augustijnerkerk. - Er bestaat zeker 
een orgel in deze kerk op datum 16 Mei 1491. In 
een schepenakte van 24 October verklaart Jan 
vani Wambeke, procurator van het klooster, dat 
hij nog de som van vier ponden en tien schellin
gen groten schuldig is aan Margriet Rogiers, 
weduwe van Jan van der Moten, als afbetaling 
« vande coope eender orghele ». Het is daarom 
niet zeker dat Jan van der Moten een orgel
bouwer is. 

De Gentse kroniekschrijver Marcus van Vaer
newijck verhaalt in zijn bekend werk « Van die 
beroerlicke tijden in die Nederlanden voorname
lick in Gendt » de verwoesting van verschillende 
orgels door de beeldstormers van het jaar 1566. 
Over het orgel in de Gentse Augustijnenkerk 
schrijft hij : « Hier was de hurghel, die stont 
over hende vanden bueck boven den predick
stoel, al meest af, die dueren waren van lijnwade 
ofte p.ouck uutghespannen ende gheschildert 
met personaigen ende peerden ende laghen daer 
neffens gheworpen in eenen hoek up tpave
ment. » (deel I, blz. 159. · 1872). 

In 1578., bij de tweede beeldstorm, ging het 
orgel reddeloos verloren. 

De Gentse Augustijnen keerden onmiddellijk 
uit hun ballingschap terug na de verovering der 
stad door de hertog van Parma en richtten hun 
oude refter in als voorlopige kerk. Voor 1592 
was daar weer een orgel, want de kloosterreke
ningen van Januari 1592 vermelden dat de prior 
P. Jan Cools, de som van één pond gr. betaalde 
aan « Jan van Pilkem voir het orghel speelen 
tot St.-Jansmesse. » 

In 1606 werd door de broederschap van het 
H. Bloed die van oudsher in de Augustijnenkerk 
bloeide een nieuw orgel aangekocht. In een 
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« Handbouck van het Broederschap van den 
Heilighen Sacramente, ter eere van het pretieu- • 
se Bloet Christi... onderhouden int cloostere van
de Augustinen der stede van Ghendt » bewaard 
in het kloosterarchief, staat aangetekend, dat de 
gildebroeders in 1606 « tot behouve van onser 
Capelle ende Confrerie ghecocht ende ghelaten 
hebben de nieuwe orghele met vijf caskens ofte 
registers ». Dezelfde broederschap betaalde in 
1616 voor dezelfde kerk, « een schoon orghele 
met een claversinne tzàmen in .een stuck ghe
maect, becostight hebbende twee hondert gul
denen. » P. Norbertus TEEUWEN, O.E.S.A. 

EEKLOO. -1449: « den IXen in Wedemaent 
waren ghezonden Meester Gheernaert de Spli
tere (Pastor), heer Pieter ter Penninck, Hendrik 
Bolle en Willem van Zegbrouc te Ghistelè ome 
daer een orgele te beziene enqe te hooren luden 
om exemple te Eecloo te bringhene, ome dat me 
in wille was ende noch es naer dien ghelycke 
eene te doen maeckene, » Oud Eecloo, in Gazette . 
van Eecloo nr 832 (23 IX 1883). 

In den aanvang der XVIe eeuw benoemde men 
eenen orgelist die sedert jaren ontbrak,, zekere 
Pieter van den Broucke, van Iseghem, die door 
de stad bezoldigd werd. (Idem.) 

Dr. Juff. DHANENS. 

HAMME. - 164 7 is de oudste datum der be
waard gebleven archiefstukken. In dit jaar wor
den grote reparaties aan de orgels vermeld. In 
1682 wordt in onze kerk een nieuw orgel ge
plaatst door Meester François de Royer (vol
gens ik die orgelbouwer zelf meerdere malen in 
de archieven terugvond, wordt zijn naam steeds 
de Royer en niet de Loyer geschreven. Wil nog 
eens nazien? N.v.d.R.). In dit zelfde jaar worden 
38 ponden aan den orgelbouwer gegeven « op 
minderinghe van het contract nopende het 
maecken van de nieuwe orgels. » In 1684 echter 
lees ik het volgende : « aen frachois de Royer 
orgelmaecker 800 pond voor het maecken en 
leveren van een nieuwe dobbel orguel 1681. ». 
Zoti hier sprake zijn van een nieuw orgel naast 
het oude? 

(Samengesteld uit Kerkarchief en stukken 
berustend in Rijksarchier, Gent.) 

Dhr. A. J. VAN BOGAERT. 

KRUISHOUTEM. - De rekeningen der kerk~ 
fabriek van het jaar 1652 vermelden voor het 
eerst het orgel. Er is spráke van een grote ver-



andering of een nieuw orgel. De ver melding 
« aen Robert Gordoy ( elders Gor don ) over re ste 
van het maken en leveren van orgh ele» zou to ch 
doen veronderstellen dat genoemd e een nieuw 
orgel plaatste. Op 24 Juli 1700 werden « groen 
lijnwaet ende coorden met .naegh els » aange-

- kocht « om de gordijnen aen den orghele te han
gen. » (ik denk eerder dat dit gordijnen waren 
die voor een deel van het orgelfront hing en ter 
vervanging van wat in vele kerken te zien was , 
nl. beschilderde deuren. N.v.d .R.). Bij deze gele
genheid werden herstellingen gedaan aan het 
orgel door Joannes Ma theesens voor de som van 
100 gulden. Voorlopig moeten wij archiefstuk
ken van na 1700 buiten bespreking laten wegens 
plaatsgebrek en om het systematisch onderzoek 
niet te schaden. Het orgel van uw kerk is zeker 
zeer merkwaardig. Bij gelegenheid verschijnt in 
ons blad een speciale studie. 

In het archief der St.-Andries-abdij vonden 
wij geen spoor meer van dit latere orgel. Wij 
zoeken verder. (N.v.d.R.) 

Rik VAN RECHEM. 

ST.-ANDRIES, Antwerpan. - Ook voor die 
rekeningen zullen wij een speciale studie laten 
verschijnen . Interessante dispositie en contract 
met handtekening van Baustetter. 

L. JAGENEAU . 

GENT, St.-Amandsberg. ~ « Op den 24 Mey 
1699 syn wy hier onder vermelt gheaccordeert 
tot het mae cken van een nieuw orghel met 
Mr. Loys de la haye o:rghelmaecker van sijnen 
stile , bestaende in substantie, te weten : Voor 
eerst bourdon van ~acht voet, ten 2e praestant 
van 4 voet van thein , ten 3en trompet van loot , 
GHELYCK IN GROOTTE GHELYCK DAT 
VAN OVERMEIRE, forniture van 3 cimbal van 
2 pypen ook ghelyck Overmeire , nasart tierce 
coupe, fluyte, octave van ·•t prestant met pee
dael, rossignol tremblant royal, clauwier van 
45 tom:!hen de gheheel van wit ivoir en de swer
te alve thoonen met blaesbalcken van dobbel 
leder met alle syn toebehoorten ... alles voor de 
somme van ses hondert en vyftich guldens... In 
teecken der waerheyt hebben dit contrakt on
derteeckent, -H. Van der Hulpen , pastor van 
Oostacker, Jan van Ryn- Pieter Thienpont, cos
ter, LOUIS de la HAYE ». 

(Uit de Geschiedenis van St.-Amandsberg, 
beschreven in « Onze Stem », IV , 2, 1936. Ons 
ingezonden door de Z. E. Heer Pastoor Lippens. 
De Zeer Eerwaarde Inzender vraagt zich terecht 
af of de la Haye's niet een en dezelfde orgelbou
wersfamilie is als de van der Haghens'. Wij zul
len ons best doen dit uit te vissen. 

Z. E. H. H. LIPPENS , · 
Pastoor der St.-Michielskerk te Gent. 
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X ORGELADVISEURS 
II. CHARLES MARIE PHILBERT 

Wat mag toch wel de aantrekkelijkheid van 
een orgel zijn voor een niet-organist, een niet
orgelbouwer? Er is een groot aantal orgel-en
thousiaste_n, dat begeesterd wordt door elke 
orgelklank die zij maar ergens kunnen beluiste
ren en die het toch niet verder hebben kunnen 
brengen dan het Largo van Händel op hun har
monium en voor wie de bouw van het orgel een 
dicht omsluierd mysterie blijft. Maar het is vol 
poëzie, want zij vereren hun leven lang dit mys
terie en zij blijven de orgelmuziek genieten als 
het. hoogst bereikbare schoonheidsgenot. Er zijn 
er ook, die aan deze hang naar schoonheid een 
dadendrang paren, die hun aanzet tot kennis 
nemen van het geheim dat in het woud de1· zil
veren pijpen verscholen leeft. Het is een · kwestie 
van karakteraanleg. 

Charles Marie Philbert moet zulk een ruste
loos karakter bezeten hebben. Voor hem had 
het orgel tenslotte alle geheimen prijs gegeven 
en hij vereerde de poëzie van de orgelklank met 

een verheven aandacht. And èren trachtte hij in 
deze geheimen in te wijden. Hij had in Frank
rijk genoten van de oude en grote traditie van 
de orgelklank. Rusteloos had hij gevorst om 
achter het geheim te komen, tot hij tenslotte in 
aanraking kwam met den grootmeester der or
gelbouw : Aristide Cavaillé-Coll, die hem tot in 
de uiterste finesses in de orgelgeheimen inwijd
de. Zijn leven lang heeft Philbert een grnte ver
ering gekoesterd voor Cavaillé-Coll en tot aan 
zijn dood -verbond een hechte vriendschap hem 
met den Parijsen meester. 

In een brief aan den Nederlandsen orgelbou-
wer Petrus Adema, schrijft hij (1887) : « Wij 

zijn overigens voornemens, de groote meeste ~· 
en ik, de pen eens op te vatteri om een werk 
over de hedendaagsche orgelbouw gezamen
lijk te schrijven,, tenminste hij heeft zich al 
een tijdlang geleden vergewaardigd mijne me
dewerking daarvoor te vragen. Maar er komt 
zooveel tusschen, dat, ofschoon wij al wat 
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materialen klaar hebben, de uitv oer ing niet 
tot stand komen . Wij moeten wacht en dat wij 
beide zoowat op pensioen zijn. Voor mij zal 
het waarschijnlijk spoediger geschieden als 

- voor hem (Philbert werd in Sept.'87 gepensio
neerd. P.V.), want hij blijft steeds de werk 
spil van zijne gansche affaire en voor zooiets 
is geene limite d'äge. Jammer maar dat wij 
beide intusschen oud worden. Hij is nog 
18 jaar ouder dan ik. » 
Dit schreef de « Ami de la maison », zoals de 

dochter van Cavaillé-Coll hem in het boek ove~· 
haar vader noemde. 

In mijn rede op de Gentse Orgelfeesten heb 
ik duidelijk laten uitkomen, welke de rol is ge
weest, die Philbert als intermediair tussen Ca
vaillé-Coll en de Nederlandse orgelbouw heeft 
vervuld. In 1$66 kwam hij, nadat hij enkele 
jaren in Den Helder op het Consulaat had ge
werkt, als Kanselier van h~t Franse Consulaat 
in Amste rdam. In Den Helder had hij veel be
langstelling getoond voor het orgel in de paro
chiekerk . Het was een oud instrumentje dat 
dringend voorziening behoefde. De parochie was 
klein en niet kapitaalkrachtig. Gedachtig aan 
het spreekwoord : zelf gedaan is het eerste ver
diend, begon Philbert aanstonds een plan tot 
verbetering en toen dat met graagte was aang e
nomen : maakte hij eigenhandig windladen en 
tractuur, zoals hij dat bij Cavaillé-Coll geleer d 
had. 

Toen hij in 1866 te Amsterdam kwam, ging 
zijn belangstelling uit naar de orgels der hoofd
stad. Een gelukkig toeval bracht hem er mede 
in aanraking : het vijfentwintig-jarig priester
feest van een der populairste pastoors die Am
sterdam ooit gekend . heeft, den Franciscaner 
pater Jacobus Burgmeyer, door zijn tijdgenoten 
« Vajer Burgmeyer » genoemd. Het feestge
schenk bestond o.a. uit een som gelds ter res
tauratie van het in 1783 gebouwde orgel. De 
uitvoering hiervan werd opgedragen aan de 
Gebrs. Adema van Leeuwarden . 

« Bij de bewerking-bleek evenwel spoedig, dat 
herstelling van het oude orgel onmogelijk was. 
Het kerkbestuur besloo t, door een uitstekend 
deskundige voorgelicht, het daarstellen van een 
geheel nieuw orgel van grooten omvang, waarbij 
de nieuwste vindingen zouden worden toegepast 
aan genoemde (orgelbouwers) op te dragen . » 
Zo luidt de circulaire van 1871, waartoe het 
orgelcomité financiel e steun tracht te verkrij
gen. De hieringenoemde « deskundige » was de 
Kanselier van het Franse Consulaat Philbe r t . 
Hij had in 1869 van de plannen van het kerk
bestuur vernomen en als een man met hart voor 
de zaak waar het om ging , had hij onder het 
pseudoni em Eubulus enkele brieven en t en slotte 
een in het Latij n gesteld gedicht aan het kerk-

bestuu r gezonden. In dit gedicht raadt hij aan 
om zich niet van de wijs te laten brengen door 
« aan ouderwetsche t ra ntjes verslaafde men
schen » en hij waarschuwt tegen « sommige, 
wel in de muziek bed revene, maar èn aan kennis 
in de orgelmakerij , èn aan de leiding van wis
kundig a wetenschappen ontbreken ( = gebrek 
hebben P.V.). » Hij wijst op de nieuwe vindin
gen die tot verrassende uitkomsten hebben ge
leid en bepleit het toepassen ervan in het orgel 
van Vajer Burgmeyers kerk « de Mozes » : 

« Geef wel acht dat ze ( = men) niet een
maal met recht mogen zeggen : Och kijk 
daar, hoe deze wat ouderwetschen en afge
leefd met machte van duiten geschapen heb
ben ... Zorg voor uw welzijn. » 
Zo luidt het slot van de ver taling van het ge

dicht, dat hij bp een Augustusavond in 1869 bij 
zijn vriend Adema i~ de bus stopte, omdat deze 
« nut voor u kan hebben, om u te helpen daar
omtrent uw handel e'n wandel in te richten ». 

In een volgende brie f bericht hij Adema, dat 
hij een onderhoud heeft gehad met een der 
voornaamste leden van het orgelcomité, de ban
kier van Ogtrop. Deze was overtuigd van de 
noodzaak , een nieuw groot orgel te doen bouwen 
en dus vielen de argumenten van Eubulus-Phil
bert bij hem in goede aarde. Philbert maakte 
hiervan een gankbaar gebruik en lichtte door 
middel van weloverwogen aantekeningen -de 
commissie in over de voordelen der nieuwe vin
dingen van Cavaillé-Coll. Als « punten van be
handeling » voor het onderhoud met de commis
sie noteerde hij uitvoerig : de gebreken van de 
oude laden (welke men aanvankelijk dacht te 
kunnen gebruiken). De afmetingen waren onvol
doende voor een juiste windvoeding die hij van 
het allergrootste belang achtte en waarvan hij 
een wiskundige berekening overlegde die a:lle 
bezwaren wegnam. Op de tweede plaats besprak 
hij de « nieuwere verbeteringen » : Verschillen
de winddruk tussen de verschillende registers èn 
tussen de delen van een enkele stem om een ge
lijkmatige klank te verk rijgen. De toepassing 
van regulateurs voor het zelf de doel, alsmede 
dubbele windkasten om alteratie te voorkomen . 
In verband daarmede wenst hij combinatie- en 
koppelingstreden en oktaafkoppeling voor het 
pedaal. Ook de dispositie eist vernieuwing. Phil
bert wil niet een luk-rake uitbreid ing met stem
men die een aangenaam klinkende naam dragen. 
Hij grondt zijn mening op weloverwog en argu
menten en pleit voor de invoe r ing van wat hij 
noemt : het familiënstelsel, waa rvan hij een 
studi e aan de commissi e overlegt . Elk e der 
« familiën » : Prestant, Fluit, Viool, sterke 
tongwe :r:Jrnn en zachte tongwerk en, dient zo vol
ledig mog elijk vert egenwoordigd te zijn en doel
matig verdeeld over de manu alen,, die ond erl ing 
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geschakeerd in toonkleur dienen t e zijn en een 
stevige grond moeten bezitten. Over die grond 
en zijn samenstelling uit een voldoend aant al 

_ acht-voeten, waarvoor hij een nieuw register 
ontwierp met een eigen mensuur, de Portunaal, 
sprak ik op de Orgelfeesten reeds. 

De hier genoemde punten maakten de grond
slag der bespreking uit, en in nadere onderhan
delingen pleitte Philbert voor de orgelbouwers. 
De commissie - secuur als alle commissifs ! -
maakte bedenkingen over hun bekwaamheid om 
de nieuwe vindingen te kunnen toepassen. Doch 
Philbert, die vooraf een groot aantal orgelbou
wers en hun werk had leren kennen, aarzelde 
niet , van de commissie, het vertrouwen in dezen 
vakman te vragen. 

Voor de intonatie, dit zeer belangrijke en zo 
vaak verwaarloosde onderdeel van de orgel
bouw, stelde hij als voorwaarde, « dat indien 
men den maker niet vrij daaromtrent liet, men 
benam hem niet alleen alle mogelijkheid om 
goed en zelfstandig te werken, maar tevens alle 
mogelijkheid ten opzichte van zijn werk ». In
toneren is dan ook niet zozeer een handwerk als 
wel een kunst! 

Onder toezicht van Philbert werd met het 
bouwen aangevangen in 1869; hij heeft even
eens de leiding van de reparaties in 1877 en van 
de afbouw in 1886-87. Vooral uit .de correspon
dentie van deze laatste periode leren wij den 
vriend van Ca vaillé-Coll kennen. 

Het zou vooral bij de bouw van het « Mozes »· 
orgel zeer gemakkelijk ~n voor de hand liggend 
zijn geweest ,,wanneer de adviseur Philbert, die 
toch nog altijd Consul de France was!, de on
derdelen besteld had bij de Firma A. Cavaillé
Coll, avenue du Maine, Paris, waar men werkte 
volgens beproefde mensuren, aan welker tot
standkoming ook Philbert had gearbeid, en ze 
door de firma Gebroeders Adema, Orgelbouwers 
te Amsterdam, in elkaar had laten zetten. Hij 
had dan directe waarborgen gehad voor een 
goede uitvoering van de nieuwe vindingen - de 
Barker hefboom in dit orgel bijv. was de eerste 
in ons land~ de controle wás eenvoudiger ge
weest, het we:rk sneller afgeleverd en na ar alle 
waarschijnlijkheid ook goedkoper. Bovendien 
had Philbert e_en behoorlijk bedrag aan provisi e 
kunnen toucheren voor zijn moeite a1s tussen
persoon, terwijl zijn generositeit zich had kun
nen uitstrekken tot cte sympathieke parochi e
kerk en haar nog sympathieker pastoor, Vajer 
Burgmeyer, door deze provisie geheel of ged eel
telijk als bijdrage in de kosten van het org el 
aan het orgelfonds af te dragen. Welk een naam 
had hij zich dusdoende in de Ned erlandse krui
denierswereld kunnen verove ren! 

Niet alzo, Philbert ! Hij, die de poëzie van het 
org el zo kon genieten , wilde zijn twe ede vad er-

land op een even onbaatzuchtige wijze als Ca
vaillé-Coll, de kunst van het orgelbouwen ler en 
en in praktijk brengen. De brieven aan Adema 
doen hem hier van zijn beste kant kennen. Al
weer zoekt hij niet de weg van de minste weer
stand . Het is zo gemakkelijk neergeschreyen : 
« In de vrije u:ren die hem van ,zijn arbeid op het 
consulaat overbleven bestudeerde hij de geschie
denis en de theorie van de orgelbouw. » Dat 
Philbert zijn wijsheid en kennis niet alleen uit 
de literatuur der handboeken putte, bemerken 
wij aan het slot van een brief met een calculatie 
van de veren der mechaniek, gedateerd 16 Mei 
1887, waar hij als met een zucht besluit : 

« Verder antwoord ik u morgen. Het is bij
na 4 uur in den morgen en de vogels beginnen 
te zingen. » 
Doch reeds te half acht gaat ,hij in een vol

gende brief verder met de berekening van de 
balgjes. Denzelfden dag schrijft hij, blijkbaar 
des avonds, als i~leiding van zijn tweede brief 

_ van 17 Mei : 
« Circa 4 uur te bed gegaan zijnde was ik 

reeds om half acht in de weer om verder uw 
brief van gisteren te beantwoorden. Gij ziet, 
dat ofschoon de grootste slapkop van de we
reld zijnde, dan val ik terstond in slaap, ik 
geef toch niet toe aan die hoofdzonde. » · 
De brief volgde met een uitgebreide calculatie 

van de balgjes van de pneumatische hefboom en 
de verbinding der slepen met de register
knoppen. 

Er is geen onderdeel van het orgel, hoe klein 
ook, dat niet door Philbert en Adema vooraf is 
berekend en talloos zijn de proeven die zij elk 
voor zich (Philbert woonde toen in Rotterdam) 
of samen hebben genomen. Zo is dit orgel wel 
het tegendeel geworden van wat ik in Gent een 
« meccano-doos-orgel » genoemd heb. Elk hun
ner proeven omschrijven zij breedvoerig en ver
duidelijken ze met tekeningen. Daartussen9oor 
moedigt Philbert zijn vdend aan met bijv. een : 

« antwoord aan een extra opmerking. Goede 
moed! Wanne er het instrument klaar is en 
wel zoo goed als · uw werk tot hiertoe is, wees 
stellig ( = wees er zeker van P.V.), de uit
werking er van zal uwe reputatie verheffen. 
Tot daartoe kan het publiek zich geen reeken
schap van de zaak geven, want tot zoolang 
het orgel niet spreekt , is de zaak een geslo
ten boek v·oor nagenoeg allen. » 
Zoal s hij meeleefde met de bouw van het or

gel, leefde hij als vriend mede met de Adema's 
en wenst ze vobr het nieuw jaar 1887: 

« Vore erst Gods uitbundigen zegening voor 
U" uwe vrouw en al de uwen in 't nieuwe 
jaar. » 
Maar ook voor Cavaillé-Coll blijft zijn vriend

schap en waardering onve rzwakt. Hij deelt in 
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al de zorgen en teleurstellingen va n den mees
ter. Men weet, dat deze reeds jaren lang rond
liep met het plan, de. Sint Pieter te Rome een 
groot orgel te schenken. In 1872 had hij er een 
studie over gepubliceerd, doch door verschillen-

- de omstandigheden had dit plan geen voor tgang 
kunnen vinden. Toch nam hij het telkens wee r 
op . Ook nog in 1887. In een brief van 24 Mei 
van dat jaar schrij(t Philbert aan Adema: 

« Uwen brief verwachtte ik met groot onge
duld , want ik nam, · gelijk u uit mijn arbeid 
hebt kunnen zien, oprecht en hartelijk deel 
aan uwe bekommeringen wegens de ontstane 
moeilijkheden die mij overigens als eene her
innering voorkwammen van het geen de Heer 
Cavaillé-Coll mij nog een paar weken geleden 
schreef aangaande het plan van het orgel 
voor de St Pieterskerk in Rome waarover wij 
staan in correspondentie. « Ik huiver , schreef 
hij, wanneer ik denk aan de toch zoo verlang
de uitvoering, want in spijt van al mijn on-

. dervindfng in het vak, weet ik al te veel, dat 
bij de ijverigst doordachte plannen, zich nog 
telkens in eene zoo zamengestelde uitvoe r ing ,, 
onvoorziene moeilijkheden voordoen. » Ik 
moet u zeggen dat deze woorden in de mond 
van zulk een man mij tot aanmoediging strek
ken, want is de moeielijkheid groot, bij een 
oorspronkelijk plan , nog grooter is zij, wan
neer het bijwerk geldt met hinder vooral van 
ruimte ; nog oneindig grooter wanneer men 
niet op de plaats is om de noodige onderzoek 
te doen en de noodige proeven niet anders dan 
met onevenreedige elementen kunnen geno
men worden. In dit gevoel zult gij ook stellig 
deelen. » 
Nog voor het Mozesorg~l geheel gereed was 

vertrok Philbert naar Frankrijk. Maar ook daar 
blijft zijn belangstelling uitgaan naar het Am
sterdamse Adema-instrument. Eigenhandig in
toneerde hij in A vrariches , waar hij was gaan 
wonen , een aantal pijpen voor de Violoncel en 
verzendt ze dan naar Amsterdam, waar Adema 
ze een plaats in het orgel zou .geven. 

Met dit Mazel-orgel heeft Philbert bewezen, 
dat hij het orgelbouwersvak tot in de kleinste 
bijzonderheden verstond . Niet alleen achter zijn 

sch r ij fta fe l, maar ook aan de schaaf- en de giet
bank. Dat hij met de geschiedenis van de orgel
bouw goed op de hoogte was, bewees hij met 
zijn in 1876 verschenen studie over het orgel in 
het Paleis van Volksvlijt te Amste r:dam. Na het 
overwinnen van grote moeilijkheden had Cavail
lé-Coll daar een concertorgel lmnnen bouwen. 
Het was alweer Philbert, die hi erbij het comité 
had geadviseerd. Hij was overtuigd, dat de Ne
derlandse orgelbouw zeer solide was , maar se
dert lange jaren een bedenkelijk e stilstand ver
toonde. Hij wilde met de plaatsing van dit in
strument de Nederlandse orgelbouw stimuleren 
met een klinkend voorbeeld. Had Cavaillé-Coll 
niet in Frankrijk en Engeland reeds tai van 
concertorgels gebouwd en had de orgelbouw in 
die landen da .ar niet reeds een groot profijt van 
getrokken? Cavaillé-Coll toch verlangde geen 
patentrechten en iedereen mocht zijn verbete
ringen overnemen. De aanvankelijke tegenstand 
werd eerst overwonnen , nadat Philbert aan Dr. 
J. P. Heye een beschrijving van het Cavaillé
Coll-prgel in de concert zaal van Sheffield · had 
gezonden. 

In 1890 publiceerde Philbert, . onder de be
scheiden titel van « Causerie », een studie over 
het nieuwe orgel 1n de St.-Ouen te Rouaan, even-
eens een Cavaillé-Coll-orgel. · 

Het was zijn laatste werk, voor hij in 1894 te 
A vranches de ogen sloot. Met hem was een 
ideaal orgeladviseur heengegaan. De brieven 
aan -zijn vriend Adema toonden ons den ruste
loos experimenterenden werker, die wist dat het 
schoonheidsideaal slechts in hard en toegewijd 
labeu r kan benaderd worden. 

Amsterdam. Piet VISSER. 

D e stof voor dit a rtik el we rd on s m et g r;ote ber eid
willi gheid beschikb aa r g es teld · door den Or ge lb ou we r 
Hub ert Schr e urs, kl ein zoon e n opvol ge r va n den sticht er 
der Firm a Adem a , d ie hi ervoor de d a nk v a n « D e Sch a l
m ei » st elli g verdi ent . De aa nh a lin gen uit Philb ert 's 
bri eve n h eb ik lett erlijk ov er ge nom en, m ede al s ' ee n be
w ij s, ho ezee r dez e zich in N eder la nd h a d in ge leef d e n 
de taa l zo goed beh eers t e. Een vo or ee n buit en la nd er 
zeld en voorkomend ver schijn se l! P .V . 
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Het Orgel • 
1n de I{athedraal van Ieper 

à€ Ç1Rmo. JUlEs o.nnEESSEns & zoon 
Er wordt geklaagd (en terecht) dat « De 

Schalmei » slechts schrijft over oude orgels in 
de Nederlanden en te weinig over deze der nog 
levende orgelbouwers. Er staan in de Nederlan
den een geweldig getal orgels waarvan wij de 
beschrijving in ons blad niet kunnen aanvaar
den zowel omwille van het aantal, als om hun 
onbelangrijkheid; doch, ten dienste van de or
gelbouwers en ook van de verzamelaars-in-orgel
beschrijvingen zullen wij van nu af enkele ar
tikels in deze . zin publiceren . « De Schalmei » is 
niet verantwoordelijk voor gebeurlijke critiek 
en zal polemielr slechts per briefwisseling toe
laten. De reeks wordt ingezet met een orgel van 
de Firma Jul. Anneessens & Zoon en zal ter ge
legen tijd met andere voortgezet worden. Deze 
Firma is, zoals in de vergadering der orgelbou
wers op de Grnts3 Orgelfeesten door een onder 
hen verklaard werd, de Moede r -Firma van bijna 
alle in Vlaanderen bestaande orgelbouwers. 
Daarom opent zij de reeks; de verdere volgorde 
zal hoegenaamd geen uiting zijn van welke voor
keur ook, en wordt gepubliceerd naar gelang de 
ontvangst op het bureau. (De Redactie.) 

-
De geschiedenis de:r orgels in de Kathedraal 

van Ieper kart ik hier niet vooraf gE-ven, daar ik 
onbevoegd ben in zake archiefonderzoek; wel
licht zal een ander dit eens voor dit tijdschrift 
doen. Er staat echter nu in de St-Maartenska
thedraal van Ieper een orgel dat wel de moeite 
lijkt een paar woorden over te zeggen. Ik zal 
niet beweren dat dit orgel van het Huis Annees
sens op historisch gebied een phenom een is. Het 
is eerder niet moderner en niet vooruitstreven
der op klankgebied, dan die uit de romantische 
periode, op technisch gebied, dan de meeste van 
onze tijd. Ja, het is zelfs niet electrisch doch 
zuiver pneumatisch. Welk systeem, mechanisch, 
pneumati3ch, electrisch nu vanuit vei·schillende 
standpunten het beste lijkt kan ik niet voorop
stellen noch verdedigen; en, ik verwijt het « De 

· Schalmei» (men duide het me · daar niet ten 
kwade!) dat zij, als leiding gevend tijdschrift 
ons daarin niet objectief voorlicht (1). Doch, 
laat hat nu neo-romantisch zijin, laten sommige 
discussiëren over de eigenschappen of tekorten 
van enkele spelen , als zouden zij niet beant
woorden aan hun authentieke kleur en karak-

Orgelfront. 

11 6 



ter, toch is het orgel dat te Iepe r staa t , onbe
twistbaar merkwaardig. 

In Juni 1931 was het orgel af. Ik herinner 
me nog best de zeer grote belangstelling van de 
bevolking voor dit gebeuren en een zekere mys
tiek die de Kathedraal omhing toen Meester 

-Anneessens met gesloten deuren (wat anders 
nooit gebeurde) de 3110 pijpen harmoniseerde 
tot een machtig geordend geheel. De jongens 
gingen aan de deuren luisteren en wisten een 
waar legendenboek te vertellen rond wat zij 
hoorden of meenden te horen. 

Het orgel kwam klaar op 14 Juni 1941. Hier 
volgt de dispositie: 
Groot orgel 61 n. Reciet Expressief Positief 61 n. 
1. Montre 16' 15. Quintation 16' expressif 
2. Montre 8' 16. Flûte 8' 29. Principal 8' 
3. Bourdon 16' 17. Cor de nuit 8' 30. Botrd. harm. 8' 
4. Bourdon 8' 18. Diapason 8' 31. Dulciana 8' 
5. Flûte harm. 8' 19. Salicional 8' 32. Flûte 4' 
6. Violon 8' 20. Voix céleste 8' 33. Quinte 2 2/3' 
7. Prestant 4' 21. Flûte 4' 34. Cromorne 8' 
8. Flûte 4' 22. Quinte 2 2/3 35. Cymbalum 3 r. 
9. Doublette 2' 23. Tierce 1 3/5 

10. Quinte 5 1/3' 24. Fournit . 3-4 r. Pedaal 32 n. 
11. Plein · jeu 25. Basson 16' 36. Contrebasse 16' 

3-4-5 r . romp . Harm. 8'ette37 . Sousbasse 16' 
12. Cornet 5 r. 26. Trompette 38. Flûte 8' 
13. Tromp ette 8' harm. 8' 39. Basse 8' 
14. Clairon 4' , 27. Basson & 40. Viola 8' 

Hautbois 8' 41. Flûte 4' 
28. Voix hum. 8' 42. Quinle 10 2/ 3' 

43. Bombarde 16' 
Verbindingen 

1. Groot orgel op pedaal. 
2. Reciet op pedaal. 
3. Positief op pedaal. 
4. Reciet op groot orgel. 
5. Positief op gr . orgel. 
6. Reciet op posit ief. 
7. Octaaf aiguë op gr. org. 
8. Octaaf grave op reciet . 
9. Oct. aiguë rec. op G.O. 

10. Oct. grave rec. op G.O. 

11. 5 Drukknoppen voor 
appels de jeux. · 

12. Super-octaaf aiguë op de 
mixturen . 

13. Combinaisons libres op al 
de spelen. 

14. Pedaal crescendo en de · 
cresc. op al de spelen. 

15. Ped . expression - Recit. 
16. Tremolo. 
17. Ped . Expr . Positif . 

Het werd ingespeeld door de oud-organist der 
Kathedraal, dhr. Louis Van Houtte, Laureaat 
van het Lemmensinstituut, met de volgende 
werken: 

Toccata en Fuga in re kl. 
Sonate Pontificale 
Fuga in do kl. 
Intermezzo 

.J. S. Bach 
Lemmens 

Reubke 
Lemare 

Fantasia op 0. L. Vrouw van 
Thuyne-lied L. Van Houtte 

Het tweede deel werd verzorgd door Jos. Ha
nouille, toen titularis, Laureaat van het Lem
mensinstituut, en 1e Prijs van orgel aan het 
Conservatorium te Brussel, met volgende wer
ken: , 

Fantasia in sol kl. 
Noël 
Melodie en Andante uit 

Bach 
Daquin 

Grànde Pièce symphonique Franck 

Klavie1'. 

Carillon de W estminster 
Invocation 
Pastorale 
Toccata 

Vierne 
Dallier 
Jongen 
Widor 

De lezers van Ieper en omstreken zullen zich 
nog wel herinneren hoe dit concert haast on
derbroken werd door een geweldig onweder dat 
over het gehele land woedde en het in de Kathe
draal zo stikdonker maakte dat het licht moest 
worden aangestoken. 

Meester Anneessens heeft hier wellicht zijn 
mooiste orgel staan en zij zijn niet zeldzaam die 
beweren dat dit het mooiste orgel in België is 
dat in het naoorlogse tijdperk door binnenland
se orgelbouwers uitgewerkt werd. Het komt 
echter daar niet op aan , het is de kwestie dat 
elke orgelbouwer zich inspant om tot een uit
stekend resultaat te komen voor ieder spel af
zonderlijk, voor de samenklank rekening hou
dend met de ruimte. Vooral dit laatste heeft 

Meester Anneessens volkomen bereikt. Eike pijp 
heeft hij gewikt en gewogen en geproefd in de 
holle ruimte van de Kathedraal ,en ze klinken 
er heerlijk. De Heer Baert, huidig organist, 
spreekt over zijn orgel met eerbied en liefde ... 
en met goed recht! 

PIETER. 

(1) Komt ten gepaste tijd. D a nk u. (R.) 
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V.Jto.uwdijlîe 
-VLAIA.NDEREN 

Het is niet alleen in Canada , Frankrijk en 
andere landen, dat er vrouwelijke organisten 
zijn die « hun man kunnen staan », ook in ons 
land vinden wij die. Nochtans zou het niet ver
wonderlijk zijn indien dit zo niet ware; er zijn 
immers in ons land mannelijke organisten te 
over en het is in de Katholieke kerken eerder 
zeldzaam wanneer wij er een vrouw op het ok
saal aantreffen (behalve in de kloosterkerken). 
Toch zijn er de laatste tijd meer en meer meis
jes die zich con amore op de orgelkunst toeleg
gen. Bij ons: de Juffrouwen Stevens, Van Ren
terghem, Lyra:, Smekens en Juffrouw Godelieve 
SUYS. Laatst genoemde is hare medezuste r s 
met een grote vaart voorbijgestreefd. Waar an
dere bij het beëeindigen van hun muzicale stu
die de orgelkunst geleidelijk vaarwel zeggen 
voor meer familiale werkzaamheden daar heeft 
Godelieve Suys met taaie verbet enheid en in dik
wijls zeer lastige omstandigheden (moeilijke 
verplaatsingsmo~elijkheden, enz.), haar studiën 
n!lar een prachtig slot gevoerd . Het eerste mu
z1caal. onderricht ontving zij van haar vader , 
orgamst en kapelmeester te Ronse. Later stu
deerde zij notenleer , piano en viool in de Mu
ziekacademie van die zelfde stad. In 1923 komt 
zij haar hogere studiën voortz etten in het Con
servatorium te Gent en behaalt op korte tijd 
een reeks eerste prijzen die zelden voorkomt. 
Eerste Prijs van notenleer, harmonie, met gro
t~ on~erscheiding van piano , verder met eenpa
r1ghe1d van stemmen voor Kamermuziek· con
trapunt ~n fuga ; met onderscheiding van ~rgel; 
hoger Diploma met grote onderscheiding van 
orgel en de Doutrelon-De Try-p r ijs . · 

GodeUe ve Suys m et h aa r or golkl as 1941. 

De hoogste inst anties hebben haar vanzelf
sprekend opgemerkt en zenden haar in 1939 
naar Rome om de stichting van de « Academica 
Belgica » te assisteren. Van '37 tot '45 was zij 
lerares van orgel als inleiding tot de klas van 
Prof. Peeters in het Kon. Conservatorium te 
Gent , en vanaf 1932 lerares van piano aan de 
Muziekacademie te Ronse. 

Godelieve Suys heeft al heel wat gepresteerd, 
en zelfs veel meer dan het gewoon publiek zou 
vermoeden, doch zij doet het steeds met een 
zelden geziene belangloosheid en een bewonde 
renswaardige eenvoud. Haar zuiver, virtuoos 
spel , haar nooit verzwakte studiegeest staan 
borg voor een veilige en verhevene toekomst. 

(verv,olgt) . 

CORRECTIE : Ad ve r tienti e Cavaill é-Coll Mutin. 

Br iefwis se lin g : ni et Su ezk a de llb doch we l n r 116. 

M I X T U R E N (Vervolg van blz. 120) 

0 Br eda : P .v .D. Ove r kor te tijd ontv a ngt U het ge
vraag de. B en bez ig een lijst aa n t e leg gen. 

0 Godelieve Su ys spee lt op 9 N ove mb er va n 17,30 u. tot 
18,00 u . wer ken va n g rot e Mees te r s langs de Vl aa m se 
Z=~ ~ . 

0 Jo s . Lon cke her bouwt he t orge l in de St -Pi et ersk erk 
te Ukk el (28 spe len) . Enk ele der ve r a nd er ing en : er s taa t 
gee n mixt uu r op h et orge l, nu wo rdt er ee n ge pl aats t 
in plaats van de B omb ard e op het Gro ot Or ge l d ie ve r 
hui st n aa r h et P eda a l. H et over ige voor la t er . 

• 
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m1xtuuen 
- 0 Dr. De Becker: van zijne hand verscheen bij Lannoo, 

Tielt, een werkje: « Wezen en Gestalte van de Muziek». 

0 Albert De Klerk: speelde in de Grote St-Bavo-Kerk 
te Haarlem een zeer interessant orgelrecital: De Fuga 
door de eeuwen heen. Fuga a kl., A. van den Kerck
hoven; G dur, Joh. S. Bach; F dur, Wilh. Fr. Bach; 
g mol!, Mozart; e mol! opus 152, Schubert; op het thema 
B.A.C.H., Schumann; b kl., Jos Amelsvoort; Fugue, Jac
ques Ibert; Fugue sur Ie nom d'Alain op. 7, Maurice 
Duruflé. 

0 De Maasbode schrijft over een organist: « Hij is te
gelijk een schilder en architekt, een rekenkundige en 
een chirurgijn, een alchimist en ieen tovenaar. » Als dit 
geen cumulard is! · 

0 Bert Van Haute en zijn Vrouwtje: zeer van harte 
geluk gewenst! 

0 Dhr Alfons Hamoir, organist in de St-Quintinuskerk 
te Hasselt, ontving uit de handen van M'gr. Kerkhofs 
het Pauselijk ereteken « Pro Ecclesia et Pontifice ». 
Hartelijk proficiat en nog vele gelukkige jaren! 

0 Staf Nees speelde het nieuw orgel van Westmeer
beek in, met de volgende werken: Toccata en fuga in 
re kl., Bach; Aria van Lreillet; Andante van Fiocco; 
Gothisch menuet uit de Suite van Boëlmann; Koraal 111 
van Franck; Finaal der Ile Symphonie van Widor. 

Frans Verlinden, titularis, speelde gedurende het 
Plechtig Lof: Optocht van Benoit; Giga van Lreillet; 
Gebed tot 0. L. Vrouw van Boëlmann. 

Het orgel van 20 registers werd gebouwd door Gerard 
D'Hondt-Herselt. Inlichtingen over Dispositie en andere 
bijzonderheden kunnen op het Bureau van ons tijd
schrift ingezien en worden op aanvraag gestuurd. 

0 Gerard D'Hondt bouwde de volgende nieuwe orgels 
in de tijdspanne tussen 1940-47: Antwerpen: St. Wal
burgiskerk, 33 spelen; Heist-op-den-Berg : St.-Alfons, 16 
spelen; Saint-Géry : St. Gaugericus, 9. spelen; Itegem, 
17 sp . ; Wiekevorst, 18 sp.; Villers-la-Ville: Ste-Marie, 
8 sp.; Antwerpen : Begijnestraat, 13 sp. Onze verzame
laars kunnen van elk dezer orgels de d.ispositic verkrij
gen op Redactie-adres. 

0 Friesland: Onherstelbaar historisch verlies! op · 3 Ju
ni werd door brand verwoest de prachtige laat-gothische 
kerk te Minnutsga (1505). Mede ging verloren het scho
ne Hinsch-orgel gebouwd in 1778, uitmuntend door zijn 
klank. 

0 Viktor Schlatter, Domorganist · te Zürich ,Zwl.) gaf 
op 29 Juli een concert op het beroemde Müller-orgel in 
de grote Kerk te Leeuwarden met werken van Muffat, 
J. G. Walther ,- J. S. Bach en de Zwitsers Paul Müller, 
Alex Mottu en Schlatter zelf. 

Deze uitwii,seling verdient navolging! 
Corr, Friesland. 

~ leper: Het orgel bij de Paters Discalsen door de 
Firma Verschueren gebouwd, is, behalve één register 
(hobo), klaar. Het is gebouwd met prima materiaal, 
doch er wordt beweerd( iets waarvoor de orgelbouwer 
niet verantwoordelijk isl) dat de samenstelling niet aan
gepast is aan de ruimte van het gebouw 1en dat het niet 
genoegzaam beantwoordt aan het doel waartoe het ge
schikt is (koororgel). Datum van inwijding is nog niet 
bekend. 

0 Halfweg: Hierbij een photo van het nieuwe orgel 
gebouwd èioor de Firma Vermeulen te Alkmaar, en op 
18 Mei l.i. bespeeld door J. L. Schouten. Zie vorig num
mer, Mixturen. Mooi ombouw ontwerp van architect 
S. J. Meedges te Halfweg. 
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0 Op 27 Juni werden de Muzikale Wijdingsu ren in de 
Gr. Kerk te H a llum hervat. S. P. Hofman spee lde wer
ken van Van den Gheyn, Teleman , J. N. David en Cor 
Kee. 

Op 27 Juli speelde Alph . Gaalm an als gastorganist 
werken vari Bach, Mozart, Vierne, Andriessen en FI. 
Peeters op het zelfde orgel. Hij gaf diezelfcle dag nog 

- een concert in de Herv. Kerk te F erwer d met werken 
van Cornet, Vivaldi, 'Mozart, Franck, Vierne en een im
provisatie. 

In dezelfde maand werd op een bijeenkomst van de 
N .0.V. der Prov. Friesland een orgelconcert gegeven 
door dhr. Willem Zonderland van Leeuwarden; hierbij 
werden onze zuiderburen niet vergeten. Het programma 
vermeldde o.m. werken van Callaerts, Moulaert, Lode 
van Dessel en Jos. Jongen. Het concert ging door op 
het fraaie Hinsch-orgel te Harlingen (1676), een koste
lijk instrument in prima conditie. Stemverdeling: Op I, 
14 st.; 11, 10 stemmen; ·Ped.: 10 stemmen. Acht tong
werken waarvan vier op pedaal. (Vergelijk met dispo
sitie van Deens orgel in artikel van Juff. Gyller). 

0 In Memoriam: De deelnemers aan de Gentse Orgel
feesten 46, en andere abon,nenten, zullen zeer ontroerd 
zijn bij het vernemen · van de droeve tijding dat de 
Weled. Heer Frans Coppejans, deken der Souvereine St
Jorisgilde en grote morele steun van « De Schalmei », 
uit ons midden is heengegaan. 

Korte tijd nadien is hem naar de Heer gevolgd zijn 
Broeder en zeer geliefde onder de Schalmeivrienden, de 
Heer Henri Coppejans, glasraamschilder en Bestuurslid 
der zelfde Gilde. Zij waren twee heerlijke en eerlijke 
vrienden die wij steeds zeer zullen missen. De Schal
meiers bidden voor hen! 

Zij blijven voor ons een trouw voorbeeld van onbaat
zuchtig idealisme, van eerlijk artistschap en koppig op
timisme! De Heer neme hen in Zijn Vrede. 

0 Een goede dertigtal organisten uit de streek van 
Roeselare brachten ons een bezoek. Enkele leden van 
« De Schalmei » toonden hen de mooie orgels en de merk
waardigheden van de stad. Tot wederziens ! 

Paul Eraly. 

0 Paul Eraly speelde 10 Oogst op het Radio-orgel, 
Vlaamse Uitzendingen (11 u.) het volgende programma: 
Herfstpracht, Sowerby; Uit de Suites voor orgel, Seth 
Bingham: Paasrhythme en Toccata; Prelude tot de ko
raal The night descendeth, Ern es t Zechiel; Fantasie 
door Aug . Mae-ckelberghe. 
0 Oirschiot: In de kapel van het Scholastikaat der P.P. 
Monfortanen werd op 3 Oogst t e 5 u. een nieuw orgel 
gewijd. Het orgel van 22 spelen we l"d gebouwd door de 
Firma Gebr. Vermeulen te Weert-Alkmaar. Dhr. F . Pay
mans, organist der H. Hartkerk te Tilburg , bespeelde 
het nieuw orgel. Werken : Toccata en Fuga in d moll 
(dorische), J. S. Bach; Von Himmel hoch, Pachelbel; 
Gavotte van R a ick; Aria van Lceillet en Giga van de -
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zelfde componist; Cantabjle van C. Franck; Prélude
Fugue et Variation, Franck; Toccata-Fuga en Hymne 
op Ave Maris St ella , Fl. Peeters (wordt ook in moderne 
spelling geschakeld? N .v.d.R .) ; Allegro Vivace, Ch. M. 
Widor; Improvisatie op een gegeven thema door de Con
certant zelf. 

0 Alkmaar: Nieuw orgel in de Kapel van de Eerw . 
Zusters van 0. L. Vrouw. Inhulµiging en Wijding . op 
20 Juli te 4 u. Orgelbespeling door Albert De Klerk : 
Pastorale, J. S. Bach (4 delen); Aria van Lce.illet; Ga
votte, Raick; Andante ; K.V. 616, W. A. Mozart; Sept 
Pièces, César Franck. 

Het orgel is gebouwd door de Firma Jos. Vermeulen 
te Alkmaar, naar electro-pneumatisch systeem met kla
vieren en vrij pedaal. 

0 Lode Huybrechts gaf op 4 Ocigst een orgelrecital ge
wijd aan eigen werken. Radio Antwerpen zorgde voor 
de uitzending. · 

Dezelfde orgelvirtuoos gaf in de Parochiekerk van 
Boechout een orgelconcert met volgende werken: Prae
ludium en Fug~ in la kl ., Bach; Koraal « Wachet auf 
rust uns die Stimme », Bach; Nun freut euch lieben 
Christen g'mein, Bach; Koraal nr. 3, C. Franck; Con
certstudie, J. Bonnet; Scherzo uit de 2de Symphonie van 
Vierne; Finaal uit de Zde van Widor. 

0 Jos. Watelet, groot kenner der Qud-Nederlandse 
Meesters, verleent zijn medewerking aan het concert 
gegeven in de Bibliotheek van dhr. Stellfeld en uitge
zonden · door Radio Brussel. Hij voert uit: Voluntary VIII 
in d kl. van John Stanley (1713-1786). 
0 Marcel Druart geeft op Zaterdag 6 September een 
orgelconcert voor Zender Brussel, gewijd aan J . S. Bach. 
Koraalpraeludia: Kyrie, Christe, Kyrie; Sonate nr. 4 in 
G gr. 
0 Gab. Verschraegen speelt op 7 October te 19,30 u. in 
de St-Niklaaskerk te Gent het volgend programma : 
Trumpet voluntary, Purcell; Adagio, Fiocco; Aria, van 
Lceillet; Fantasia en Fuga in sol kl., J. S .. Bach; Piece 
Héroïque, C. Franck; Koraal: Van liefde komt groot ly
den, Flor. Peeters; Scherzo, Verschraegen; le deel uit 
Vde Symphonie, Widor. 

En speelt op 22 September voor B.N.R.O. : lste deel 
Sonate van Tjnel; Musette, 0. Van Durme; Allegro en 
Scherzo uit Sonate in mi kl., Verschraegen; Variaties 
op origineel thema, Flor Peeters. 
0 Holland: Lees de tekst bij deze ondertitel in Mixtu
ren van vorig nummer ... U wist het reeds dat hier sprake 
is van een draaiorgel? 
0 Rolduc, op orgel van het kl. Seminarie, bisdom Roer
mond, speelde Nico Zeyen, organist ~e Rolduc, een con
cert voor de Limburgse Universiteitsstudenten, met vol
gend programma: Praeludium en Fuga in G. gr. van 
Nik. Bruhns; Concerto in a kl. (drie delen) van J . S. 
Bach; Introductie en Allegro uit de le Symphonie van 
Alex Guilmant; Variaties en Finale over « Rorate Caeli » 
van Nico Zeyen Jr.; Intermezzo en Fantasia uit de Sym
phonia per o-rgano van Hendrik Andl'iessen. (Uitgevoerd 
op Klais-orgel, 43 registers). 
0 De Firma Jules Anneessens-Tanghe van · Meenen 
werkt aan de ombouw van het orgel te Edelare en doet 
grote herstellingswerken aan dit der St-Jo zefskerk te 
Gent. Dezelfde Firma bouwde een nieuw orgel in de St
Coletakerk der zelfde stad. Peeters gaf daarop een con
cert op 4 September met werken der grote Meesters. 
0 Tongerloo: Op Zondag 7 September gaf Prof . Adriaan 
Engels, organist der St-Jacobuskerk te Den Haag en 
Professor aan het Kon. Conservatorium der zelfde stad, 
een orgelconcert gewijd aan de werken van Swe elinck , 
Bach en . Franck. 

(Zie vervolg blz. 118). 
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EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE MUZIEKHANDEL 
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laat U niet teetnemen f ... 
U kunt het lezen op haast elke bladzijde van 

onze kranten, het raast U voorbij op elke loco
motief, de stations zijn er mede behangen ofte 
gestoffeerd, het komt uit auto's en vliegtuigen 
over ons gewaaid : « laat U niet beetnemen! » ... 
De naastenliefde viert zich bot; de mensen ver
wittigen mekaar op de straat en wij lopen wan
trouwig en voorzichtig rond te loeren ... opdat 
niemand ons zou beetnemen. 

Het is schoon dat de mensen mekaar, belang- ., 
loos, op dit zeer actueel gevaar wijzen, en, het 
wordt zo algemeen en zo dringend gedaan dat 
het practisch haast niet meer mogelijk is dat 
iemand ons nog beetnemen kan . . 

Waarom zouden wij daarin afzijdig blijven? 
Die gelegenheid doet zich nu bijzonder goed 

voor bij het sluiten van de tweede jaargang van 
ons duurbaar tijdschrift « De Schalmei ». 

Er is reeds een stuk weg af gelegd waarvan 
velen ons de grote lasten en gevaren voorspie
gelden . (Toen kenden wij nog niet de spreuk 
van het « beetnemen ».) Was er toen niet een 
zeer eminente persoonlijkheid die zich niet met 
ons werk wou inlaten omdat er nooit een derd e 
nummer van ons tijdschrift zou verschijnen? 
Was er toen geen corre spondent die zich als 
abonnent aangaf << voor de duu r van des Schal
mei 's bestaan »? woorden waa rvan de galgen 
humo r ons ·niet ontging! 

Doch wij zegden in onszelf : « laat u niet 
beetnemen !. Laat hen praten! en ... wij vorder
den gestadig. 

Het is verbazend welk een volheid van ge
beuren die korte tijdsspanne die wij nu uitstap
pen inhoudt. Onze dagelijkse omgang en cor
respondentie met organisten, orgelbouwers, or 
gelcomponisten, organologen en eenvoudige or
gelvrienden, laat ons toe in de orgelbeweging 
van de Nederlanden te lezen als in een open 
boek. Het is niet zo, dat wij daardoor hebben 
geleerd knapper te spelen, dat wij daardoor be
kwaam werden een orgel t e bouwen , een com
positie neer te schrijven. Doch dit ononderbro
ken contact heeft ons het goede en het kwade , 
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het gezonde en het ongezonde in die beweg ing , 
in aie kunst, t astbaarde r voorgehouden. 

Het is ons in groter wate mog elijk geworden 
uit die chaos van feiten en toest anden het es
sentiële te vissen. Het heeft onze geest critisch
scherp gevormd . 

Daarom hebben wij in de voorbije dagen met 
onbevangen - doch steeds beheerste en begrij
pende vrijmoedigheid, personen en kwesties be
handeld in het licht van de algemene orgel
kunst. Daardoor voelden enkelen zich onbehaag
lijk gestemd -, anderen begrepen ons volkomen 
en dankten. · 

Wij sluiten de tweede jaargang af! 
Er is geen reden tot klagen. Wij hebben in

tegendeel meerdere bewijzen hiervan, dat stil
aan een massa organisten hun isolatiepoliti ek 
tegenover ons werk opgeven en zich geestdrif 
tig aansluiten. Het contact groeit, verstevigt! 

Wij staan aan de aanvang van de derde Jaar
gang ... Wat zullen we doen? Er zijn weer vele 
tekenen die met onloochenbare nauwkeurigheid 
aantonen dat dit jaar de inzet zal zijn van een 
uiterst belangrijke periode in meerdere factoren 
van de orgelkunst ! 

Daarom achten wij het onze plicpt en ons goed 
recht, te waarschuwen: Laat U niet beetnemen! 

Organisten : het is zo gemakkelijk uw ambt 
te laten wegglijden in de eentonigheid V3ln elke 
dag. Het geeft zo'n be.haaglijk gevoel alleen te 
staan en zich niet te moeten bezeren aan arbeid 
en strijd. Laat u niet beetnemen door kleinmoe
digheid. Frist uw repertorium op. Draagt zorg 
voor uw instrum ent. Weest voorzichtig in de 
keuze van een orgelbouwer . Het is alles van ka 
pitaal belang voor uzelf en voor de orgelkunst 
in ons land. 

In « De Schalmei », uw blad, zult u een ant
woord vinden op de vele problemen die uw ambt 
met zich brengt. « De Schalmei » zal zich in de 
toekomst meer aanpassen aan uw orga nistieke 
bedrijvigheid volgens de jaa rkring . 

Er zal nog meer aandacht geschonk en wor
den aan het org elspel, zonde r daarom het orge l 
zelf te veronachtzamen. Werkt mede met « De 
Schalmei » door uw propaganda en door h.et 
persoonlijk contact met de redactie. Stuurt ons 
alle mogelijke inlichtingen over uw orgel. Ver
zoekt ons om inlichting en in verband met uw 
werk. Wij zullen niet aarzelen daarop steeds 
naar best vermogen te antwoorden. 

Kunnen wij dit met het nodig e gezag doen? 
Laat u niet beetn emen : 
Orgelbouwers : het is zeer normaal dat u wel

licht in uw werk meer becritiseerd wordt dan 
wie ook in de orgelbeweging. Uw werk is niet 
zo vluchtig als dat van een organist; het staat 
er, blootg E:steld aan plaatselijke omstandigh e-
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den, aan athmosf erische veranderingen , aan 
goed of slecht onder houd e.z.m. Uw naam staat 
er in ieder geval op te prijken! Wij wensen een 
orgelbouw er die zich steeds inspant om degelijk 
werk voort te brengen te steunen, wij doen dit 
ten andere reeds jaren. Doch wij zullen hen die 
van de « edele conste » geen benul hebben ·en· er 
toch hun dagen med e trachten te vullen, uit alle 
macht de voet dwars zetten. 

Wanneer een gewoon timmerman zich plots 
als orgelbouwer .uitgeeft kunnen wij niet anders 
dan even plots zijn boosheden aan de kaak stel
len. De orgelbouwers weten dat wij naast hen 
staan, dat is niet steeds en niet alleen omdat er 
onder hen veel sympathieke mensen zijn, doch 
vooral omwille van de beweging. Er kan nog zo 
ontzettend veel gedaan worden. 

En -laat ohs nog dit zeggen : het is zeer jam
mer dat het orgelbouwersgild met niet meer 
kranigheid van wal steekt. 

Dat allen zich goed bedenken vooraleer veel 
verloren is! 

Raadgevingen, critiek, standpunten te geven 
en in te nemen, zouden wij niet steeds alleen op 
eigen verantwoordelijkheid durven doen. 

Daarom staan specialisten aan o.nze zijde met 
hun sympathie en hulpvaardigheid die zij reeds 
in meerdere gevallen bewezen. Enkele namen 
publiceren wij , andere behouden voorlopig hun 

. incognito. 

De Weled. Heren Ch. Hens , Flor Vander 
Mueren, Staf Nees, A. Cornelis, Lode Joos, 
J ean Collot , Dr. G. De Becker, Marius 
Monnikendam, Pie t Viss er , Dr. A.M . Vente , 
G. van Ravenz ~ aaij. 

Met deze organisatie, met onze schitterende 
pleiade medewerkers die voor het komende jaar 
sterk aangegro eid is , stappen wij met open oog, 
geestdriftig en vol vertrouwen óver de knoop 
die deze jaren bindt . 

Wij rekenen vast op onze trouwe abonnenten, 
niet zozeer om die trouw, doch veeleer - want 
wij twijfelen daar niet aan! - opdat ieder van 
hen een ijverig propagandi st zou worden, over
tuigd van de noodzakelijkheid en het heerlijk e 
van onze beweging! 

Ook technisch zal « De Schalmei » een hele 
stap verder staan. 

Over korte tijd zal de postbod e zich bij u 
allen aanme lden. Verwittig uw familie bij uw 
moge lijk e afwezigheid dat zij de kleine abon
nemen ts pr ijs in uw plaats storten. Hartelijke 
dank en groeten aan allen! 

Namens de Redactieraad : 
Edgar D'HONT. 

Luc JAGENEAU. Ber ten DE KEYZE R. 
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7. WI€ IS ffi€€St€R Jan van l1€R? 

V,4aay✓.,1ulifien 6.i,j de identificatie u.an een o.1tgd6.o.uwe1t 

Het zal straks twee jaar geleden zijn dat 
Dr. Vente een eerste artikel met betrekking tot 
he archiefonderzoek naar figuren uit Vlaande
rens orgelhistorie, instuurde , en wel met de 
populair geworden gestalt~ , van Meester Jan 
Van Lier. De reactie op dit soort artikels was 
zeer verscheiden in dit land , waarin slechts een 
paar figuren, · als Professor vander Mue:reh en 
Dom Jozef Kreps, deze studie hadden to egepast. 
Zelfs in onze meest nabije middens bestond 
daarvoor weinig belangstelling. 

Deze tweetal jaren zijn echter voldoende ge
weest om vele vooroordelen dienaangaande uit 
de weg te ruimen, in zoverre, dat de meeste 
lezers zich nu met spanning gaan afvragen : 
« wanneer zal iemand iets meer vinden over Jan 
Van Lier, over Langhedul en andere. » In dit 
opzicht heeft Dr. Vente ons steeds met grote 
bereidwilligheid bijgestaan. Aan hem danken 
wij de interesse voor de orgelkunst die in onze 
archieven te vinden is. Waar, in den beginne, 
weinig sympathie voor dit soort werk bestond 
kunnen wij nu uitp akken met een lijvig pak 
« ontdekkingen » door onze gewone organisten 
gedaan. Het .is een resultaat dat vertrouwen 
geeft. Wij durven echter voor het volgend jaar 
het dubbel da~rvan verwacht ... . Er zijn nog 
veel kerken die over onbekende ar-chieven be
schikken , wie neemt dit resterend werk op zich? 
Wij bouwen aan de orgelgeschiedenis der Ne
derlanden! (De Redactie.) 

In « De Schalm ei » van Maart 1946 trachtt e 
ik een denkbeeld .t e geven van de betekenis en 
van de omvang van Jan van Liers werken. 

Ik gevoelde als een der lastigst e euvels , dat 
ik geen gegevens had uit de archieven van Lier, 
zodat het mij onmog elijk was iet s mede te de
len over het leven en het milieu van deze orgel-
maker. -

Een onderzoek van enkele dagen in het kerk
en in het stadsarchief van Lier mag zeker niet 
grondig genoemd worden . Toch bracht het reeds 
zovele nieuwe gegevens aan de dag , dat het me 
vera ntwoo rd lijkt thans iets te schrijven over 
het leven en de familie van Jan van Lier. 

Buiten Lier wordt onze meester vrijwel altijd 
genoemd : Mr. Jan van Lier (Jan Lier , Jan 
Lyere) of « de orgelmaker van Lier » . De mo
gelijkheid was dus niet uitgesloten, dat de fami
lienaa m va n Jan niet « Van Lier » was, doch 
een geh eel and ere, hoewel hij zelf toch een qui
tantie voor de betaling van het orgel in de Abdij 
van Herkenrade met « Jan Lyere » ondertekent. 

Bij het naslaan van de naamlijst van de Lier
se magistraatspersonen, vond ik van 1515 tot 
1519 een Jan Liere als Ouderman van de Laken
hal. Het ambt van Ouderman van de Lakenhal 
was meestal een voorportaal voor het schepen
ambt; en inderdaad was er een « Jan Verrijt 
alias Liere » bijna zonder onderbreking van 
1520 tot en met 1547 schepen van Lier. 

De int eressante prob leemstellin g werd nu na 
deze vondst : Is Jan Ver rijt alias Liere dezelfd e 
als de orgelmaker Jan van Lier? Het onderzoek 
was echt er des te moeilijker , omd at er in het 
16d eeuwse Lier ook een adelijk e familie « Van 
Lier » woonde en er boven•dien in de schepen
pro toc ollen ook herhaaldelijk melding gemaakt 

· wordt van een geslacht Van der Rijdt, soms ook 
Verrijdt of Verrijt geheten. 

Ik ben tot de slotsom gekomen dat deze twee 
namen: Verrijt alias Liere en, van Lier, betrek
king hebben op een en de.zelfde persoon. Ik hoop 
met de hierna volgende argumenten het bewijs 
geleverd te hebb en. 

In de zeer belang r ijke 18d eeuwse manuscrip 
t en van kanunnik Drijmans in het archief van 
St.-Gommaarskerk, welke gebase er d zijn op al
lerle i arc hivali a die thans verdwenen zijn, las 
ik de volgende notities : 

a) .Jan Lye r, orgelmaecker , is kerckmeester 
gemaect 28 December 1.533. 
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b) 1535, Jaspar de Witte et Joes de Lyra 
rectores fabricae (kerkm.). 

c) 1548, Febr. 17, obijt Mr. Joes de lira . 
_ d) 1545. Op de 20 Juli wirt het oxael en het 

sacramentshuys aengenomen te maken 
van franc. crieckaerts ende franc. mys. 
By advise van de heeren van het capittel, 
van mr. merten vervoort , jan lyer, rey
nier van couwenbergh, jan en rombout de 
coninck , nadat sy de wercken tot Loven 
en Mechelen geexamineert hadden en be
sonders dat van de kerck tot neckerspoel. 

Uit de gegevens a, b en d blijkt dus overdui
delijk, dat Jan van Lier kerkmeester was van 
de Lierse hoofdkerk. Dat zijn advies werd in
genomen .bij de bouw van het oxaal ligt zeer 
voor de hand, daar hij als orgelmaker in de 
kerken van Leuven en Mechelen bekend was. 
Uit het kerkmeesterschap van Jan van Lier mag 
worden afgeleid, dat Jan tot de aanzienlijke 
poorters der stad behoorde . Uit gegeven c blijkt 
de sterfdatum en dit klopt met de archivalia uit 
andere plaatsen : na 1548 zijn er geen werken 
van de hand van Jan van Lier bekend. Maar 
dat Jan van Lier identiek is met Jan Verrijt 
alias Liere blijkt uit deze gegevens niet. 

Het stadsarchief opende hier nieuwe aspec
ten; vooral de schepenregisters (scabinale pro
tocollen) bieden waardevolle gegevens : 

a) Uit de acten van 17 Februarie 1512 en 
21 Mei 1516 blijkt, dat Jan Verrijt Hen
drikszoon eikenhout kocht te Emblem en 
te Kessel. 

b) Blijkens een acte van 23 Sept. 1513 kocht 
Jan Verrijt een wagen met drie paarden. 

c) Op 13 Aug. 1523 pachtte Jan Verrijt met 
Hendrik Coels en enige andere de tienden 
te Lachen. 

d) Op 2 Aug. 1546 luidt het: « Jan Verrydt 
die men hetende is Lyere onse medebroe
der in scependoem end e J aspar de Witte, 
beyde kerckmeesters vau der kercke van 
Ste Gommaers in de voersz. stadt ... » 

Punt d levert natuurlijk het rechtstreeks be
wijs dat « Jan Verrijt alias lyere » of « Jan 
Verryt die men hetende is Lyere » dezelfde is 
als Jan van Lier. Wellicht ten overvloede noem
de ik echter ook nog de drie eerste notities. 
De aankopen van eikenhout zijn volkomen na
tuurlijk voor een orgelmaker: eikenhout is im
mers een der voornaamste grondstoffen. Bij 
het uitbreiden van Jan van Liers orgelmakerij 
- na bovenstaande mag ik spreken van Jan 
Verrijt alias Liere ~ en zijn stijgende reputa . 
tie , is het zeer begrijpelijk dat hij de beschik
kin g moet hebb en over behoorlijke transpo r t
middel en. Hij maakte de orgels in zijn Liers e 
werkplaats , vervoerd e ze zelf naar de kerk en 
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stelde ze daar op. Hendrik Kools (coels) ge
noemd onder c, was de man met wiens mede
werking Jan Verrijt alias Liere het instrument 
van de abdij van Tongerloo in 1535 bouwde. 
Hij was snijwerker. 

De schepenprotoeollen leveren ook tal van ge
gevens over de familie Verrijt alias Liere. Ge
zien het feit dat meester Jan reeds in 1504 in 
Gent werkte, mag men aannemen dat hij om
streeks 14 75 geboren is. 

Zijn vader heette Hendrik en deze was overle
den voor 21 Mei 1516. Blijkens de rekeningen 
van de Abdij van Park te Leuven ontving Claas 
van Lier, zoon van de orgelmaker van Lier in 
1536 een som gelds in naam van zijn vade~. Hij 
moet dus tenminste 18 jaar, waarschijnlijk 
zelfs ten mii:ist~ 21 jaar geweest zijn . Op deze 
wijze is het mogelijk vast te stellen, dat het 
tweede huwelijk van Jan Verrijt alias Liere 
moet zijn gesloten voor 1516. Het is vrij zeker 
dat Claas ook orgelmaker was; in de jaren 1541 
tot 1553 werkt in de Abdij van Coudenberg te 
Brussel ook regelmatig een orgelmaker Claes 
van Liere. De mogelijkheid lijkt mij niet uitge
sloten dat Claes van Liere dezelfde is als de 
orgelmaker Claes de Smet, die in dezelfde jaren 
leef de en wiens zoon Aert de Smet omstreeks 
1575 organist dezer abdij en ook orgelmaker 
van beroep was. Op grond van de in het Lierse 
stadsarchief gevonden schepenacten, meen .ik, 
zij het met voorzichtigheid, een gedeeltelijke 
genealogie van dit geslacht als volgt samen te 
mogen stellen. (Cfr. volgende bladz.). 

Dat Jan Verryt alias Liere een man van enige 
welstand was blijkt uit het feit dat hij verschil
lende huizen bezat: een aan de Markt en twee 
huizen op de hoek van « 't Kerckhoff ende een 
straetken, daer men na de minnbrugge gaet ... 
comende achter aen de Nete. » Misschien kan 
men in Lier de ligging en plaats van de laatste 
twee huizen terugvinden. · 

Na het afsterven van zijn tweede vrouw, 
Spes Metsys, neemt Jan de verplichting op zich• 
om zijn ärie zoontjes « de soenkens » een goed 
a mbacht te laten leren of ze tot hun 22ste jaar 
« ter schole te laeten gaen ». Een arm man zou 
onmogelijk een dergelijke last op zich kunnen 
nemen. 

Het huiselijk leed bleef Jan niet gespaard ; 
twee maal was hij weduwnaar en hij had het 
kruis een gebrekkige zoon, Jan geheten, te moe
ten opvoeden, voor wien hij in 1542 een plaats 
inkocht in het klooster « van den derden orde 
van sinte franchiscus binnen der stadt van ant
werpen ... ten bogaerde gemeinlic geheeten ... » 

Het is mogelijk, om de werklijst van Jan van 
Lier, gepubliceerd in «De Schalmei », Maart '46 , 
met nog enkele orgels uit te breiden. De redac -



Hendrik Verryt alias Lyere 
t voor 21 Mei 1516 

1 
V 

Adriaan Verryt a .L. 
t na 1523 

le huwelijk : 
Engele van Loon , 

1 
V 

Cornelius Verryt a .L. 

wed . v . Hendrik Strypen - t voor 1516 

t 
Kinder en : 

Joris Verryt 
geb . voor 1516 ·- t na 1552 

1 
V 

Frans Verryt 
Joriszoon 

t 
Michiel 

ge b. voor 1517 

teur van « De Schalmei », Berten De Keyzer ., 
was zo gelukkig nog een werk van Jan Verryt 
alias Liere te vinden in Lede. In «De Schalmei » 
van Maart 194 7 vindt men hiervan een verant
woording. · 

Zelf vond ik in « Kronyk van het Historisch 
Genootschap te Utrecht », 5e serie, 1868, bl. 
363, dat Jan van Lier in 1541 te Axel (Zeeuws
Vlaanderen) arbeidde. · De belangrijkste aanvul
ling verkreeg ik van de Eerw. Heer Jan Steppe 
te Leuven, die mij een contract tot de bouw van 
een nieuw orgel in de St. Quintenskerk te Leu
ven stuurde uit 1522. Volgens dit contract moest 
dit kleine orgel er als volgt uitzien : 

« Een doeff voorstaend ... (van 6 voeten), 
dat sal syn van fynen tinne. 
Fleuten , luyend op drie voeten, op d'oc
ta ve van den voorsten dove. 
Een positie boven met eender acta ve ende 
mit eender quinte al utgaend' ende well 
ende sterck luyent 
Dobbel cimbael, luyent nae den nieuwen 
aert 
Ende regist ers sal men spelen al te samen 
ende d'een metten ander moet al perfect 
syn, hoe dat men .treckt 
Item dit werck zal aengaen in den slotel 

Jan Verryt a.L. Gommaar Verryt 
geb . + 1475 - t 17 Feb. 1548 ·Hendriks zoon. - t na 1559 

J 
2e huwelijk: 
Spe s Metsys 

t kort voor 22 Juni 1523 

t 
~ 

Claas 
geb. voor 1518. 

X 
Jkvr . Anna van Wouterhagen 

3e huwelijk : 
Jkvr. Kathllne Verblaect 

t na 1542 

~ 
Spes 

1 
V 

Jan 

van ef fa ut mit 3 octaven ende noch daer 
en boven alamire 
Ende dit werck sal hebben 3 blaesbal
gen ... » 

In modern Nederlands luidt deze dispositie: 
Prestant 8' Fluit 4' 
Mixtuur 
Scherp II sterk 
Aangehangen Pedaal. Klavieromvang van 
F-a2. 3 blaasbalgen. 

Hoe belangrijk deze dispositie ook moge zijn , 
het is enigszins jammer, dat dit orgel van 1542-
23 dateert. Immers uit diezelfde jaren kennen 
wij ook de disposities van de instrumenten te 
Meerhout (1519) en Herkenrad e (1522). Een 
volledige beschrijving van een orgel uit de jaren 
na 1540 zal ons in staat stell en de ontwikkeling 
van Jan Verryt alias Liere's kunst na te gaan. 

Dr. {A,fM. VENTE. 

Van de voor dit ar tikel benut t e archiv a lia noem ik al s 
bel angr ijkste br.onn en : 
Lier , K erkarchief , Ma nuscript en va n Drijmans , dee l II . 
Lier, St adsarchief. Re gis ters van Sc abin a le Protocollen: 

Reg. 18, Acten Nr s . 251, 321. 345, 1175, 1295, 1407, 
1451. 

R eg . 19, Acte Nr . 1698. 
Re g. 20, Act en Nrs . 257, 313, 325, 926, 980, 1154. 
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mozarts 

Hoezeer Mozarts muziek wordt gewaardeerd, 
zijn orgelmuziek is geen repertoire der organis
ten. Niet ten onrechte, want Mozart heeft geen 
orgelmuziek geschreven, welke van gelijke 
waarde is als zijn andere composities. 

Hij heeft een aantal kerksonaten voor orgel 
en instrumenten geschreven, die hoogstzelden 
worden uitgevoerd. In 1942 heeft de Nederland
se Mozartvereniging tijdens een uitvoering in 
de Grote Kerk te Naarden enige ten gehore 
doen brengen, zonder da~ de toehoorders daar
door tot de overtuiging werden gebracht dat 
deze composities ten onrechte worden vergeten. 
- Toch had Mozart veel waardering voor het 

orgel, hetgeen overduidelijk blijkt uit de brief 
van 17 October 1777, weErn hij uit Augsburg 
aan zijn vader schrijft. Hij heeft aldaar de in
strumentenbouwer Joh. Andreas Stein - een 
Silbermann-leerling - ontmoet en vertelt op 
geestdriftige wijze van diens piano's. Ook de 
orgelbouw komt tijdens deze ontmoeting ter 
sprake en Mozart schrijft: « Als ich Hrn. Stein 
sagte, ich möchte gern auf seine Orgel spielen, 
denn die Orgel sei meine Passion, so verwun
derte er sich grosz und sagte: "Was? ein sol
cher Mann wie Sie, ein solcher groszer Clavie
rist will auf einem Instrument spielen, wo keine 
Douceur, keine Expression, keine Piano noch 
Forte statt findet, sondern immer gleich fort
geht,, ». - Mozart geeft daarop een wel zeer 
onomwonden antwoord: « Das hat alles nichts 
zu bedeuten; die Orgel ist doch in meinen Au
gen und Ohren der König aller Instrumenten. » 

Dit is geen geringschattende uitspraak van 
de jonge, bijna 21 jarige Mozart en dat het or 
gel zijn bijzondere aandacht had, blijkt uit de 
reeds door_ hem in de in het begin van 1776 ge-

0 ,zrgelmuziek 

schreven orgelsonaten (KV. 241, 44 e:µ 245). 
Voordien componeerde hij reeds werken met or
gel, vooral vocale kerkmuziek en nadien zullen 
ook nog enige kerksonaten in 1780 van zijn 
hand verschijnen o.a. de Sonate KV. 336 en de 
orgelmis KV. 337. -

Bij elkaar genomen is dit genre door een goed 
aantal werken vertegenwoordigd. 

Het is goed, dat men hiervan kennis neemt, 
opdat men zich niet vergrijpe aan de arrange
menten van Mozarts muziek, zoals fragmenten 
uit zijn Requiem, natuurlijk zijn Ave verum, 
langzame gedeelten uit zijn Clarinetkwintet of 
andere kamermuziekwerken. 

Dan hebben de 15 Sonaten welke in Band 
XXIII van de « Gesamtausgabe seiner Werke » 
zijn gebundeld, toch allereerst de aandacht. 

Dit ondanks het feit, dat Gotthold Frotscher 
in zijn « Geschichte des Orgelspiels t,md der Ör
gelkompositionen » opmerkt: « Dasz mit sol
chen Gelegenheitswerken nur ein schwacher 
EindrQck von Mozar ts Orgelspiel erhalten ist, 
mag immerhin gesagt werden.» 

Ik ben het met deze schrijver volmaakt eens, 
dat deze orgelmuziek van Mozart stellig niet 
tot de sterkste van zijn composities behoren. 
Ze zijn zonder enige pretentie, het orgel is niet 
meer dan orgel-continuo, ze hebben als vorm 
het klassieke model van expositie met twee 
contrasterende thema's, korte doorwerking en 
reprise, mààr ze bieden toch altijd nog muziek. 

Het is het gevaar van het organisten-ambt 
in "zijn specialisatie, dat men de composities 
verre van zich werpt, indien ze niet precies 
overeenstemmen met de begrippen van de orga
nist. Orgelmuziek moet bij voorkeur polyphoon 
zijn en geconstrueerd naar het karakter van 
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het instrument. Ik verheug mij nog iedere keer, 
indien ik deze beschouwing met overtuiging 
hoor bepleiten; we hebben het anders gekend 
en- ik acnt het een voorrecht dat het orgelspel 
in de erediensten meer en meer blijk geeft van 
zuivere inzichten. Doch, laten we waken voor 
overdrijving. Omdat Mozarts orgelmuziek wei
nig technische moeilijkheden geeft, mag ze niet 
worden onderschat. Evenals zijn andere werken 
eist ze alle muzikale ontvankelijkheid van de 
vertolker! Zonder deze muzikale "levenskracht 
van de vertolker worden al de werken van Mo
zart een verschrikking, misschien juist omdat 
ze van Mozart zijn. De meest ervaren en gere
nommeerde kuns-.:enaars van het concertpodium 
zullen het zelden of nooit wagen met een Mo
zart-compositie een programma te openen om
dat men dan - gelijk het in de kringen der uit
voerende musici heet - nog niet is ingespeeld. 

Mozarts orgelmuziek is niet de sterkste, doch 
ze is nog altijd muziek in haar grote eenvoud. 
Ze biedt geen gelegenheid voor een brillante vir
tuositeit maar wei voor een innige speel-vreug
de, ook voor de organist, die geen concert-vir
tuoos is en misschien alleen voor zichzelf en 
enige vrienden en leerlingen in zijn onbeteke
nend dorpskerkje speelt. 

Na 1780 schreef Mozart geen orgelmuziek 
meer; hij gaat voorgoed naar Wenen, waar het 
grote muziekleven hem wacht en waar hij wordt 
ondergedompeld in de intriges en in de nijpen
de zorgen van het dagelijks bestaan. Waar de 
kerk nog altijd zijn hart heeft, maar niet meer 
zijn sprankelende geestdrift om tot grootse 
scheppingen te stimuleren. 

Het was een wonderlijk vreemde tijd en wij 
in de lage landen bij de zee, kunnen ons moeilijk 
indenken hoe het geestelijk leven is geweest in 
de zuidelijke landen van Europa. 

De geestelijke normen van die tijd waren an
ders, de gehel tijd was van een ander formaat 
dan nu. Er was toen geen sprake van een con
fessionele bezinning, wel van een geestelijk le
ven, doch veel meer in humanistische zin. 

We hebben hierop meermalen met een zekere 
geringschatting neergekeken; we zagen Mozarts 
muziek als een geniale gave in de ontwikkeling 
van die tijd, doch altijd toch nog van een niet 
te ontkennen licht- en luchthartigheid. In die 
tijd, meenden we, dat muziek vóór alles van 
diepzinnigheden moest doordrengd zijn, om 
werkelijk ware muziek te kunnen zijn. 

Nu in onze tijd, met onze ernstige bezinning 
op ons geestelijk bestaan zowel in onze arbeid 
als in ons gehele leven, gaan we meer en meer 
beseffen, dat de zwaarwichtigheid de muziek 
de grootste schade berokkent, welke men zich 
kan denken . 

Muziek moet de speelse zin hebben van het 
volksüed. Dat is geen oppervlakkigheid, doch 
dat is levensvreugde welKe tot het noogste lof
lied Gods leidt. 

In HJ44 vo1tooide de Mozart-geleerde Alfred 
Einstein in Amerika zijn boek over « Mozart ». 
In 1946 verscheen de 4e druk. Altred .l:!,i11stern 
is een groot geleerde, die in Duitsiand van bij
zondere beteKenis voor de muziekweten,,,cuap 
was en van wie we mochten verwacnten, uac 
hij na zijn emigreren naar Amerika met zou na
laten zijn pubucaties voort te zetten. 

Einstein is een rustig analyst; nij heeft in 
Amerika de tendenz naar psycho-a1,a1yse ge
zien, .zoals die voor ons in de Amerikaause fllms 
langzamerhand een oncessie wordt. ..t;iuste,n 
heeft daarvan · iets overgenomen, aoch iirel:1es 
zo critisch, zo overwogen ooJectief, daL z1Ju 
boek over Mozart een riguur teKenc, ontuaan 
van alle romantische gepraat der vorige eeuw, 
zonder evenwel de zwvere romantiek te ont
kennen. 

Einstein gelooft in -het leven, hij doet dit via 
Mozart, zou ik bijna durven zeggen. Omtrent 
zijn persoonlijk geestelijke visie, kan ik nog 
geen afgerond begrip krijgen, ook a_l begint hij 
zijn boek met een citaat uit Sören Kierkegaards 
werken. 

Naar de geestelijke opvatting dient men dit 
boek met het nodige begrip en met rustige over
weging te lezen. Het zit vol met begrippen, die 
ons ook in deze tijd zo ernstig bezig houden. 
Hij schrijft over Mozarts jeugd, zonder Leo
pold Mozart als vader te kleineren. Hij vertelt 
van Mozarts Katholicisme en diens broeder
schap der Loges; hij schroomt niet om Mozart s 
huwelijksleven onder de loupe te nemen, zon
der de man in de goot der vunze kletspraatjes 
te trappen, zonder Constanze als vrouw te be
kladden, doch oprecht de feiten naast . elkaar 
leggend en dan nog slechts met de bedoeling 
om ons te doen leren wat daaruit is gegroeid 
veor Mozar.ts compositie . 

Zo snijdt hij vele onderwerpen aan en wordt 
ook Mozarts orgelmuziek behandeld. Hij geeft 
er niet meer waarde aan, dan ze is. Muziek als 
gebruiksmuziek geschreven om tijdens de mis 
te spelen tussen de lezing van het Epistel en 
van het Evangelie. Einstein merkt op dat er 
dan voor deze composities niet meer tijd pe
schikbaar is dan 2 à 3 minuten en dat wij deze 
Sonates moeten bezien « en miniature », waar
van de doorwerking slechts enkele maten is, 
doch die men naar behoefte kan herhalen. 

Deze nuchtere opmerkingen doen Mozarts or
gelmuziek in de juiste verhouding staan. In 
Mozarts tijd was de orgelmuziek haar glorie
periode voorbij, zoals trouwens de gehele mu -
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ziekbeoefening een volkomen ander aanzien had 
gekregen. Het is daarom geen reden ze met 
geringschatting voorbij te gaan; integende el 
leert Mozart ons nog zoveel dat we hem rustig 
naast Bach en Palestrina kunnen plaatsen. Voor 
deze groten koesterde hij veel eerbied; ik ben 
ervan overtuigd , dat deze eerbied wederkerig 
zou zijn, indien Palestrina en Bach Mozarts mu-

ziek konden beschouwen. 
We hopen nog wel eens gelegenheid te vin

den om over het spel-element in de muziek te 
spreken, al was het slechts om er op te wijzen, 
dat dit de basis is van het polyphoon-orgelspel, 
doch dat wij ons daarop niet mogen beperken. 

G. VAN RAVENZWAAIJ 
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oEnEm~RkEn 

H AVEN 'VAN KOPENHAGEN 

OVER hEOEnOè..è..CjSE ORqElS 
En hun BOUWERS 

" . 

De ideeën van de nieuwe orgelbeweging von
den ook in Denemarken ingang, korte tijd na
dat ze, in de jar en vlak .na de eerste wereldoor
log, vaste vorm hadden gekregen. De pogingen , 
die gedaan werden om, in de orgelbouw , terug 
te keren naa r het klankid eaal der oude toonvol
maakt e instr _!llllent en, wonnen dra , ook in ons 
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land, meer en meer veld. Het was vooral de van 
ouds gekende firma Marcussen en Zoon van 
Aabenrade, die nu , sinds het terugkeren van 
Sleeswijk in 1920, opnieuw burgerrecht gekre
gen had in Denemarken, die de nieuwe ideën 
overnam. Dit traditievol bedrijf, dat tegenwoor
dig bestuurd wordt door een achterkleinkind 
van de stichter: Sybrand Zachariassen en door 
zijn collega Paul-Gerhard Andersen, leyerde 
reeds heel wat orgels zowel voor binnen- als 
voor buitenland, die meestal het klassieke or
geltype benaderen. Dei firma beoogt, voor elk 
speciaal geval, een eigen doeltreffende versmel
ting te bekomen der verschillende -bestanddelen, 
zoals dispositie, mensuratie, intonatie, indeling 
en bouw, om tot een werk t e komen van hoog 
akoustische gehalte, en karakteristieke klank
kleur, die als dusdanig volmaakt samenwerken 
tot een harmonisch geheel. Zelfs de orgelfaça
de maken zij dienstbaar aan deze harmonie en 
trachten er de uitdrukking van hun klanken in 
te leggen. 

Het orgel van de St.-Niklaaskerk te Kopen
hagen is een uitnemende prestatie, ·gedeeltelijk 
beï,nvloed door de romantiek, al is deze in
vloed dan nog op het achterplan gehouden. Zo
als het barokorgel heeft het ook sleep!aden, en 
een gemekaniseerd regeerwerk en registratie. 
Daarbij komt een uiterst toonrijke dispositie. 

(Het b31,rokorgel is dat soort van orgel dat 
alle mogelijkheden uitbaat en ze samensmelt 
tot een organisch geheel. In verhouding tot an
dere orgeltypen ligt juist daarin het karakte
ristieke van het zuivere barok orgel ( denk aan 
de vulspelen). Na deze zuivere baroktijd heeft 
de orgelbouwer stilaan de meest waardevolle 
mogelijkheden over boord gegooid, en daardoor 
uiteindelijk aangestuurd op specialisatie . De 
echte barok bezat 'n grote aanpassingsmogelijk
heid, die elke ruimte kon bevredigen, vanaf de 
kleinste kamer tot de grootste kathedraal.) 

Met het juist geplaatste orgel in de kerk te 
Jaegersborg (bij Kopenhagen) is men verder 
de ingeslagen weg opgegaan, - met betrekking 
tot het St .-Niklaas-orgel, - en heeft men, al -
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thans gedeeltelijk, iets heel nieuws bekomen. 
In J aegersborg treft men de volgende dispo

sitie : 
I. HOVEDVAERK (Hoofdw erk ) 

1. Pr .incipal 8, 5. Nasat 2 2/ 3, 
2. Rörflöjte 8, 6. Oktav 2, 
3. Oktav 4, 7. Mixtur 4 r., 
4. Gedaktflöjte 4, 8. Trompet 8. 

II . RYG-POSITIV (Rück-positi v ) 

1. Gedakt 8, 4. Quint a ton 2, 
2. Principal 4, 5. Scharff 2 r. , 
3. Rörflöjoo 4, 6. Krumhorn 8. 

III. BRYSTVAERK (Bor stwerk-Reciet) : 

1. Gedakt 8, 4. Nasat 1 1/ 3, 
2. Spidsgedakt 4, 5. Cymbel, 
3. Principal 2, 6. Ranket 16. 

IV . PEDAL: 

1. Subbas 16, 
~ 2. Princlpal 8, 

3. Gedakt 8, 

4 . Fagot 16, 
5. Regal 4. 

Marcussen Orglet I Jreg e rsborg Kirke. 

De beweging, terug naar het zuiver barok
orgel, heeft, lijk redacteur Niels . Friis ergens 
schrijft, hier ook, zowel als in het buitenland, 
tegenstrevers ontmoet, die als voornaamste ar
gument aanbrengen dat men op klassieke 
instrumenten geen bevredigende resultaten kw 
bereiken voor het uitvoeren van moderne orgel
muziek. 

Zo heeft men dan getracht het oude met het 
nieuwe te verzoenen, door een zeker midden
soort-orgeltype te scheppen, waarin klassieke 
stemmen zijde aan zijde zingen met het best e 
wat de nieuwere tijd he eft voortgebracht. Vol
gens dat type heeft de firma Th . Frobe.nius en 
Cie de bizonde r ste instrumenten gebouwd. 

Tussen de werk en die Fr obenius , bijgestaan 
door zijn zoon -civil-ingeni eur Walther Frobe -

nius, in de laatste jaren heeft uitgevoerd in De
nemarken, moet vooreerst het orgel genoemd 
van de Christianskerk in Lyngby ( voorstad van 
Kopenhagen). 

Voor de bouw van git orgel heeft men noch
tans meer aandacht geschonken aan de princie
pen die ten grondslag liggen aan de Deense or
gelbouwlmnde van de nieuwe tijd, zodat dit or
gel meer het karakter draagt. 

Dezelfde firma heeft ook de orgels omge
bouwd van de kathedralen te Kopenhagen (0. 
L. Vr.-kerk), Roskilde, en Aarhus. Op de laat
ste twee genoemde plaatsen vond men een be
duidend deel oud materiaal, dat met goed gevolg 
samen met het nieuwe kon verbouwd worden. 
Als voorbeeld van zo een middensoortorgel geef 
ik hier de dispo·sitie van het orgel der bisschop
pelijke kerk te Aarhus, dat met zijn 88 stem
men, verdeeld over vier manualen en pedaal, het 
grootste is van Denemarken. Het ziet er uit als 
volgt : 

I. MANUAL : 
1. Bordun 16, 7. Oktav 4, 13. Cymbel 4 r., 
2. Principal 16, 8. Spldsflöjte 4, 14. Cornet 5 r. , 
3. Principal 8, 9. Quint 5 1/3, 15. Bombarde 16, 
4. Principalflöjte 8, 10. Quint 2 2/ 3, 16. Trompet_ 8. 
5. Bordun 8, 11. Oktav 2, 
6. Gamba 8, 12. Mixtur 4 r., 

II . MANUAL 
1. Rörflöjte 16, 
2. Princlpal 8, 
3. Fl,lgara 8, 
4. Salicional 8, 
5. Spidsflöjte 8, 
i;, Rörflöjte 8, 

III. ~ANUAL : 
1. Bordun 16, 
2. Principal 8, 
3. Vo x;, retusa 8, 
4. Nathron 8, 
5. Violoncel, 
6. Vox celeste 8, 

IV. MANUAL : 
1. Vlollnprlnci-

pal 8, 
2. Tectus 8, 
3. Quintaton 8, 
4. Harmonica 8, 
5. Undamaris 8, 
6. Fugara 4, 

PEDAL: 

1. Subbas 32, 
2. Subbas 16, 
3. Gedaktbas 16, 
4. Principal 16, 
5. Vlolon 16, 
6. Pr inclpal 8, 
7. Violoncel 8, 
8. Bordun 8, 

7. Principal 4, 13. Slnflöjte 1, 
8. Gedaktflöjte 4, 14. Dulclan 16, 
9. Quint 2 2/3, 15. Krumhorn 8, 

10. Flöjte 2, 16. Shalmej 4. 
11. Terz 1 3/ 5, 
12. Larigot 1 1/3, 

7. Flute harmonl- 11. Sesquialter 2 r., 
que 8, 12. Oktavln 2, 

8. Oktav 4, 13. Fagot 16, 
9. Flûte tra.ver- 14. Fagot-obo 8, 

slère 4, 15. Trompet 8, 
10. Plein jeu 5 r., 16. Clarlon ·4. 

7. Flöjtie 4, 
8. Mlxtur 4 r ., 
9. Nazardqulnt 

2 2/3, 
10. Prlncipal 2, 
11. Tertz 1 3/ 5, 
12. Klelnflöjte 1, 

9. Flöjte 8, 
10. Oktav 4, 
11. Flöjte 4, 
12. Flöjte 2, 
13. Quint 10 2/ 3, 
14. Quint 5 1/ 3, 
15. Tertz 3 1/ 5, 
16. Mix tur 5-6 r ., 

13. Zlmbelflöjte 1/2, 
14. Tertz -clmbel 3 r. 
14. Tertz-cimbel 

3 r ., 
15. Engelsk horn, 

8, 
16. Vox humana 8, 
17. Regal 4. 

17. Contra Bombar• 
de 32, 

18. Bassun 16, 
19. Fagot 16, 
20. Trompet 8, 
21. Dulclan 8, 
22. Bassethern 8, 
23. Corno 4. 

In Jutland werkten ook de twee orgelmakers, 
die in deze eeuw de enige geweest zijn die ook 
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organisten waren, nl. M. Sorenzen, die jaren 
lang zijn firma had te Horsens, maar nu orga
nist is aan de Verlosserskerk in dezelfde stad, 
en P. S. Ring-Keiler, die in 1905 het orgel bouw
de voor de kerk te Varde, en later orgelconsu
lent werd in de orgelfirma te Aarhus. Ring-Kei
ler heeft zijn belangstelling voor de techniek 
behouden, en héeft nu ál jaren gewerkt als or
gelconsulent voor het cultusministerie. In dat 
ambt heeft hij een niet te onderschatten invloed 
uitgeoefend op de ontwikkeling van de orgel
bouw hier ten lande, gedurende de laatste tij
den. In verband daarmede moet hier . ook ver
noemd, de orgelconsulerit Emilius Bangert, die 
namelijk de theorieën van Albert Schweitzer 
voorstaat. 

(Ring-Keller is organist aan de Verlossers
kerk te Kopenhagen, en is tevens onze beste 
Ka-mpanaloog.) 

De firma Starup is begonnen met de bouw 
van het nieuwe orgel in het koninklijk theater 
te Kopenhagen. 

Het hier gegeven overzicht schetst in grote 
lijnen, - maar dan ook maar in het kort, -
een beeld van de hedendaagse orgelbouw in De
nemarken. Het orgel, dat naar buitenuit ge
woonlijk een even belangrijk deel is van het 
kerkmeubilair als het altaar, heeft de eeuwen 
door met zijn klankenweelde het kader gescha
pen rond de godsdienstoefeningen der Deense 
kerk, en dat alleen zou al moeten volstaan om 
er zich zo intens mee bezig te houden als met 
gelijk welk ander kunstwerk in de kerk. 

Leonora GYLLER, 
Vejle, Denemarken. 

De Begeleiding van het Gregoriaans 
1 

n Xeuwe 1 oude 3net/2ode 

Het ligt in een duister verleden wanneer in 
onze kerken de stijlloze gewoonte is binnenge
slopen, om met een soort orgeldreun de pure, 
zelfstandige melodiek uit het tijdvak van de 
heilige Gregorius te « ondersteunen ». 

De gedachte heeft sinds een paar eeuwen post 
gevat, dat de zangerschare onzer kerkkoren 
niet bij machte zou zijn , de simpele of meer in
gewikkelde melodiek onzer liturgische muziek 
bij uitnemendheid, het aldus genaamde « Gre
goriaans », alleen met hun stemmiddelen tot 
klinken te brengen. 

Dit alleen is een misvatting, .die tot iets van 
een categorisch imperatief is vergroeid, omdat 
een groot deel dezer muziek zó eenvoudig is, 
dat ze niet alleen door ervaren zangers op kerk- · 
koren, maar ook gewoonweg door minderjarige 
kinderen in den huiselijken kring geneuried of 
gezongen kan worden. 

Het is zelfs onze overtuiging, dat de onbedor
·ven - niet door film of radio verwrongen -
smaak van kinderen bij voorlrnur zich tot deze 
manier van zingen wendt, en indien deze mening 
waarheid bevat, dan is daarmede de onhoud
baarheid bewezen van de mening, als zou het 
orgel en de codex van begeleidingsformules in 
later tijd uitgevonden, onmisbaar zijn. 

Let wel, gij allen .diè minstens éénmaal per 

week U confronteerd met deze zang gedurende · 
het H. Misoffer, gij allen die er rechtstreeks 
mee te maken hebt doordat gijzelf het uitvoe
rend orgaan moet zijn, let wel : deze zang is oud 
als de heirbanen die naar de Eeuwige Stad voe
ren. Deze muziek doorkruist heel de geschiede
nis en voert terug naar de oudste bronnen onzer 
muzikale beschaving. Toen wist men noch van 
orgels en nog minder van « begeleiding » . 

Deze zang rees vanuit de catacom}?en n~ar 
het daglicht der eerste eeuwen van bloei vaQ 
het Christendom. En we herhalen : deze zang 
was éénstemmig, zonder een spoor van bege
leidende stemmen. 

Goed beschouwd is begeleiden dezer eenvou
dige, strenge, hiëratische muziek even ridicuul 

' als het aankleden van Gothische beelden met 
een jaket, rok of hoge hoed, die de statiekleding 
van ons wereldje moeten verbeelden! 

Het begeleiden van de Gregoriaanse zang is 
de ezelsbrug waarvan men zich thans bedient 
om de melodiek « op de been » te houden. 

In de praktijk blijkt deze manier van doen 
soms een zeker nut te hebben en als men er 
zich mee verzoend heeft - ofschoon alle aes
thetische bezwaren onverzwakt gehandhaafd 
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blijven - , indien men het werkelijk niet zonder 
deze hulp stellen kan, dan doet het probleem 
zich voor welke manier het meest verkieslijk is, 
om _dezen ouden zang via den orgelklank steun 
te verlenen. En hier gaa11 we weer terug naar 
den oorsprong van deze zang in tijden dat van 
meerstemmigheid, laat staan van « accoorden » 
nog geen sprake was. 

Eénstemmigheid van volksliedachtig karak
ter was àl wat men aanvankelijk in Europa 
kende. En indien er iets van meer-stemmigheid 
aan den horizon schemerd e, dan waren het sim
pele kwarten en kwinten die eenvoudig parallel 
liepen met de melodiek. 

Daarna eerst - irt den kruistochtentijd :
kwam er wat meer bewegingsvrijheid in het 
samengaan van melodieën, en nóg een paar 
eeuwen later de samenklanken waarop onze 
harmoniek is gebouwd. 

Indien we dus een begeleidingsvorm moeten 
kiezen, is het vanzelfsprekend die welke het 
meest in stijl met de Gregoriaanse muziek over
een komt. 

Tot nu toe echter moet nog een methode ge
schreven worden welke dit G o t i s c h s t ij 1 -
p r i n -c i p e huldigt en het is in de zoeven 
verschenen PRACTISCHE METHODE VOOR 
GREGORIAANSE BEGELEIDING, door de 
grote organist van België : Flor Peeters (Uitg. 
H. Dessain, Mechelen en W. Bergmans te Til
burg) dat dit punt even ter sprake komt (1). 

Want voor het overige betreedt de auteur 
platgetreden paden, weliswaar met méér kennis 
en smaak dan gewoonlijk , maar dan toch den 
bekenden weg. · 

Het is stellig zijn verdienste deze materie 
op zeer overzichtelijke wijze te hebben gerang
schikt en het methodisch karakter rigoureus te 
hebben toegepast. Men heeft hier inderdaad een 
handleiding die van begin tot eind gelijk een 
compositie is opgebouwd met doelbewuste ze
kerheid en aldus voor instituten zowel als voor 
den zelfstuderenden een goede leiddraad vormt. 

Temidden van de bestaç1nde werken op dit 
gefüed is Flor Peeters' methode de meest vol
ledige, schoon niet de meest exacte. 

Wat de volledigheid betreft : het is hier de 
bedoeling om het gehele Graduale in begeleiding 
uit te geven waarvoor, gelijk hier met enkele 
specimina het geval is, verschillende medewer
kers zijn gekozen w.o. Mgr. v. Nuffel , J. Vij
verman, Mar. de Jong , H. Durieu x , S. Nees. 

In het gemiddelde van de gevolgde methode 
zijn deze proeven zeer lofwaardig . 

De exactheid dezer leerschool laat op som
mige punten te wensen over : 

1. Het in verband brengen dezer klassieke 

(1) Zoeven verschenen : 2de uitgave . (N.v.d.R .) 

toonsoorten, die rechtstreeks aan de oud-Griek
se muziek zijn ontleend, met het gekunsteld sys
tee m van majeur en mineur van onzen tijd 
werkt verwarrend , en het is begrijpelijk dat bij 
zulk een praemisse later verkeerde toepassin
gen ontstaan kunnen . .Gelukkig blijven ze hie;r 
tot een minimum beperkt. 

2. Het systeem van vierstemmige accoorden 
is minder verkieslijk dan driestemmigheid, juist 
om de door den auteur voorgestane « souplesse 
van begeleiding » te bevorderen. 

3. De begeleidingsformules der z.g. derde mo
dus, d.i. de Phrygische toonsoort verwisselen 
om onbegrijpelijke redenen de « tonale func
ties », zodat in de praktische toepassing een 
verwrongen beeld dezer toonsoort ontstaat 
(pag. 79 en 81). 

De overige desiderata beperken zich tot de 
notatie welke ieder rhythmisch kenteken mist, 
den stijl welke soms wat al te Vlaams is afge
stemd en de literatuuropgave waarin men de 
naam van een der allerbelangrijkste musicolo
gen : Am. Gastoué mist. 

Welli~ht dat in een volgende druk met deze 
bezwaren kan worden rekening . gehouden, aldus 
het « primus-inter-pares »-karakter bevorde
rend! Marius MONNIKENDAM. 

00 
DE HARMONIEK VAN HET GREGORIAANS 

Onder deze hoofding publiceert Hendrik An
driessen in « Mensch en Melodie », naar aanlei
ding van een uittreksel uit « H~ndboek der Har
monieleer » van Ernest W. M1,1lder, enkele ge
gevens over zijn systeem van begeleiding van 
de Gregoriaanse zang. Naast het artikel van 
Marius Monnikendam zullen onze lezers · zich 
daaraan interesseren. (R.) (1) 

« Voor het harmoniseren van 't Gregoriaans 
komen alleen in aanmerking drieklanken die uit 
tonen van de modus bestaan; nooit septiemac
coorden. Quintparalellen zijn toegestaan; quart
sext-accoorden dienen vermeden te worden. De 
verminderde . drieklank is slechts in sextligging 
toe te laten. De verbinding der accoorden is 
geen tonale cadensering maar een modale aan
eenschakeling die in wezen onafhankelijk is van 
het rhythme der melodieën . De slottoon der me
lodie is altijd bastoon der harmonie; alleen wan
neer de slottoon Si is wordt de bastoon de on
derquint. In het laatste accoord wordt de terts 
weggelaten. Hieruit blijkt dus dat ik overigens 
tertsen gebruik. (E. W. Mulder beweert in zijn 
boek dat H . Andriessen alleen de samenklank 
van grondtoon met quint gebruikt.) Deze regels 
betreffen alleen de dri estem mige zetting. » 

(1) Ov,ergen omen uit « Mensch en Melodie », nummer 
10, October 1947, bldz. 307. Moderne spelling · is ván óns . 
(N .v.d.R.) 
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f Kerk en 0 rgel bouwkunst 

Het was een oude waarheid, die Paus Pius X 
z.g. in het wetboek der Kerkmuziek neerschreef, 
dat de Kerk altijd de vooruitgang der Kunsten 
erkend en begunstigd heeft. Bij de interpreta
tie van het woord « Kerk » stuiten we in de 
praktijk, naast de onvermijdelijke leer stevast 
-op de mensen, die « de Kerk » vormen in Hoofd 
en Leden. Het zijn ten slotte mensen, die de 
vooruitgang moeten erkennen en begunstigen. 
Er wordt in artibus van de mensen die enige 
autoriteit, dus verantwoordelijkheid in de Kerk 
dragen, veel, onnoemelijk veel gevraagd, waar
naar wij slechts met schroom - en, indien de 
omstandigheden het gedogen - met bewonde
ring moeten opzien. 

Waar het orgel als kerkelijk instrument ook 
onderworpen is aan _de bepalingen van de pau
selijke wetten, daar mag het ook delen in de 
erkenning en de begunstiging door de kerkelijke 
autoriteiten. Het is waar, er is een afzonderlijke 
eruditie .nodig om zo in de geheimen van het 
orgel te zijn doorgedrongen, dat men erken
nend en begunstigend de vernieuwingen kan 
schatten en ze indenken in den Eredienst van 
Gods Kerk, in de Liturgie. Maar het is er mede 
als met elk stuk schoonheid : ook deze gave 
Gods wordt in gepasten vorm geofferd op zijn 
altaar, die · de Eredienst is, Rijpheid van geest 
en liefde tot den Eredienst -brengen de verant
woordelijke mens tot die daden van erkenning 
en begunstiging, waarvan het Motu Proprio 
spreekt. 

Zulk een man op een verantwoordelijke plaats 
was Deken van der Wiel, zaliger gedachtenis. 
De snelle dood heeft hèm belet de voltooiïng 
te zien van een zijner laatste daden voor Gods 
Huis : de restauratie en uitbreiding van het 
orgel in zijn kerk te Haarlem. Dit betekend e 
de erkenning en de begunstiging van de voor
uitgang der Kunst metterdaad. 

De oude bisschoppelijke, sinds het einde der 
vorige eeuw, dekanale kerk aan de J ansstraat 
bezat in die dagen een orgel van pl.m . . 24 regis~ 
ters op twee manualen en pedaal in een fraaie 
kast. In 1906 bouwde de Firma P. J. Adema & 

Zn in diezelfde kast een orgel van 29 registers , 
waarvan de windvoo rziening werkt e met elek 
trisch gedr ~ven pompbalg en, welke in 1930 door 

:::::, : ,:: : :,::: ,:: :,:,:,: :::::,: : :,:; 

132 

( J,n MemOJtiam delien tJ.an de4 Wiet) 

Het Orgel der Sint-Jozefs-kerk te Haarlem 

een moderne windmachine werden vervangen. 
De kleinzoon, Hubert Schreurs, opvolger in deze 
meer dan negentig jaar oude firma, heeft nu dit 
orgel gerestaureerd en uitgebreid. Het Adema
instrument was gebouwd op Franse grondslag 
en in pijpwerk en speeltafelbouw geïnspireerd 
op de school van Cavaillé-Coll. Over de in
vloed van deze Franse Meester in ons land heb
ben wij op het Gentse Orgelcongres van Sep
tember j.l. een referaat gehouden, waarvan de 
conclusies de toenmalige Franse consul Charles 
Philbert als intermediair aanwezen. Deze vriend 
van den huize Cavaillé-Coll, bekwaam kenner 
van het orgel, een man bezield met een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel tegenover den Ere
dienst, heeft én zijn kennis én zijn verantwoor
delijkheid trachten over te dragen op de Neder
landse orgelbouwers. Het is mij uit de wer:ken 
o.a. van Maarschalke rweerd en - meer nog - · 
van de Adema's overtuigend gebleken, dat hij 
zijn voeten niet spoorloos op onzen Nederlandse 
bodem heeft gezet. De vader, Petrus J., de zoons 
Sybrand en Jozef Adema en de kleinzoon heb
ben op al hun werken deze Cavaillé-Coll-stempel 
ktnnen drukken, terwijl zij toch ook eigen we
gen zijn gegaan. De vernieuwde inzichten in de 
orgelbouw en een zuiverder interpretatie van de 
beginselen van Cavaillé-Coll heeft de kleinzoon 
zich eigen kunnen maken en daarvan profiteert 
onze tijd. Daarvan heeft opnieuw het Haarlem-
se orgel geprofiteerd. · _ 

Droeg het orgel van 1906-7 in zijn opbouw 
enigerm_ate de sporen van de romantische dis
positie, de kundige restauratie maakte het nog 
beter geschikt om de werken uit de vóór-Bachse 
periode uit te voeren. Daarom werd in de plaats 
van de Vox Humana 8' een Sexquialter 2-3 st. 
gezet, de Fagot-hobo 8' opgeschoven en veran
derd in een 4' en de Piccolo 2' vervangen door 
een Flageolet 2'. Verder werd het. orgel geheel 
schoon gemaakt en opnieuw geïntoneerd. beze 
veranderingen hebben dit orgel gemaakt tot een 
waardig lid van de familie der schoonklinkende 
orgels, een familie, die niet zo talrijk is als men 
veronderstelt en waarvan vijf minuten verder , ·· 
in de oude Sint-Bavokerk de grote, wereldbe
roemde broer staat , eenmaal het wonder van 
Europa . 



De tegenwoordige dispositie ziet er als volgt 
uit : 
HOOFDMANUAAL : 

1. Prestant 16' 5. Fluit harmon . 8' 9. Octa a f 2' 
2. Bourdon 16' 6. Holpijp 8' 10. Mixtuur 2-4 st. 
3. Prestant 8' 7. Quint 6'· ll. Cornet 5 st . D. 
4. Saliclonaal 8' 8. Prestant 4' 12. Trompet 8' 

RECIET (in zwelkast) : 

1. Prestant 8' 5. Quintadeen 8' 
2. Viola 8' 6. Violine 4' 
3. Vox celestis 8' 7. Fluit harm. 4' 
4. Roerfluit 8' 8. Flageolet 2' 

PEDAAL: 

9. Trompet 8' 
10. Fagot-hobo 4' 
11. Sexquialter 

2-3 st. · 

1. Open contra- 3. Openbas 8' , 6. Trombone 8' 
bas 16' 

2. Subbas 16' 

KOPPELINGEN 

Pedaal - I 
Pedaal - II 
I- II 

4. Open fluit 4' 
5. Bazuin 16' 

Octaaf grave I 
Octaaf grave II 
Combinatie-reg. I 

Combinatie-reg. II 
Combinatie-reg . 

Pedaal 
Vrij e combinatie . 

De disposities van Cavaillé-Coll leenden zich 
uitstekend voor het ·Bach-répertoire, zeker op 
zijn grote orgels: Bij de orgelbouwers uit zijn 
school trad de eenzijdigheid, die bij Cavaillé
Coll zelf slechts in geringe mate aanwezig was , 
sterker op den voorgrond en kwamen wel de 
modern,e Franse orgelcomposities tot hun recht , 
maar de oudere werken misten de karakteris
tiek, die vroegere disposities konden te voor
schijn roepen door een sterkere bezetting aan 
vulstemmen. 

Hier wreekte zich een onvoldoende begrip van 
de beginselen van Cavaillé-Coll : Zijn navolgers 
meenden door het verminderen van het aantal 
vulstemmen en later door het aanbrengen van 
« karakterstemmen » een nieuwe, een orkes
trale kleur in het orgel te moeten aanbrengen. 
Zij die zich het dichtst bij de Cavaillé-Coll-dis
posities hielden, hebben rond het begin dezer 
eeuw nog de beste orgels gebouwd; maar zij 
waren ook dikwijls gedwongen, met de mode 
van den tijd mede te gaan. Maar allen vergaten 
of verwaarloosden daarbij een .der allervoor
naamste principes van de Franse Meeste r, die 
juist. door een bepaalde martler van intoneren 
glans aan de klank wist te geven, waardoor zijn 
orgels óók voor Bach uitermate geschikt wer
den . De werken uit de vroegere tijd, van Swee
linck en zijn school en van de oude Italianen en 
Fransen daarentegen misten op deze orgels nog 
de kernachtigheid aie deze barok-muziek zo 
eigen is en die men na veel experimenteren ten
slotte heeft weergevonden in een evenwichtig 
gebruik van grond- en vulstemmen. Maar ook 
hier spreekt de intonatie het laatste woord. Dat 
Cavaillé-Coll zijn werken niet heeft afgestemd 
op de oudere meeste rs, kan hem niet worden 
verweten. Deze voortreffelijke oude muziek 

kende hij niet omdat ze rustte onder het stof 
der bibliotheken in vaak schier onleesbare hand
schriften en vergeelde drukken. 

Hoe hoog Ca vaillé-Coll de waarde ener juiste 
intonatie schatte, leren wij o.a. uit een oud keu
ringsrapport van zijn vriend Philbert, die zelf 
een uitstekend intonateur was - men beluiste- · 
re zijn werk in het orgel van de « Mozes » te 
Amsterdam, - en die Cavaillé-Coll's intonatie 
aldus omschrijft : 

« De intoneering alleen maakt het eigenaar
dig orgelkarakter uit ... Een vernuftig en bedre
ven werkman kan voor den bouw en het stem
men van een orgel volstaan, een kunstenaar al
leen kan het werkelijk naar behooren intonee
ren... Het stelsel door Cavaillé-Coll gevolgd, 
bestaat daarin, ·dat uit iedere pijp al het geluid 
getrokken warde dat zij geven kán, hetgeen in 
hooge mate bevorderlijk is, niet alleen voor de 
kracht j, maar meer nog voor de duidelijkheid 
van uitwerking en voor de verscheidenheid in 
de kleur ... Vordert men van een pijp slechts 
een zwakke , zelfs slechts een matige ontwikke
ling van toon, dan is het zeer gemakkelijk haar 
vlug en vast te doen spreken. Maar dan mist 
men ook het bijklinken van die aliquote toonen, 
die juist de meeste duidelijkheid en verscheiden
heid van kleur aç1,n een klank geven. Bij volle 
intoneering is het echter een zaak van gewicht, 
den grondtoon zoo bestendig in overwicht te 
behouden dat de harmonische bijtoonen zich 
daarmede goed vereenigen en er in smelten. An
ders zou m~n in ruwheid en in schreeuwerigheid 
vervallen. » 

Na een kritiek op de verkeerde manier van 
intoneren en vooral de slechte windvoorziening 
van de oude orgels , twee factoren, waarvan het 
verband door Cavaillé-Coll scherp werd gezien, 
vervolgt hij : 

« Bij een dusdanig stelsel van intorteering 
wordt het gebrek aan kleur en heldere duide
lijkheid aanstootelijker naarmate men een groo
ter aantal stemmen te zamen wil gebruiken. 
Zulks verklaart de neiging, bij alle oudere or
gelmakers zoo tastbaar op te merken, om kleine 
octaaf- en vulstemmen zoo menivuldig in hun 
instrumenten als het ware op te stapelen, ten 
einde het gebrek aan waarachtige uiting va·n 
harmonische bijtonen in de grondstemmen 
kunstmatig aan te vullen . Maar behalve de 
scherpheid die daardoor ontstaat in het geluid 
en de onzekerheid in ' de harmonie , veroorzaakt 
door een te ruime opeenhooping van transpo 
neerende intervallen , is de groote hoeveelh eid 
van klein pijpwerk , daartoe noodig , nadeelig 
voor het in stand houden van de stemming ... 
Met een milde, fe rme intoneering die stellig 
frischheid noch zelfs teere bekoorlijkheid uit-
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sluit, behalve rijk en flink afgeteekend onder
scheid aan toonkleur tusschen de verschillende 
stemmen, verkrijgt men duidelijke en levendige 
helderheid , bij elk koor van stemmen evenzeer 
als bij het vol werk, en kan men het getal der 
vulstemmen met een oordeelkundige spaarzaam-
heid beperken ... » (1) · 

Het is hier dat de eenzijdigheid van de navol
gers bij · een bewust vooropgezet, maar in zijn 
grootheid nooit voldoende begrepen, principe 
van den Meester aanknoopte, om in extremis 
tot de noodlottigste karakterloosheid der << ro
mantische » dispositie en kegelladen-pneuma
tiek te vervallen. Het ontbrak dan ook aan 
« Kunstenaars » onder de vele « werklieden » 
in den orgelbouw. , 

Het Haarlemse Sint-Jozefs~orgel bleef van 
deze extreme smetten vrij, doordat in de Cavail
lé-Coll-Philbert-Adema-traditie vakbekwaam
heid en kunstenaarschap hand aan hand gingen. 

De laatste restauratie heeft - zoals wij za-
- gen - het orgel beter geschikt gemaakt voor 

de reproductie der oude literatuur. Hiervoor is 
-inderdaad een ietwat ruimere bezetting der vul
stemmen nodig. Wij twijfelen er niet aan, of 
Cavaillé-Coll, had hij de eisen dier oude muziek 
gekend, had zijn orgels er naar gedisponeerd. 
Daarmede blijft het Sint-J ozefs-orgel een instru
ment uit de school van Cavaillé-Coll die geen 
enkele technische verbetering of vernieuwing 
wilde aanbrengen of zij moest de klank ten 
goede komen. Dit beginsel leidde ook Hubert 
Schreurs. 

Elk orgel komt eerst ten volle tot zijn recht, 
wanneer het door een meesterhand bespeeld 
wordt en elke meest.er gevoelt zich eerst recht 
thuis op een orgel dat een voortbrengsel is van 
waarachtige orgelbouwkunst. 

(1) Dit rapport, op ge steld in 1881, werd ons met g rot e 
bereidwilligh eid ter beschikking gesteld door den Z. E. 
Heer P a stoor der St .-Au gustinusp arochi e t e Amsterdam, 
waar een der vijf door Ca vai!l é-Coll in Nederland ge
bouwde orgel s staat . H et rapport wa s mede ondert ekend 
door Jos . A . Verheyen. Zijn afschrift is t eg enwoordi g 
in het bezit van Mr. A. Bouman , Secr. van den N e der!. 
Klokken- en Orgelraad . 

De gelukkige verbinding dezer beide maakte 
het inspelings-concert op Beloken Pasen tot een 
blij en groot evenement. Het orgel is in geluids
sterkte en intonatie juist aangepast aan het 
kerkgebouw. De helderheid van het geluid heeft 
er aanmerkelijk bif gewonnen, het heeft ·een 
koninklijke glans gekregen. Albert -de Klerk, 
leerling en opvolger van Hendrik Andriessen , 

. die er ruim twaalf jaar organist is, opende na 
de inwijding door de Hoogeerw. Deken J. J. A. 
Kuilman, het concert met een improvisatie voor 
het volle werk. Het hierop volgende Lof door 
den Hoogeerw. Deken werd gezongen door de 
Parochiële Scholá. o.l.v. Tom de Vries met een 
« Ego sum » van Caldara voor twee jongens
stemmen en orgel, « Sub tuum presidium » en 

• « Tantum ergo » van Albert de Klerk en Die
penbrock's « Christus is opgestanden » voor 
4-st. gem. koor. In alle teksten viel een duide
lijkheid van dictie waar te nemen die elders niet 
vaak · gehoord wordt. 

Albert de Klerk vervolgde zijn conc_ert met 
de (jammer genoeg weinig gespeelde) Fantasie 
in G groot van Bach, welke hij zeer terecht be
handelde « op de manier van een echo ». Ver
volgens speelde hij Swèelinck's Variaties over 
« Onder een linde groene » , waar de variabele 
registerkleuren duidelijk naar voren kwamen. 
César Franck's Pastorale liet ons het inderdaad 
schone Franse karakter van dit orgel waarde
ren. Hij besloot met een amende honorable . aan 
zijn leermeester en voorganger Hendrik An
driessen met diens warm klinkende « Sonata 
da Chiesa » . 

Deze bekroning van Deken van der Wiel's ge
lukkig initiatief en het kunstenaarschap van 
Hubert Schreurs en Albert de Klerk hebben ons 
op een schone . wijze het oude en ware woord 
van Paus Pius X dieper bewust doen worden : 
« De Kerk heeft altijd de vooruitgang .der Kun
sten erkend en begunstigd; al het goede · en 
schone dat de menselijke geest in den loop der 
eeuwen opt.dekt heeft, setlde zij in dienst van 
haar Liturgie ». 

Amsterdam. Piet VISSER. 

,..j. 

HET TEKORT AAN PLAATSRUIMTE HEEFT ONS BELET ENKELE ONTVANGEN CLI
CHE'S TE PUBLICEREN . DE ZENDERS ERVAN GELIEVEN ONS TE VERONTSCHULDI
GEN EN ENIG GEDULD TE HEBBEN. 
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S
ympathieke 

Herinnering 

Bij het lezen van de vorige aflevering van 
« De Schalmei » werd ondergetekende zeer aan
genaam herinnerd aan zijn bezoek aan de ba
kermat van de opbloei, die het Belgische orgel
wezen beleeft : GENT. Het was een sympathie
ke herinnering aan ons al te kort verblijf in die 
schone Vlaamse stad -met zijn prachtige kerken, 
en vooral met zijn heerlijke orgels. 

Wij zijn nog altijd dankbaar, dat onze ver
eerde Meester., Flor Peeters, die yol bewonde
ring is voor de oude Nederlandse orgels, aan 
zijn Noordelijke leerlingen ook eens iets wilde 
laten horen en zien van de Vlaamse klanken
weelde. 

Nu, wij hebben gezien en gehoord en genoten! 
't Is nog altijd een moeilijke opgaaf voor ons, 

om uit te maken, wat ons het meest getroffen 
heeft : de uitwendige schoonheid van de stad 
met haar centrum van unieke gebouwenpracht, 
de schone orgels, of de overrompelende harte
lijkheid van de Gentenaren. 

Onze aankomst in de stad beloofde veel narig
heid. Wij hadden de Staten Generaal van Ne
derland niet kunnen overtuigen van de wense
lijkheid om 'n beetje deviezen uit te trekken 
voor een zestal enthousiaste orgelleerlingen, die 
er een grote reis voor . over hadden om ook bui
tenlandse meesterstukken te bespelen en te be
luisteren. Goed. Wa bogen ons hoofd voor de 
wijde blik van 's lands deviezen-vertegenwoor
diger op het gebied van de schone kunsten. 
Maar ... we gingen natuurli.ik toch. We wisten al 
iets af van de gastvrijheid van de Gentenaren, 
maar de eerste intrede was niet bemoedigend. 
Toen we al onze pasmuntjes, waaronder vele 
met gaatjes e~n , op 'n hoop geschud hadden, 

" 'Rond dit tafeltje " ... 

bleek er juist zoveel geldelijke kracht van uit te 
gaan, dat we ieder een glaasje ranja konden 
drinken. Verder op de dag werden we door onze 
Nederlandse vriend-met-veel-Gentse-kennissen 
bij onze gastheren gebracht. Wildvreemd, wer
den we telkens in 'n paar minuten tijd goede 
kennissen. Er werd slaapgelegenheid gevonden, 
er was eten en drinken : plenty. 

Toen wij eenmaal zover waren was al de na
righeid rond het gulden-franc vraagstuk ver
geten. Vooral door de avond bij de Redactie. 
Wij hebben er heerlijk gepraat en gebuurt en 
geboomd , en geschooid om francs. Niet tever
geefs natuurlijk. Het Bels bier deed ons de tijd 
zozeer vergeten, dat we 's avonds veel te laat 
aankwamen bij onze nieuwe kennissen en gast
heren. Ze hadden al vol onrust de stad door
kruist op zoek naar de Hollandse laatkomers. 

De ·volgende morgen stonden wij voor het St.
Pietersstation uit te kijken naar een welbeken
de gestalte : Precies op het afgesproken uur 
dook uit de donkerte van het stationshal de 
witte regenjas met erboven het forse hoofd van 
prof. Flor Peeters op. Het werd 'n hartelijke 
begroeting met van weerskanten 'n beetje ver
bazing, dat 't hele gezelschap hier waarachtig 
bij elkaar was. 

Nu naar de Sint Niklaas. Daar stonden we 
weldra voor een van de schoonste scheppingen 
v:an grootmeester Cavaillé-Coll. De speeltafel 
kón wat handiger zijn, de zweltrede móest wat 
beter liggen, en pe toetsen die bleven hangen 
vergden de snelle hulp van talrijke handen, 
maar de klank ... Dan hadden we nog geen César 
Franck gehoord. Dit orgel verklaart, waarom 
de geniale Fransman zo vaak tongwerken voor-
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schrijft. Wij hebben hier de voormiddag door
gebracht, en hij was :aanleiding tot de vaak 
herhaalde stille wens, naderhand , om daar dik
·wijls, helemaal alleen, te kunnen spelen, spelen 
en luisteren. 

's Middags stond eerst het huisorgel van Fer
dinand van den Heede op het program. Een 
rijk bedeelde organist, om · organist te zijn van 
zo'n Cavaillé-Coll, en om thuis zo'n instrument 
altijd bij zich te hebben. 

Het grote orgel in de Sint-Baaf bracht ons 
weer heel andere verrassingen. Nederland kent 
geen orgel van die afmetingen. Er is veel te ge
nieten geweest. We hebben allemaal, met een 
beetje huiver in 't begin voor die geweldige 
speeltafel, een Bach-werk gespeeld. Klais heeft 
een merkwaardige synthese geschapen van het 
oude orgel met het nieuwe. Hij is er zeer opuit 
geweest, en terecht, om aan de luisterende ge
lovigen in het schip van de Kathedraal een 
schoon klankvolumèn te bereiden, ten koste van 
de arme organist, die vaak maar moet gissen 

-
koe de klankverhoudingen daarginds wel tot 
hun recht zullen komen. 

Het was schoon, het was interessant, het was 
in vele opzichten een openbaring, maar... wij 
waren alle zes dezelfde mening toegedaan : geef 
mij de Cavaillé-Coll maar met zijn minder han
dige speeltafel. Natuurlijk vergaten wij niet, 
om tussen de bedrijven door enigen tijd stil te 
kijken naar het « Lam Gods » waarvan wij al 
zoveel reproducties gezien hebben : hier in zijn 
onvervalste, diepe, rijke kleurenpracht. 

De avond werd opnieuw veraangenaa~d door 
Gentse sappige verhalen bij nen « tiger » of 'n 
« druppelken ». 

's Anderendaags, ·helaas! vertrek. Vaarwel 
schone Vlaamse stad. Dank Prof Peeters, dank 
al onze Gentse kennissen en gastvrije vrienden. 
Tot weerzien, ongetwijfeld! Ook in Nederlands 
Brabant en Limburg, als ge ooit in onze streken 
komt. 

Eén van de « Visiteurs du soir ». 

OUÓE ORqElS 1n vl°'°'nèE -REn 

St-Martensl{erl{ te Aalst 
(Volgens de archieven ons overgemaakt door 
Z. E. H. Dr. Jos. Reynaert, Pastoor-Deken 

te Aalst) 

Jammer genoeg ZIJD in deze heerlijke kerk 
vele archieven zoek geraakt , daardoor is het 
onmogelijk iets te weten te komen over de 
oudste orgels die daar gebouwd werden. Uit 
1652 dateert de_ eerste vermelding : Mr. Jan van 
Loo aanvaardt de jaarlijkse reparatie van « or 
gele e.nde positieff » voor de somme van acht 
guldens. Deze Jan van Loo levert al het nodige 
voor het onderhoud van het orgel en is orgel
bouwer te Aalst . Wij m<;>gen dit als zeker aan
zien daar in de kerk van Lede eveneens . een 
Mr. van Loo aart' het orgel werkt : Mr . Marti
nus van loo « orghelmaekere » en verder ge
noemd « merten van loo » orghelmaeker tot 
Aelst » (1) omstreeks 1689, Dit zal wel een 
naaste familielid zijn van Meester Jan. 

In 1676 wordt het oud orgel « staende inden 
seyde beuck » afg ebroken en een nieuw in het 
midden van.. de kerk geplaatst . Waarschijnlijk 
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in voorbereiding tot dit werk werd het oud orgel 
verkocht aan de kerk van « nieuwerkercken ». 
Over dit orgel weten wij dat het gebouwd werd 
door Janbapt. Forceville in 1703 voor de som 
van 830 guldens. Behoudens enkele notas over 
de orgelkas, Sr inerten de doncker maakte de 
kas en Sr jan michiels het snïjwerk, beschikken 
wij over geen enkel gegeven dat ons iets nopens 
het orgel zelf zou leren. 

Pas een halve eeuw later , in 1758, komen 
weer interessante tekstei;i voor den dag, het 
gaat hier om het bouwen van een nieuw orgel 
door de Gentse orgelbouwer Van Peteghem. 

Actum in de tresorije van 5 meert 1758 ter 
vergaederinge van alle Kerckmeesters.,. Ten 
selven daeghe is geresolveert te laten maecken " 
nieuwe orgel mits de cleijnigheyt van de tegen
woordighe door Sr van peteghem te Ghendt 
doch alvooren sulcks te beginnen is voorder ge-
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resolveert te laeten formeren project van orgel 
om naer examinatie van experten t'selve in het 
werck te leggen. Project van eene nieuwe orgel 
inde parochiale ·kercke van St. marten binnen de 
Stadt Aelst met vier clavieren te weten, groot 
orgel, pedael Separé, positief en echo Eerst vier 
blaesbalcken van deughdelyck Spitsen waege
schot met vier geheele en twee halve ploijen 
Item de Secreten van delijcken en die te ver
deelen in 54 touchen te weten van C. engels 
clavier tot fa hooger het clavier conform aen 
de secreten synde de geheele toonen van wit
been, ende de diesen van swaert hebbenhout. 

Registers 
1 Montre 8 voet van engels tin 
2 Bourdon 16 voet, gesneden register 
2 Bourdon i6 voet, gesneden register 
3 cornet met 5pijpen a ieder touche 
4 holpijpe 8 voet 
5 prestant 4 voet van engels tin 
6 fluyte 4 voet 
7 doublette ofte Super octave 2voet 
8 nazart 3 voet 
9 tierce 

10 Sexquialter gesneden register 
11 fourniture van 3 pijpen ieder touche 
12 cimbal van 3 pijpen ieder touche 
13 trompet 8 voet van tin gesneden register 
14 vox humana 8 voet van tin gesneden 
15 bas olairon 4 voet van tin 
16 tremblant, rossignol en ventille voor het pe

dael separé te maecken twee secreten, oock 
van goet spitschen houdt verdeelt in twaelf 
touchen beginnende met C Leeger als de 
groote orgel, waerop sullen gestelt worden 
dese naervolgende registers 

1 Montre 16 voet de 5 leegste gestopt 
2 Bourdon 8 voet 
3 prestant 4 voet 

1 4 gros nazart 6 voet 
5 grosse tierce 
6 fourniture met 4 pijpen ieder touche 
7 Bombarde i6 voet 
8 trompet 8 voet 
9 clairon 4 voet 

Item het clavier van het pedael te maecken 
met ses touches meerder als in het secreet , 
de welcke sullen dienen voor het clavier ende 
groote orgel. Het positief sal conform wesen 
aen het groot orgel alles van gelyèken van 
goede en deugd~lijcke stoffe ofte materie, 
met dese volgende registers 

i prestant 4 voeten van tin 
2 Bourdon 8 voet 
3 octa ve 2 voet 
4 fluyte 4 voet 
5 cor net met 3 pijpen ieder touch e 
6 nàzar t 

7 tierce 
8 larigot 
9 fourniture met 2 pijpen ieder touche 

10 Cirnbal met 2 pijpen ieder touche 
11 cromhorn 8 voet van tin gesneden register 
12 bas clairon 4 voet · van tin 

Begryp vanden Echo die sal bestaen uyt 
30 touchen met dese volgende registers 

i Bóurdon 
2 prestant 
3 fluyte 
4 nazart 
5 tierce 

Nota de cfavieren moeten kannen op mal
canderen getrocken worden 
Hier naer volght d'approbatie van het voor
enstaende project 
De .ondergeschrevene geexamineert hebben
de dit project, approberen t'selve in alle sy
ne perfectie te syn, om het selve uyt te 
wercken boven de hyckdeure vande groote 
kercke, wesende aldaer de bequaemste plaet
se, soo voor de harmonie van de orgel als 
voor de musiek, in bekentenisse der waèr
heyt is dit onderteekent, actum Aelst den 
3 july 1758 ondt. D. Raick org. S. cath. ant
werpen en J. boutmy de Gand » 

In de verdere « conditien » verbindt Sr Van 
peteghem zich nog voor dezelfde som twee jaar, 
na volledige bouw van het orgel, het onderhou
den en accorderen te verzorgen; na deze datum 
zullen zijn twee zonen dit werk voortzetten. 

In 1761 wordt echter besloten nog enkele 
spelen aan het orgel toe te voegen : vooreerst 

« in de groote orgel noch. een trompet van 
8 voeten van engels tin en groote taille ·»· 
Item in het cornet, bourdon, prestant, ander 
prestant groote taille, nazart doublet, tierce 
a ider touche 
Item Sesquialter, sonder repetitie syiide spe
len .nazar tierce in een register, ende de py
pen de taille van het prestant 
Item eeR cimbal bestaende in secreet separé, 
draegende ses haute pypen van de grootste 
taille met groote wint loopen 
voor het positief 
een cornet van vijf pijpen a ider touche inde 
plaetse van dry, 
Item een trompet van 8 voeten van engels 
tin gesneden met den superius in plaetse 
vanden claron bas vier voet 
voor den echo 
dan alsoo by anterieur contract waer gespe
cifee r t staet te maecken tot ut, in de midden 
van het clauwier, sal den selven moeten ver
volgt worden met noch seven touchen in den 
bas te weeten tot fa, maeckende te saemen 
37 tou chen , synd e dry volle oct aven in fa , 
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waer over is geconvenieert met Sr van pete
ghem naer examina tie van experten . by de 
voorse kerckmrs te denomeren... » enz 

Dit nieuw contract werd gemaakt « naer 
naukeurige visite en strickte ondersoeck » door 
dezelfde adviseurs samen met « Vander cruys
sen, organist van Ste Michiels op 7 mey 1763. » 

Het oxael, de grote en kleine orgel wordt ge
timmerd door Jan bapte kieckens meester 
schrijnwerker van Aalst. De beeldsnijder is een 
zekere Mattelet welke werkt naar de tekeningen 
van een « sekeren broeder alipius augustijn ». 

Het orgel van petrus van peteghem heeft in 

Op het voorplan, de klok onder de puinen in de grond. 
Biet orgel in de St.-Martenskerk na de brand . 

de St .-Martenskerk te Aalst in gebruik gewee·st 
tot 1909 in zijn oorsp ronkelijke staat. Op deze 
datum besluit de Kerkraad de volledige herstel
ling en vernieuwing toe te vertrouwen aan den 
heer Jozef Stevens van Duffel. « Met behouden 
van het oud buffet en van de beste bestaande 
spelen zal het orgel vervaardigd worden volgens 
het pneumatiek-tubilair stelsel, met nieuwen 
blaasbalg , drij clavieren, voetpedaals, crescen
dokas en zal gezamenlijk vier en dertig spelen 
en zeventienhonderd negentig pijpen tellen. » 

Het welbekende Huis Stevens onderhoudt 
steeds het orgel van Vader. Elders in ons blad 
hebben wij gesch reven over de vreselijke brand 
die de heerlijke St.-Martenskerk teisterde. Ook 
het orgel was . fel beschadigd, echter niet door 
het vuur, doch laten we hierover het woord aan 
Juff. Stevens zelf : « ... want wij vermoedden 
wel dat, waar het orgel niet in de vlammen op
ging men zich wellicht geen rekenschap zou ge
ven welke grote vernielingen het water kan te
weeg brengen. Er werden dan inderdaad exper
tisen gedaan en we konden vast stellen dat, 
vooral groot orgel en pedaal een fameus bad 
hadden gekregen. Bij een Trompetpijp, waarvan 
de onderste opening ( waarschijnlijk door stof) 
afgesloten was, stond heel het corpus boorde
vol water. Dat geeft een denkbeeld van de mate 
waarmede het orgel besproeid werd! Wij zullen 
nu moeten afwachten wat de gevolgen zullen 
zijn. Tot nogtoe schijnt het opdrogen gunstig 
te verlopen. » 

« De Schalmei » dankt zeer hartelijk de Z. E. 
H. Deken ·van Aalst voor zijn interessant werk 
en hoopt dat de geleden schade spoedig hersteld 
zal zijn, mede opdat onze sympathieke organist, 
dhr Mores, niet te lang zijn knap talent onder 
« den demper » zou moeten houden . 

D. Sch. 

m~ 111m~ 1irn~ wm~ rn 

De grote Vijand van het Orgel 
Dat men een orgel niet straffeloos kan ver

waarlozen heeft ons de geschiedenis reeds lang 
bewezen. Het onvoldoende- of niet onderhouden 
ervan heeft vaak geleid tot enorme schade, 
zelfs tot onherroepelijk verlies van prachtige 
instrumenten. 

Het mag gerust gezegd : de grootste vijand 
van het orgel is niet steeds het stof, central e 
verwarming, hevige koude, ongedierte. Zeker, 
dit zijn in veel gevallen oorzaken van rampza
lige toestanden, doch zij zijn daarom niet per se 
de gro~ oorzaak van het volledig te loor gaan 

van een orgel. De grootste vijanden van het 
orgel, laten wij het positief zeggen, zijn in vele 
gevallen zij zelf die er de behoeders van moeten 
zijn. De organist zelf speelt daarin de grootste 
rol! 

Wie organist is tot in hart en nieren, wie 
liefde heeft voor het orgelspel die moet a for
tiori ook liefde hebben voor zijn instrument. 

Het wordt niet gevraagd dat wij allen, grot~ 
of kleine organisten , op de hoogte zouden zijn 
van elk bouwkundig détail van het orgel , dat 
wij kunnen instaan voor de reparatie daarvan 
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wanneer de gelegenheid zich voordoet. Daar
voor hebben wij de orgelbouwers. Doch wan
neer die gelegenheid zich voordoet, wanneer dus 
een of ander aan uw orgel nazicht hoeft, laat 
dit dan niet nodeloos aanslepen tot er meerdere 
onregelmatigheden in voorkomen. Aan u is het , 
er zorg voor te dragen, want als u het niet doet , 
wie zal het dan wel doen? Gij gaat er dagelijks 
mede om, gij kent het door en door, gij zult het 
alleen ondervinden wanneer een pedaalnoot 
blijft hangen of geen geluid meer geeft. Gij 
alleen zult het ondervinden wanneer eer regis
ter niet meer regelmatig werkt en zo voort. 

Spreek er over met de Overheid als het met 
het orgel slecht gaat. 

Ja, die kwestie is zo belangrijk dat we ze 
haast de oorzaak durven noemen van de deca
dente toestand van de orgelkunst in het alge
meen, zo in de steden als op de buitengemeen
ten. Want, wanneer er aan het orgel iets hapert, 
wanneer het met een org el, om een of ander 
détail, slecht gaat , dan gaat het dadelijk met 
het hele orgel zeer slecht ,en, evenredig met 
het orgelsp el. We zullen geen belangrijke org el
werken spelen b.v. waarin een solo-p edaal voor
komt, als we weten dat een dezer noten geen 
geluid geeft! Wij gebruiken in het algemeen 
geen soloregisters waarvan sommige noten 
overslaan, niet meer spelen enz . 

Dus, een - slecht org el laat geen ander orgel
spel meer toe, dan het minderwaardige. 

Ik weet, in veel gevallen zal men, om de nodi
ge reparatie te bekomen bij de bevoegde over
heid, meerdere malen moeten aandringen en 
dan nog soms geen gehoor vind en! Is dit echter 
niet dikwijls ons eigen schuld? Wanneer wij dit 
hadden gedaan voor een kleine, haast onbedui
dende feil in het orgel, dan ware dit veel ge
makkelijker gegaan; doch velen wachten tot 
gans het orgel in de honderd loopt en de nood
zakelljke reparatie een kwestie van duizende en 
tienduizende frank wordt. 

Iedereen kent ze in eigen streek , de tiental
len orgels die een echt kruis geworden zijn voor 
de organist en niet minder voor de gelovigen 
die er naar luisteren moeten. 

Nog in meerdere gevallen is de organist zelf 
de grote vijand van het orgel. 

Wanneer u voor het orgel s taat met een ern
stig e reparatie, een ombouw, een restauratie of 
volledige nieuwb.ouw laat u dan niet misleiden ... 
door uzelf, want v'elen onder de organisten die 

zulk een gebeuren voor den boeg hebben, stel
len de grootst mogelijke vijandelijke daad te
genover hun orgel! Zij laten zich verleiden door 
een adviseur die er geen is; zij laten zich ver
leiden door een onbekwame orgelbouwer, zij 
laten zich verleiden door hun onberedeneerde 
voorkeur voor een syste 'em, een speelhulp, een 
register. Niemand zal het betwisten dat orgel
bouw evenzeer een zaak van vertrouwen is als 
een kunst. De keuze van orgelbouwer is van 
kapitaal belang. Wij moeten hem kunnen ver
trouwen en wij moeten ons plannen in de han- ' 
den leggen van werkelijke kenners die met de 
orgelbouw het voor en tegen van vele zaken 
bespreken kunnen. 

Er zullen er wel zijn die ons van over-voor
zichtigheid zullen beschuldigen, doch laat me 

- toe enkele voórbeelden te noemen, die, wat voor
gaat, op afdoende wijze zullen staven. 

Wij kennen in sommige kerken, waaronder 
drie in kloosterkerken ( er zijn er nog!) orgels 
die geen enkel cinema-uitbater in zijn zaal zou 
willen : zo slecht als de samenstelling en de 
kleur van de registers zijn. 

Wij kennen voor de volgende kwestie een 
mooi oud orgel waarvan de Cornet 5-rangen ge
ruild werd tegen een vuile trompet « met toe
lating van Pastoor en organist >>, daar zij geen 
verschil kenden tussen een register van vijf 
rangen, oud als het orgel, - en een trompet die 
de hele dispositie omver gooide en over
schreeuwde. 

Er werden ons op het Redactiebureel meerde
re en erger dingen voorgelegd, doch het gaat 
ons niet om speciale namen en plaatsen; wij wil
len alleen aantonen hoe een orgelvriend (toch 
zeker wel de organist op de eerste plaats!) een 
groot vijand kan zijn van het orgel. 

Er wordt echter al te dikwijls sterk overdre
ven en veralgemeend wanneer sommigen zich 
daarin verdedigen, met de bewering dat onze 
orgelbouwers niet bekwaam genoeg zouden zijn 
om hun werk te leiden. Zij zijn het echter veel 
meer dan -de zo talrijke gelegenheids-adviseurs 
waarover wij het later verder zullen hebben! 
Het is nodig dat wij onze eigen orgelbouwers 
een kans geven. Zij zijn zo bekwaam als de bui
tenland ers, doch wij moeten hen steunen, zodat 
zij hun bedrijf en hun kunde opvoeren zouden 
tot op een zekere hoogt e zonder de welke geen 
enkele enige bekwaamheid kan uitwerken. 

E. D'HONT . 
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ORqelllt€RàtUUR 
Jacob BIJSTER : Fantasia e Fuga op Psalm 68 (in 

Kerkstijl) . - « Ars Nova », Goes ,Holland. 
Wanneer Jacob Bijster een orgelwerk schrijft heeft 

hij ontegenspnekelijk iets te zeggen. De « Variatie's op 
« lek wil mi gaen vertroosten », behoren tot een der 
meest geliefde werken van ons repertorium. Over on
derhavige compositie zal dit wellicht nooit gezegd wor
den, alleen reeds omwiU e van het gans verschillend 
karakter. Eerst genoemde werk is knapper, vlotter ge
schreven en jonger van conceptie. De Fantasia heeft 
ondanks de moderne harmonisatie iets ouwélijks. Er zijn 
ogenblikken, b.v. de aanvang : Moderato e vigoroso, het 
Allegro moderato, die ons doen denken aan zekere 
vorm-clichés uit de vorige eeuw. Het is veelal de per
soonlijke stijl, de eigen harmonisatie ien de contrapun 
ti sche behandeling die het verouderd bombast daarvan 
verdoezelen. Behoudens deze minder beha a glijk aandoen
de passages is deze Fantasia en Fuga « en tout » een 
werk dat on zie literatuur verrijkt. 

Tegelijk contrapuntisch en orchestraal, bewerkt tot 
in de kleinste détails zal l het geheel ook, en vooral, als 
concertnummer de aandacht trekken. 

Jacob Bijster is geen onzer minsten! Hij zal er goed 
aan doen de pen niet ter zijde te leggen. Alleen voor 
gevord ,erde organisten zeer aanbevolen. Verzorgd e en 
stijlvolle uitgave . 

Adr. KOUSEMAKER : Bagatellen. - Edition « Ars 
Nova », Goes, Holland. 
De gewone organist gaat stilaan een keuze kunnen 

doen tussen diverse goede bundels kleinkunst. A. Kou
semaker stelt geen hoge ieisen aan de uitvoerder en ook 
niet aan zichzelf. Daarom is de titel een getuig enis voor 
zijn rustige bescheidenheid, het karakteristiek van elk 
stukje op zichzelf. 

Bagatell en mag, zondier blozen, naast elk ge lijka a rdig 
werkje aanbevolen worden. De componist za l er zich 
ec ht er goe d aan doen nooit de inspanning om voornaam 
en no biel te blijven, los t e laten . In sommige wer kj es -
zij zijn een kleine minderheid - , heeft hij op het randje 
van het 'banale gezweefd. In Moder a to b.v. is de aan
vangsmielodie de minst gelukkige van ge heel het ceuvr e. 
D e viirsiering in dE, linke r hand (bovenstem) is bepaald 
over boord ge vallen. Capriccio, Schets , All egret t o, Fu 
ghetta, Marsch, Elegie, Kerstlied met variaties hebben 
echter kans op welverdi ende populariteit ond e r de or 
ganisten die dit genre vooral nodi g hebb en . Mooie uit 
gave, aanbevolien. 

Oevering, suite op 1 Nr. 1 klavier, « H a rmoni a »-uitg ave, 
Hil ve rsum . 
Waar Hans Brandts Buys van mening is dat Oev e • 

ring zi jn suit es sc h ree f « voor clavecymbel, event ue el 
clavichord de toen gebruikelijke instrumenten » ver
meldt hij niet het orgel niettiegenstaande Oevering zelf 
een groot orga ni st bl èek te zijn en de toen geco mpo
neerde muziek doorg-aans voor beide instrum ente n be
do el d was. Hoe het ook zij, deze Suite za l nok on ze 
organisten interesseren daar z ij, haast volledig, ook ui t 
ste k end op het orgel za l klinken. In algem ene regel 
kunnen wi j ons veren igen met de aanduiding va n de 
verzorger dezer uit gave nopens d.e triller : « dat trillers 
met de bovensec und e behoren t,e beginnen » doch in 
het voorbeeld , « Ouverture ;>, blz. 3, onderaan ui tgewerkt, 
is bewuste noot reeds voorafgegaan door de bovense
cunde en, na8:E ons bescheiden men ing, dient zij in dit 

geval niet herhaald te worden. Dit geval vinden wij ook 
niet vermeld in « Het Wohltemperirte Klavier », Tabel 
VII, blz . 101, van dezelfde schrijver. « De Schalmei » 
zou we l graag da arover . een paar woorden ontvangen in 
geval wij daarin niet de juiste versie houden? 

W. Fr . Bach : Sieben Choräle, orgel. - « Harmonia »
uitgave, Hilversum. 

Het we inig e ·van wat die grote improvisator neer
schr ,eef in het bereik van elke org a nist te brengen, is 
een werk dat men zonder beperking kan toejuichen. 
Band I ; zeven Koraalvoorspelen bevat daarenboven aan 
het einde de vierstemmige zetting waaruit de thema's 
genomen werden. Dit is vooral voor de Protestantse or
ga nisten zeer p_ractisch. De Koraalvoorspelen zelf zullen 
ec hter elk ,e organist buitenmate boeien om « hun poëzie 
en uitdrukking ondanks hun eenvoudige en strenge op
zet. » H an s Brandts Buys brengt met deze verzorgde 
uitgave een niet genoeg gekende repertoire-aanvulling 
die geen degelijk organist zal willen missen . Klassieke 
uit gave. Zeer aan be volen . Criticus. 

TUTTI 

Fr . Edwinus Huigens : Missa pro face, voor drie gelijke 
s temmen met orgel. - Uitgave W. Bergmans, Tilburg . 
Geen m erkwa ar dige harmonisch e spannin gien, geen 

contrapuntische vondsten : globaal gezien, beperkt zich 
de technische bewapening van de componist in deze mis 
tot verlaagde en verhoogde graden; daaruit volgt dat 
de ze Missa, zelfs voor ee n goed koor, niet moeilijk uit 
te voeren zijn zal, doch zeer moeilijk om levendig en 
begee sterend te houden . Het is è en mis die zonder goed 
diri ge nt , zoals de mee s te « in oude toonaard » gemak
k,elijk ee ntoni g zal worden. 

Toch, wanneer die voorwaarden vervult zullen zijn, zal 
het werk va n fr. Huigens vooral treffen door het voor
n aa m en reli g ieus karakter. Steeds is elke lijn ver boven 
het banale. E envo udige middelen brengen soms een 
karakt eristieke kleur die zeer weldoende is. B.v . Sanctus
bege leidin g. Er worden geen bovenmatige eisen gesteld 
aan de uit voerders. De Missa pro Pac e za l verre te ver
k iezen zijn boven het drie -kwart mi ssen van vorige pe
riode en boven vele h edenda agse di e wellicht 'rijker, . toch 
steeds minder religieus zijn. 

Fr isse, verzorgde uitgave . S. 

ORGANISTEN, wanneer u correspondeert met Neder
landse Uitgevers, vergeet n iJet dat uw brief gelijk geta
xeerd wordt als in het binnenland : u plaatst dus één
maal 1,35 fr. U kunt echter alle hier besproken werken 
spoedig ontvangen wanneer u zich wendt tot de Centrale 
Muziekhandel, Bijenlaan, 1, Brussel. 

Kerstlie deren, bewerkt en gecomponeerd door MARIUS 
MONNIKENDAM, HAN VAN KOERT en HERMAN 
STRA TEGIER . - Uitgav e «Ons Leekenspiel », Bussum. 
Er is gaan de weg meer belangstelling voor kamermu-

ziek . Je ugdg r oeperingen hebb en op hun kamptochten een 
eige n kapel. Familiefeestjes zijn ondenkbaar zonder een 
paar stemm ig e in str um en tien . H et is een geluk voor ons 
vo lk - waarvan he t resulta a t ee rst later merkbaar zal 
zijn - dat er voor deze gelegenhe deh bij voorkeur ge
zocht wordt naar klassieke werke n en de ge lijke volks-
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liederen. Waar onze gie!egenheidsmusici vroeger veelal 
op eigen arrangementen mo este n teren , krijgen wij 
stapsgewijze een keure van passende bundels . Wij spra
ken reeds vroeger over de populair geworden bundeltjes 
door E. H . De Sutter uitgegeVJen, nadien over nog een 
p-aar door Marius Monnikendam in on s bereik gebracht, 
wij kunnen onze lezers een volgende selecte verzameling 
voorleggen uit « ons Leekenspel-uitgave ». Het is een 
wierk dat ten gepaste tijd het beperkt repertoire onzer 
huiskamer komt aanvullen. Wanneer u b.v. ons zeer ge
liefd kerstlied « Maria die zoude naar Betklehem gaan » 
door één of meer personen laten zingen, begeleid door 
een engelse hoorn en twee fagotten, zoals Marius Mon
nikendam dit zo treffend nieuw voorschrijft, zult u dit 
oud 

O 

IÎJed op een zeer eenvoudige wijze uitvoeren en u 
zult een fijnzinnig kunstwerkje voorgedragen hebben. 
Ook de organist kan dit lied met deze begeleiding op 
het orgel aanpassen. Het tweede kerstlied « In 't stee
detje van Nazareth » is een fraaie bewerking voor zang, 
piano en fluit of viool, dbor Han van Koert. In deze 
aard hee ft u er een hele bundel, eigen composities van 
Marius Monnikendam op teksten van Guido Gezelle, 
Stalpert van de Wielen, Michiel de Swaen en andere. Het 
zal de executant niet ontgaan dat, bij het uitzonderlijk 
heerlijk lied « Op Maria's reyse naar Bethlehem » de 
fa-sleutel voor het eerst binnen .komt bij de aanvang 
van het lied zelf. Dus neemt de linkerhand in het voor
spel , eveneens de solsleutel en niet zoals verkeerdelijk 
gedrukt werd. De stemmig;e contrapuntische bewerkin
gen van Herman Strategier, waaronder een paar zeer 
bekende, vullen dit énig bundeltje dat wij ten volle aan
bevelen . Prettige uitgave. 

BOEKBESPREKING 

Flor PEETERS : Practlsche Methode voor Gregoriaanse 
Begeleiding, - 2de uitgave . H. Dessain, Mechelen, W. 
Bergmans, Tilburg (Nederland). 
Dit degelijk werk beleeft hiermede . reeds zijn tweede 

uitgave op zeer korte tijd. Een succes dat tot blijheid 
stemt en terecht verdiend moet genoemd worden, want 
hier staat men voor een arbeid van eerste rang. Het is 
een methode die de vrucht is van jarenlang onderwijs, 
dat uitzonderlijk vruchtbaar is g;eweest en zijn bewijz en 
van degelijkheid ten overvloede he eft bewezen . 

Wie zich de moeit e geeft dit boek grondig door te 
maken, zal gaarne erkennen dat de gezagv olle auteur 
werkelijk het beste heeft geleverd wat er op dit gebied 
te vinden is en dat hij zijn materiaal gewetensvol en 
met pe i·fecte vakkennis heeft verwerkt. Het werk is 
vooral practisch gehouden en wordt geïllustreerd met 
vele voorbeelden van echte , kun stige improvisatÎJevoor
spelen. Zeer leerzaam is vooral de behandeling over de 
verschillende modi , over de stijl en registratie van de 
begeleidingen, de begel ei din g van recitaties, de modu 
lat Î!es, de systemen van de begeleiding, enz . 

Aan organi ste n en eomponisten - want ook deze laat
sten zullen er baat bij vinden - zeggen wij : neem en 
lees! Tolle et lege! Dr. G. D. B. 

Hennie SCHOUTEN : Techniek van het Orgelspel. -
3de druk. UitgeVJer H . J. Paris , Amsterdam. Gebon
den, f. 3,75. 

. Onder hen die het werk kennen, zal niemand verbaasd 
zijn om deze 3de uitgave. Het is een studieboek dat 
prettig leest en er zijn geen essentiële punten in de 
studie van het orgelspel die er niet in staan en die w'er 
graag in vonden. Het begint met de elementaire begrip
pen voor de beginneling organist, vanaf de houding aan 
het orgie!, de positie der vingers in legato- en staccato
spe l, de zeer uitgediepte pedaalstudie, over samenspel 
van handen en voeten, naar de practische toepassing der 
voorafgaande stellingen. Een massa concrete voorbeel
den uit de orgelliteratuur maken het geheel uiterst door
zichtig. Ten slotte geeft steller een persoonlijke reeks 
beschouwingen over de manier waarop een orgelwerk 
dient aangeleerd en een proeve van leergang. 

OVJer dit werk van Hennie Schoten is er slechts dit te 
zeggen: geen orgel professor of selfmade organist KAN 
het missen. Geen organist MAG het missen want dit is 
HET boek voor orgelstudie der Nede~landen . B.D.K. 

Winfred ELLERHORST : Handbuch der Orgelkunde. 
-Benziger Verlag , Einsiedeln, Zwitserland. 
« Volkommenlieit aber ist keine Kleinigkeit », ziegt de 

schrijver als motto tot het voorwoord van dit boek, en 
dit is het beste wat men bedenken kan voor de aan
vang van zulk een groots werk. Het ligt echter zeker 
niet in mijn bedoeling de nadruk op dit citaat te leggen 
in verband met zekere onvolkomenheden waaraan dit 
werk zou te lijden hebben! Want het boek van Ellen
horst is geweldig volledig , en het is om die reden · dat 
het in onze normale recensie-rubriek niet op voldoende 
wijze kan voorgesteld worden. 

« De Schalmei » zal in een der volgende nummers een 
artikel over dit onderwerp publiceren. Het Handbuch 
is onmisbaar voor elke organoloog en zeker voor elke 
orgelbouwer, doch ieder organist kan er uiterst belang
rijke gegevens in vinden nopens het orgel. 

Een geschiedenis van biet orgel is het niet, in hoofd
zaak behandelt het de studie van het modern orgel; 
stuk voor stuk zien wij dit orgel opstijgen; van de stu
die der mathematische en physicalische problemen waar
op het orgel gebouwd wordt, tot de klankleer, rle acous
ti sc hei vraagstukken ... van het immateriële wezen van 
het orgel naar die materie : het hout, metaal, leder, enz ... 
het pijp-, het mechanisch , pneumatisch en electrisch re
geerwerk, de speeltafel, tremulant, zweldoos, vaste . com
binatie , generalcrescendo, enz. Hier is het orgel, tech
nisch, samengesteld. 

De schrijver gaat echter verder en zoekt de ges chikte 
plaats voor het or ge l, rekening houdend met kerkbouw 
en acoustiek. Hij bestudeert de klankbouw bij het con
cert-, orchest-, kine-, huis- en kultusorg el, de essentie 
om te komen tot een goed orgel. Zelfs het electronen
orgel vindt hier zijn plaats. 

Het «Handbuch der Orgelkunde » is énig in zijn genre, 
het is een reuv re, dat kunnen wij nu needs met gerust 
gemoed verklaren, dat, tijdsverhoudingen in acht geno
men, behoort tot de grootste en heerlijkste monumenten 
der instrumenten-historiek. Gregor Klaus, o.s.b., schreef 
in het tussendreel een geresumeerde historie van de or
ge lmuziek waarover ook later meer . 

Een massa verklarende tekeningen en een keuze van 
pr achtige orgelphoto's drag en er het hunne toe bij om 
ook de uitgave van dit werk miet de meest vleiende 
bewoordingen in de bloemen te zetten . B.D.K. 
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m1xtuRen 
<S> Roermond : Henri + Fieny, zeer hartelijk gefelici
teerd! « De Schalmei » verwacht over korte tijd nog 
be.langrijker berichten! ... 

<S> Turnhout : St.-Pieterskerk; Naast kooruitvoeringen 
van Marinus d-e Jong, Lode van Dessel, werd ten gehore 
gebracht door de organist-titularis, Theo Verhegge : 
Improvisatie op Allerheiligen-introïtus , Koraal : 0 . 
Durchbrecher aller Bande - Karg-Elert; Preludium en 
Fuga in mi kl., J. S. Bach; Koraa l-improvisatie door de 
organist. 

<S> West-Vlaanderen : in het deel van de provincie , waar 
ik de toestand ken is geen orgelnieuws, tenware dit wat 
volgt, ook « De Schalmei » inter 1esseert : 
Ardooie, het orgel in 1940 uitgebrand. 
Tielt, hoofdkerkorgel eveneens in 1940 vernield ; in de 

H. Hartkerk is geen orgel. 
Beveren bij Roeselare : goed orgel. 
Rumbeke : goed orgel . 
Roe selare : 0. L. Vrouwkerk. Dringend herstel nodig 

voor Forrestorgel. 
St.-Amandus, zeer slecht orgel. 
St .-Michiels, zeer slecht orgel. 
H. Hartkerk, h e-eft geen orgel. 

Izegem: St.-Hilonius, een Joris-orgel. 
H. Hart, geen orgel. 

K achtem , Forrest-orgel, practisch onbespeelbaar . Er be
staat kans voor herstelling... door een pianostem
mer! Zal dit orgel voor altijd verknoeid worden? 

Zweve zele, zeer slecht orgel. 
Onzie correspondent schrijft verder : U zult al dade

lijk gezien hebben dat de toestand hier zeer ongewoon 
is . Het arbeidsveld ligt braak en wacht op arb eiders. De 
g rote oorzaak ·van deze toestand is het gebrek aan or 
ganisten. Is er in West-Vl aanderen gebrek aa n goede 
organisten? Neen, jk ken er genoeg die op een beno e
ming wachte ·n, doch deze blijft uit. Steden als Ize giem, 
Ro ese lar e, Pop eringe, Ti elt , Iep er, Bl ankenber ge hebben 
ge en gediplomeerd e or ganisten! » . 

Onz e corr . geeft aan het einde van zijn zeer inter es 
sant schrijven nog de verklaring va n het woord «Slecht » 
in boven sta ande statisti ek : << Ik bedoel niet dat de 
or ge1bouw er hier steeds s lecht werk leverde , doch dat 
het or ge l nu in slechte toestand is door alle mo ge lijk 
ve rzuim va n nazicht enz . » « De Schalmei » zal meerdere 
va n die toestanden onderzoek en en de uitsla g ervan in 
on s blad publiceren. 

<S> El sevier' s We ekbl ad, Am sterdam . - Uit dit tijd 
schrift nemen wij e-en humori stisch e noot over een or gel-
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concert door Prof . Peé"ters te Londen gegeven . Het arti
kel is van de hand van Maurice Roelants (11 o c :to,
ber '47). 

« Onlangs stond zij (M evr . Peeters) achter haar man, 
toen hij voor de B.B.C . te Londen concerbeerde. Het 
orgel voldeed zo weinig, dat hij met macht van midde
len moest worden over gehaa ld om toch te spelen : toet
sen, die hun buren meesleurden, registers die grillig 
wai·en, klavier 1en die geen geluid ga ven. 

- Ik speelde mijn Vlaamse Rhapsodie, waa rin het 
motief . voorkomt : Ik zag Cecilia komen. Ik sla het aan: 
het klavier blijft stom en ik zie absoluut geen Cecilia 
komen . Het is acrobatie om dan bliksemsnel naar een 
lager klavier over te gaan . » (Uit : Flor Peeters, de 
or gelspeler.) · 

<v Aan E. Z. Pypaert die a ls Organiste van het Groot 
Begijnhof be Gent haar jubileum van 60 jaar trouw 
organistschap vierde, de hartelijkste gelukwensen van
wege « De Schalmei ». 

0 Den Heer Jos. Vermout vierde het Jubileum van 
50 jaar organist schap. Insgelijks zeer van harte gefeli
cite erd en nog vele jaren . St.-Janskerk te Kortrijk. 

0 Victor Hens , laureaat van het Lemmensinstituut en 
Eerste Prijs voor orgel aan het K. Conservatorium te 
Antw :•erp en, speeld e op 23 No vember in de St.-Walbur
g iskerk te Antwerpen , en uitgezonden langs Radio Ant
werpen, het volgende programma : 

Toccata in G. J. P. Sweelinck 
Concerto in g A. Vivaldi (Eraly) 
Concerto III in g Händel 
Fanta s ia in F A. Kerckhoven 

0 Pianopedaal : de person en di e in · antwoord op de 
k ort e m ededeling van het vori g nummer van ons tijd
schrift, aanvraag om een pianopedaal te kopen, een 
voor stel stuurden , kun ne n geen a ntwoord ontyangen 
van de Red actie, daar de inzendingen daarmede in ver
band, steed s naar hem gestuurd worden, die de mede
de lin g plaat st. Hij voert da n alle verdere ond erhand ,e
lingen zelf. 

0 Brugge : D . H et is vanz elfsprekend dat wij uw be
sliss in g t en voll e toejuich en . Wij meenden echter dat U 
re eds te Brug ge d1e voll edig e studies had vol e indigd, 
daa rom konden wij U deze raad niet eerst geven . Tot 
nadere err mondelinge kennismaking. 

0 Stabroek: Zeer hartelijke ge lukwens en a an dhr. Gust 
Huybr echts en Vrouwtje! De zeer sympathieke vriend 
is broer van Lode, gekende organist en pianist. Ook de 
jonggehuwde is Laureaat van het Lemmensinstituut. 

0 Hamme : Beste dank voor inlichtingen. Zijn be
nieuwd naar St.-Pieterskerk . In St.-Annakierk is geen 
a rchief. Verloren gegaan bij de bouw van de nieuwe 
pastorij op het einde der vorige eeuw. 

Hamme-Zog ge heeft geen interessant archi ef, daar de 
kerk slechts in 1850 gebouwd werd . 

0 St.-Coletakerk te Gent : Nakl a nk van he t Orgelcon
c er t gegieven door Prof . P eeters, vermeld in vorig num
mer . Wij ont v in ge n uitvoerige correspondenties over dit 
recit a l en het nieuw or gel. Ook hadden wij contact met 
een plaatselijk blad omtrent de critiek er in gepubli
ce erd « a ls zou het or gel t e licht bevonden zijn voor de 
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gespeelde stukken. » Waarop wij a ntwoorden dat het 
n ie t de orgelbouwer is die een orgel bouwt voor zekere 
orgelwerken, doch dat de concertant zijn keuze van 
werken moet doen volgens de sterkte en dispositie van 
het orgel. Het is, naar onze bescheiden mening wel waar 
dat de .bovenhelft van het orgel te zwak klonk doch bij 
vermelding daarvan aan de orgelbouwer, verzekerde hij 
ons dat alleen de langdurige droogte daarvan de oor
zaak was. Wij aanvaarden dit ten volle daar er toen, 
en nu nog, zeer weinig orgels in goede conditie zijn we
gens de uitzonderlijke droogte. Was de keuze der orgel
werken door Prof Peeters dan niet aangepast aan he t 
orgel? De meningen zijn daarover zeer verdeeld, doch 
wij stellen de vraag anders : Is het per se vel'eist dat 
de gespeelde stukken een zware bezetting krijgen? 
Waarom zou dat? 

0 Oosteekloo : Enkel dit is te vinden in de rekeningen 
(Rijksarchief) : «1689-1691 Htem betaelt aen Jaecques 
Mallesie coster scholmeester ende organist der selver 
prochie ». Er was dus toen een orgel. 

0 Bouchaute: 1659, aen Mr Gillies Me lans organist ... 
Idem . 

0 Berchem-Antwerpen : In de kerk 
wijk, inhuldiging van een orgel van 
Joris, Hasselt; achttien spelen. 

Alb. De Witte speelde er : 
Preludium en Fuga in Es 
Priène à Notre-Dame 
III Koraal 

Clém. D'Hooghe : 
Toccata en Fuga in re kl. 
Adagio 

van de H. Lode
het Huis Alfons 

J. S. Bach 
Boellman 

C. Franck 

J. S. Bach 
J. S. Bach 

L. Vierne Carillon de Westminster 
Elegie Cl. D'Hooghe 
Toccata nr 2 
Improvisatie 
Toccata uit de V Symphonie 

)) 

» 
Widor. 

0 René van der Vorst speelde einde October op orgel 
van N.I.R. de volgende werken : 

Passacaglia D. Buxtehude 
Choraalvoorspel « Door Adam's 

val is 't al verdorvien » Pachelbel 

Toccata en Fuga in re kl. J . S. Ba,ch 
Fantasia op « Ik aanroep U , 

Heer Jezus » Samuel Scheidt 
Choraal -improvisatie « Heer, die 
1 tot ons kwam » S. Karg-Elert . 

0 Jammer genoeg konden wjj onze lezers niet vroeger 
aankondigen dat het met spanning verwachte orgelcon
cert van A. Gaalman 1:Je Amsterdam, op 4 November 
doorgegaan is. Hij speelde werken . van Messiaen, de 
eerste uitvoering van Passacaglia, door R. Escher, en 
de Sonate voor fluit en orgel, door Frank Martin. 
(Mevr. Martin-Boeke, soliste.) 

0 Paleis voor Schone Kunsten, Brussei : L. Rittweger, 
organist der Ste-Suzannakerk, trad op als organist-so
list in een Concert, gegev ,en ten voordele van de geteis
terden van St-Ghislain en Hornu. De Concertant voerde 
het Concerto in si be van Händel uit. Waren op deze 
uitvoering aanwezig: H.M . Koningin Elisabeth, de Eer 
ste Minister Spaak, Gillon, Delattre, enz. 

0 De Firma Loncke zal in de loop van het jaar een 
nieuw electrisch orgel bouwen in de Ste-Suzannakerk te 
Brussel. 36 spelen verdeeld over drie klavieren. In het 
geheel zijn 48 r egisters voorzien. 

0 Dr. P. J. D-e Bruyn in Besprekingen en Berichten 
«Mensch en Melodie », Augustus j.l., is nog steeds in ver
wachting naar de uitgave der begeleiding van het Gra
duale door de HH. Professoren van het Lemmensinsti
tuut. Wij kunnen de geëerde schrijver ervan op de hoog
te stellen dat dez.e begeleiding reeds onder de oorlog 
gedrukt en verspreid is en dat wijzelf er vele exempl 
van naar Nederland brachten. 

0 St.-Niklaas : Nr. 79 : De vraag is, doet U dit drukken 
op eigen kosten of zoekt U een uitgever die het voor 
zijn rekening neemt? Brief volgt. Zou ons zeer interes
s eren inzage te hebben van een of meer werken. 

0 Mechelen : D. T. Zouden graag adres uit Zeeland 
ontvangen, doch u kunt gerust uitstellen tot terugkeer 
van Professor. 

0 leper : « De Schalmei » hoeft « gerechterlijk » geen 
recht van antwoord op te nemen, na oordeel van cor
nespondenten. Kan echter steeds aanvaarden betwiste 
punten aan de lezers voor te leggen. 

TE KOOP AANGEBODEN 

, VOETKLAVIER, merk « Derdeyn » 
Schrijven Redactie. 

0 Nic. Zeyen hield een orgelbespeling te Roermond op 
23 November. Het orgel werd gebouwd door de Firma 
Verschueren, Heythuysen . Wij komen in het volgend 
nummer daarop terug . 

De concertant voerde de volgende werken uit: 
Fantasia en Fuga in a, J. S. Bach. 
Noë! nr . 10, Cl. Dacquin. 
Aria, J. B. Lceillet. 
Toccata, H. Andriessen. 

Henri Zeyen vervolgde dit programma met: 
Dorische Toccata, J . S. Bach. 
Herzlich thut mich verlangen, J. S. Bach. 
Modale Suite, Flor Peeters. 
Gavotta, Martini. 
Introductie en Allegro uit de le Symphonie, 

Alex Guilmant. 

WEGENS TECHNISCHE REDENEN WAS HET ONS NIET MOGELIJK DE INHOUDSTAFEL VAN DE 2 

JAARGANGEN BIJ DIT NUMMER TE GEVEN . U ZULT DIE ECHTER ALS BIJVOEGSEL VAN HET Nr. 1 

JAARGANG III ONTVANGEN. 
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gespeelde stukken. » Waarop wij an twoorden dat het 
n i,et de orgelbouwer is di e een org el bouwt voor zeke re 
orgelwerken, doch dat de concertant zijn keuz e van 
werken moet doen volgens de sterkte en dispositi e van 
het orgel. Het is, naar onze bescheiden mening wel wa a r 

- dat de .bovenhelft van het orgel te zwak klonk doch bij 
vermelding daarvan aan de orgelbouwer, verzek erde hij 
ons dat alleen de langdurige droogte daarvan de oor
zaak was. Wij aanvaarden dit ten volle daar er toen, 
en nu nog, zeer weinig orgels in goede conditie zijn we
gens de uitzonderlijke droogte. Was de keuze der orgel
werken door Prof Peeters dan niet aangepast aan het 
orgel? De mening en zijn daarover zeer verdeeld, doch 
wij stellen de vraag anders : Is het per se ver-eist dat 
de gespeelde stukken een zware bezetting krijgen ? 
Waarom zou dat? 

0 Oostee)doo : Enkel dit is te vinden in de rekeningen 
(Rijksarchief) : «1689-1691 Itiem betaelt aen Jaecques 
Mallesie coster scholmeester ende organist der selver 
prochie ». Er was dus toen een orgel. 

0 Bouchaute: 1659, aen Mr Gillies Melans organist ... 
Idem. 

0 Berchem-Antwerpen : In de kerk 
wijk, inhuldiging van een orgel van 
Joris , Hasselt; achttien spelen. 

Alb. De Witte speelde er : 
Preludium en Fuga in Es 
Prièrie à Notre-Dame 
III Koraal 

Clém . D'Hooghe : 
Toccata en Fuga in re kl. 
Adagio 
Carillon de Westminster 

van de H. Lode
het Huis Alfons 

J. S. Bach 
Boellman 

C. Franck 

J . S. Bach 
J. S. Bach 

L. Vierne 
Elegie Cl. D 'Hooghe 
Toccata nr 2 » 
Improvisatie » 
Toccata uit de V Symphonie Widor. 

0 René van der Vorst speelde einde October op orgel 
van N.I.R . de volgende werken : 

Passacaglia D. Buxtehude 
Choraalvoorspel « Door Adam 's 

val is 't al verdor vien » Pachelb el 

Toccata en Fuga in re kl. J . S. B a ch 
Fantasia op « Ik aanroep U, 

Heer Jezus » Samuel Scheidt 
Choraal -improvisatie « Heer , die 
1 tot ons kwam » S. Karg-Elert. 

0 Jammer genöeg konden wjj onze lezers niet vroeger 
aankondigen dat het met spanning verwachte orgelcon
cert van A . Gaalman tie Amsterdam, op 4 Nov ember 
doorgegaan is . Hij speelde werken . van Messiaen, de 
eerste uitvoering van Passacaglia, door R. Escher, en 
de Sonate voor fluit en orgel, door Frank Martin. 
(Mevr . Martin-Boeke, soliste.) 

0 Paleis voor Schone Kunsten, Brussei : L. Rittweger, 
organist der Ste-Suzannakerk, trad op als organist-so
list in een Concert, gegev ,en ten voordele van de geteis
terden van St-Ghislain en Hornu. De Concertant voerde 
h et Concerto in si be van Händel uit . Waren op dez e 
uitvoering aanwezig: H.M. Koningin Elisabeth , de Eer
ste Minister Spaak, Gillon, Delattre , enz . 

0 De Firma Loncke zal in de loop van het jaar een 
nieuw electrisch orgel bouwen in de Ste-Suzannakerk te 
Brussel. 36 spelen verdeeld over drie klavieren. In het 
geheel zijn 48 r eg isters vÓorzien. 

0 Dr. P. J. D.e Bruyn in Besprekingen en Berichten 
«Mensch en Melodie », Augustus j.l., is nog steeds in ver
wachting naar de uitgave der beg eleiding van het Gra
duale door de HH. Professoren van het Lemmensinsti
tuut . Wij kunnen de geëe rde schrijv er ervan op de hoog
te stellen dat de zie begeleiding reeds onder de oorlog 
gedrukt en verspreid is en dat wijzelf er vele exempl 
van naar Nederland brachten. 

0 St.-Niklaas : Nr. 79 : De vraag is, doet U dit drukken 
op eigen kosten of zoekt U een uitgever die het voor 
zijn rekening neemt? Brief volgt. Zou ons zeer interes
sere n inzage te h ebben van een of meer werken. 

0 Mechelen : D . T . Zouden graag adres uit Zeeland 
ontvangen , doch u kunt gerust uitstellen tot terugkeer 
van Professor. 

0 leper : « De Schalmei » hoeft « gerechterlijk » geen 
recht van antwoord op te nemen, na oordeel van cor
nespondenten. Kan echter steeds aanvaarden betwiste 
punten aan de lezers voor te leggen . 

TE KOOP AANGEBODEN 
, VOETKLAVIER, merk « Derdeyn » 

Schrijven Redactie. 

0 Nic. Zeyen hield een orgelbespeling te Roermond op 
23 November . Het orgel werd gebouwd door de Firma 
Verschueren, Heythuysen . Wij komen in het volgend 
nummer daarop terug. 

De concertant voerde de volgende werken uit : 
Fantasia en Fuga in a, J . S. Bach. 
Noë! nr. 10, Cl. Dacquin . 
Aria, J. B. L oaillet. 
Toccata , H . Andriessen. 

Henri Zeyen vervolgde dit pro g ramma met: 
Dorische Toccat a , J. S. Bach. 
Herzlich thut mich verlangen, J . S. Bach. 
Modale Suite, Flor Peeters. 
Gavotta , Martini. 
Introductie en Allegro uit de le Symphonie, 

Alex Guilmant. 
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Orgelk unst in Vlaanderen 
Van verscheidene zijden werd ons gevraagd, het artikel dat onder deze titel in « De Linie» van 10 Oct. '47 (1) 

gepubliceerd werd, in zijn geheel voor de lezers van « De Schalmei » over te nemen. Om begrijpelijke redenen 
kunnen wij aan die wens niet voldoen. Wél nemen wij het slotgedeelte, dat kan d,oorgaan als de gebalde inhoud van 
het geheel dezer beschouwin~en. (N.V.D.R.). 

Er is bijzondere nadruk gelegd op een aspect 
in de orgelcomposities hier te lande, dat wij 
niet negatief kunnen noemen, doch dat in Vlaan
deren karakteristiek hedendaags is en zich 
vooral uit in onze meest gevierde figuur: Flor 
Peeters. 

Wij hebben geen Hindemith, geen Messiaen, 
ongeacht hun voorbijgaande of durende waar
de; wij bezitten geen persoonlijkheid in dit be
paald milieu, die leiding kan geven aan een 
nieuw stijlcomplex. Wij kunnen echter gerust 
naast de meeste landen in de rij staan. 

Doch daarom, en daarom vooral, is het no
dig dat wij ons schrap zetten tegen een zelfge
noegzaamheid, stuk voor stuk opgebouwd door 
Toccata's, Fantasieën, Rhapsodieën, Variaties, 
langswaar onze orgelbeweging, op dit speciaal 

terrein, effectvol zal afglijden naar het toe
komstloze. 

Er is een onbetwistbare, angstaanjagend-pa
rallelle lijn te trekken tussen de meest bescluv 
mende periode uit onze org,elhistorie en de he
dendaagse. En het is zeker niet omdat de zui
ver muzikale middelen een andere naam dragen, 
wellicht erqditiever benut worden, dat wij dit 
feit over het hoofd zouden zien. 

De orgelèompositie in Vlaanderen heeft voor
al behoefte aan stilte en bezinning, aan inspi
ratie, aan ideeën. « Allez chercher refuge dans 
un village nègre ... » schreef Delvincourt aan 0. 
Messiaen. (In « D-e Schalmei » van Juli '46). 

BERTEN DE KEYZER. 

(1) « De Linie », Amsterdam-Centrum , Rozengracht 133. 

l{ERI{ en CONCERTORGELS 
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DE 

MECHANISCH 

PNEUMATISCH 

ELEKTRISCH 

Firma J. STEVENS, Duffel 
Gesticht in 1840 

STELT ER PRIJS OP ALLE ELEKTRISCHE ORGELAPPARATEN, 
COMBINATIECENTRALEN en SPEELTAFELS, zelf te vervaardigen! 



Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs
gestichten van eigen en vreemde, van oude en mode rne meesters 

- IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 

EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE MUZIEKHANDEL 
B IJ E N L A A N, 1 - B R U S S E L 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte systeem. 

STEMMEN- OMBOUWEN - REPAREREN 

VOOR A R T I S T I E K EN D E G E L IJ K W E R K_ 

Fa. L. VERSCH -UE REN C. V. 

TONGEREN L. 
opger. 1937 

ORGELBOUWER S 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 
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Nieuwbouw Restauratie 

Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
Orgelbouwer 

HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen -- Herstellen -- Ombouwen 
ELECTRISCHE VENTILATOREN 

KERK- EN SALONORGELS 
volgens electrisch, pneumatisch en mechanisch stelsel 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS - TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ·zIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gesticht in 1832 MEENEN (W.-Vl.) 
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1 DE GROTE BISSCHOP 
1 

H OEWEL het zeker niet ih onze bedoeling 
ligt iets belangrijks, iets nieuws, aan wat 
anderen, en meer bevoegden, over de Gro

te Bisschop schreven en zegden, te willen toe
voegen, zou het voor « De Schalmei » als orgaan 
der orgelbeweging in de Nederlanden, meer be
paaldelijk ip. Vlaanderen, van een tactloze ver
onachtzaming der meest elementaire regels van 
dankbaarheid, zou het van een niet te vergeven 
miskenning van één onze: Grote Figuren in de 
hedendaagse orgelbewegmg, getuigen, indien 
wij zwegen. . . 

· De trouwe lezers van ons tijdschrift hebben 
in de loop van het paar jaren sinds de stichting, 
de naam van onze Goede Bisschop van Gent in 
verband met orgelconcerten en met « De Schal
mei » - zelf, meermalen gelezen. 

Het is niet iets om te vergeten, hoe Zijne 
Hoogwaardige Excellentie va.n in dett beginne 
sympathie en steun schonk aan een tijdschrift 
dat voor velen, en begri _jpelijk, een doodgeboren 
kind scheen. Wat een sterkte en vastberaden
heid heeft dit gebaar ons geschonken. Wie zal 
hem ooit vergeten de steun en de dienstvaardig
heid van de Z. E. H. Prof. Van Durme, dirigent 
van het St.-Baafskoor en huidig Secretaris van 
het Bisdom , vóór en tijdens de Gentse Orgel-

-
feesten; waren wij .niet allen ten zeerste getrof-
fen toen de nobele Figuur van Mgr. Joliet elk 
orgelconcert derzelfde feesten voorzat, en waren 
Zij niet daar als afgevaardigden van onze 
Bisschop? 

En nimmer kunnen wij dat orgelconcert van 
Prof. Peeters vergeten waarop Monseigneur als 
eenvoudig luisteraar zijn inkomgeld (en méér) 
betaalde en zich achteraan tussen zijn geliefde 
volk kwam neerzetten! Er was toen een zee van 
volk. Monseigneur steunde met .dit eenvoudig en 
groot gebaar de Schalmei, Hij luisterde naar 
Prof. Peeters en naar Zijn Orgel! Hij immers 
schonk aan de Gentse Kathedraal het grootste 
orgel van het land, het grootste niet het minst 
om zijn omvang. Om dezelfde redenen zal de or
gelwereld nimmer een Viglius, een Mgr. Triest, 
een Mgr. Coppieters vergeten : zij zijn grote 
figuren uit de orgelbeweging. Deze reden, er zijn 
er nog zovele, deze reden weze voor ons voldoen
de om onze zeer betreurde Bisschop steeds dank
baar gedachtig te blijven. Dat Hij ons en ons 
werk steeds moge zegenen, bidden wij met aan
drang! 

N. B. De geëerde lezers van « De Schalmei », 
vooral uit Nederland, die bij ons vragen naar 
de naam van onze nieuwe Bisschop, ~oeten ,wij 



naar het Vaticaan verwijzen! Het is ons echter 
een vreugde en een trots, bij voorbaat tot Hem 
die de ledige Bisschopzetel innemen zal te mogen 
zeggen : « Ic dien! » · 

--'-------------------
« De Schalmei » wenst aan de lezers en leze

ressen een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar! 

« De ,S~halmei » sluit zich eerbiedig aan bij 
de hulde van het culturele Vlaanderen aan 
Mejuffrouw Belpaire, ter gelegenheid van haar 
95ste verjaardag. De rol die Zij gespeeld heeft, 
samen met de heerlijke Constance Teichmann, 
voor de vernieuwing en aanmoediging der Ge
wijde Muziek in ons land, zal niet Haar minste 
eretitel uitmaken. 

Om deze en mede vele .redenen eren wij haar 
als de Moeder van het eigentijdse Vlaand .eren ! 

Namens de Redactie en Beheer, 
Berten DE KEYZER. 

fi;ïgu1ten uit 'lllaande1ten4 
C21tgelfii6;tcvtie 

cha€Rl€S Blancqa€Rt 
en . 

CjUJlla~€S lanqhebul 
,n b6 St - Bo.o.ÇSko.th6bRo.JJ- t6 q6nt -

OORALEER de staat van mijn 
opzoekingen in het archief der 
St. Baafskathedraal op te ma
ken, is het me een zeer aan
gename plicht, de eerbiedige en 
oprechte woorden van dank te 
richten aan Mgr. Vanden 
Gheyn, voor wie geen moeite 

te groot was om me te helpen en met raadge
vingen bij te staan .. 

, Er zijn over het orgel in de St.-Baafskathe
draal reeds meerdere bladzijden geschreven : 
over « Het XVIIe eeuwsch Orgel » in de « Gent
sche Bijdragen tot de Kunstgeschiedenis » door 
Juff. Marg. Casteels; in de « Godsdienstige 
Week », door J. Winnepenninckx, om niet te 
spreken over de verscheidene kortere en langere 
besprekingen uit vroegere dagen; 

Doch, alhoewel een deel der pas gevonden 
bladzijden reeds blijkbaar door een of ander 
snuffelaar « gezien » werd heb ik, in welke pu
blicatie ook, daarover geen vermelding gevon
den. 

Hiermede zal de volledige orgelgeschiedenis 
der Kathedraal niet geschreven zijn. Het is mijn 

2 

vaste_ ove~~uiging dat meerdere orgelgeschied
kund1ge b1Jzonderheden verborgen blijven onder 
de algemen~ catalogerende titels. Onderhavige 
gegeve:ns ZIJn het ten volle waard afzonderlijk 
gepubliceerd te worden, daar zij ; eerstens een 
zeer belangrijke periode - een goede halve 
eeuw - ?mvatten; tweedens, bepaalde feiten 
aan het hcht brengen die o.m. van uitzonderlijk 
belang zijn in verband met het geslacht Lan
ghedul, wellicht onze grootste orgelbouwers
stam. 

I. Chaerles blancquaert (1). 

De merkwaardigste archiefstukken betreffen
de' dit orgel zijn voorafgegaan door enkele losse 
gegevens als het « leenen », later het « leveren » 
van een « posi~ijf » aan de · Kathedraal, door 
Mr. Thomaes r1gheman (111 h') in het jaar 
1567. Zonder datum nog een «. Memorie van de 
noodige reparatie dieder dient ghedaen aen den 
orghel van de Cathedrale kercke ». 

Daarin wordt gesproken over het pijpwerk 
dat volledig moet uitgenomen, schoon gemaakt 
ep « veraccordeerd » worden. 



« Item ist noodigh te overzien elck registere 
by sonderende dat op en nieu te proporsioneren 
ende te stellen. 

Item ist noodigh te visiteren het _secret ende 
het tself de schon te maken ende te remedieren 
diversche faulte dieder bezonder syn ... 

Item 'ist noodigh te visiteren de blazebalcken 
mitsgaders de condutten ende te stoppen den 
wijnt dieder verloren gaet. 

Angande die trompetten ende scolmeij die 
moeten oock overzien werden. 

ren dient om bevende te spelen mitsgaders trom-
melen ende nachtegalen _ 
Tot dese voors. Registeren moet hij weerckman 
leveren souffisanten wint tzij tot vijff blaes
baJcken int ghetale ofte vie:re naer die plaetse 
dyes zullen de selve viere blaesbalcken te meer
dere zijn hemlieden zelven slutende jeghens de 
ratten ende musen 
sal ter tzyne coste léveren de steenen ghewich
ten up de blaesbalcken, _hiertoe sullen zyn drye 
secreten ende twee clavieren tsamen ghecoppelt » 

De aannemer moet ook een sierlijk versierde 
kas leveren. Verder : « dat die prestanten ofte 
voertoech die bovensanghen . sullen alle dubbele 
luden ende moet de treckinghe van de Registeren 
ende clavieren maken all conforme de treckin
ghe ende clavieren naer uutwysinghe den werc
ke vande predecheeren binnen Ghendt » 

Het eerste zeer belangrijk stuk uit de tweede 
helft der 16e eeuw is een contract van een .nieuw: 
orgel, tussen het Kapittel en Chaerles blanc
quaert. Het dateert van den « sevensten dach 
van Januario XVc neghenentsestigh ». Het or
gel kostte volgens contract « hondert acht pon
den · sesse schell. acht gr. Vlaems » en moest 
geleverd zijn den « iersten octobris XV c tseven- Het is ons niet bekend welk orgel er toen in 
tich ierstcommende ». Het werd geplaatst « bo- de kerk der Predikheren stond. Zou het te ver 

gezocht zijn indien wij deze « wercke » toesclire-
ven den doxael derselven keerken neffens ende L h dul? Of d J L h d I 
aen den pylaer vander .noordzyde » « wes~nde .,Á~ ~:\): aan een ang e. . wer an ang e u 
van acht voeten int ghesichtene int geluut ~nde -· m de kerk der Predikheren begraven (1592) al-
inhoudende sesthien registeren hierna.er 'ghe- leenlijk als inwoner dezer parochie? Tussen zijn 

• • ,.,,- aankomst in Vlaanderen, na 1586 en zijn dood 
speciflert ,» / is er voldoende ruimte geweest om daar een or-

Eerst hebbende die ·presta:gtén ofte monster gel te bouwen, of was dit orgel ook een werk 
van acht voeten lanck ende tzelve luudende van van blancquaert? 
gheburneert fyn Inghels .,ten vershiert naer uut- Op 26 Januari 1571 werd het or'gel gevisiteerd 
wysen vande patroon / 
Ten tweeden een Bordon vier voeten lanck, acht door « Mr thomas Wygheman orghelmaKere de-
voeten luudende zer stede, Jacob brunneau zangmeestere, michiel 
noch eenen gheemschen hoorne maes organist hauthonis martius vicaris der 
een schuflet cathedrale kercke van Ste Baefs, adriaen pro-
noch een octaefve vier voeten lanc ludende d'oc- voost organist van tselichskerst, gillis palinck 
taefven boven die prestanten organist van st Michiele » zij hebben « tvoors . 
.noch eene mixtuere ofte forniture neghen ofte werck bevonden goet ende deuchdelick ende uut-
thien sterck staende int excellentste ghegheven volghen den contracte » 

noch een scerp naer advenant om een sterck Hieronder worden de namen der adviseurs 
principael nogmaals genoemd, echter niet onder vorm van 
noch Trompetten acht voeten lançk ende lu- een handtekening, de orgelmakere righeman 
dende draagt hier weer een kleine wijziging in de 
noch een schalmeye vier voeten lanck en luden- schrijfwijze van ûjn naam. Dr. Ve.nte spreekt 
de die octaefven boven de trompetten in zijn welbekend boek, over Keygheman, elders 
noch eenen nachthoorne seer hoech ludende vond ik zeer duidelijk righeman en rygheman. 
noch een hoolpipe twee voeten lanck ende vier 
voeten ludende Enkele klei:J;!ere wetenswaardigheden nopens 
noch een open fluyte ofte hantpipen twee voeten dit orgel vinden wij nog in h' 115 waarvan wij 
lanck ende ludende hier een photo-fragment overdrukken (blz. 148). 
noch eenen Gheythorene een quint upt werck 
noch een ktntstemme ofte de voix van een cho
rael een halff registere inde boven sanghen 
noch een cromhoorne vier voeten lanck ende 
acht voeten ludende 
noch een qumdene viere voeten lanck ende acht 
voeten ludende 
oock een goet t r amblant dat diversche registe-

De beroemde Proost Viglius schonk de groot
ste gift nl.-30 ponden. 

De « steegbere, stoel ende den gront vanden 
orgele » werd gemaakt uit een « groot haudt » 
(groot stuk hout) geleverd door de pachters 
van Loo. En de hoger geciteerde adviseurs ont
vinge.n 30 schell. « te drinckghelde ». 
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II. Guillames Langhedul (2) 

Dit gedeelte is van uitzonderlijk belang, daar 
de ontdekking van q.eze orgelbouwer een nieuwe 
stap 'betekent in de hersamenstelling van het 
Geslacht Langhedul dat beslist een der grootste 
was ·uit deze eeuw, :niet enkel omwille van hun 
langduri~e _ bedrijvigheÎd. 

Het is ons echter, jammer genoeg, niet moge
lijk dit figuur in een kleine bepaalde tijdsruimte 
te c'ituerefl daar wij over geen enkele datum be
schikken. Wellicht zal ee.n verder onderzoek ons 
daar in h~lpen. 

Het geslacht Langhedul werkte (Dr. Vente in 
« De Schalmei » , Jaarg. I, nr 4, 1946, blz. 4) van 
1475 tot 1635. De schrijfwijze van bedoelde ar
chieven is bepaald 16d eeuws. Het zijn or&'eldis
posities waarvan wij geen . ~P?~en ?lee~ vn:~den, 
dus die naar alle waarsch1JnliJkhe1d met uitge
we~kt zijn. De meest voor de hand liggende ver
klaring, menen wij, is, dat wij hier te döen ~eb
ben met bestekken ofte projecten, door Gmlla
mes (Guillaume) (3) samen met Mr. blanc
quaert ingesuurd, na 1567, toen het oude orgel 
door de beeldstormerij verwoest werd. « te over
siene de scade ghebuert by de brekinghe » en 
verder « Item dorghe1e van de kercke staende 
aen de s~nctuarie gheheel ghebroken » ~h' 111 
fol. 3 recto) Niets echter kan deze stellmg be-

· wijzen. 

Wij laten hier de pr ojecten volgen. .r 

« Memorie om te makene een urghelen luden
de ten core van 8 vouten, 
ten eersten een dove ludende 8 vouten van fin 
tien 
Item een holeppijpe ludende 8 vouten ghestopt 
van loot 
Item een soute flute ludende 4 vouten van loot 
ghestop 
Item een octave van 4 vouten van loot oppene 
Item een nazare ludende een quynte hogher dan 
de flute van 4 vouten oc van loot ghestop 
Item een nachhorne beghennende up 2c ende sal 
wezen 4 dobele lanc deure ende mout hebben 
een secret apart ende sal der zelve wezen van 
loot lanc deure 
Item een clene flute traversiene ludende 2 vou
ten van loot ghestopt 
Item een scufelet ludende een vouet van loot op
pene 
Item een puzicye (positien-mixtuur) 
Item een semele (cimbaal) 
Item een trompt ludende 8 vouten de hornen 
van blec ende de monsters van copere _ 
Item een calmeye ludende 4 vouten vanzelve sto
fe van het trompt 
Item een real ludende 4 vouten (regaal) 
een actergale ende eennen trommele ende een 
lyere (nachtegaal) 
Item een nieu checret (secreet) urn alle deze 
verscenen registers up te stellen 
Item een clavier beghennnende up cefaut under • 
effaut ende sal gan tot vierde alamire ende alle 

~-
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deze registers zullen beghennen up cefaut under 
effaut toot den ent 
Item uc ( ook) alle andere houtewercq dar toue 
noticq wesende 

(klavier beginnende op Do onder Fa en zal gaan 
tot vierde La) 

ooc het positief ten ersten een dove offte mon-
strant ludende 4 vouten van tien · 
Item een quintadene ludende 8 vouten ghestop 
van loot 
Item een cromhurne ludende 8 vouten 
een pozicije van loot 
een cembale van loot 
Item een ghenshorne ludende een voutet upene 
van loot 
Item een flute van 2 vouten ghestop van loot 
Item een trambelant vorbede werquen oudere en 
boven 
Alle deze vorscenen registers zal ic beloven te 

, stellen aGort ende volmacht ten zeyghen van 
liden die hem verstanden vor den pris ende som
me van 150 pont grote dies zo zal ic heben alle 
de ou:de materiallen dider als nu tertit syn van 
het ander vercq 

by my guillames Langhedul 

De tweede dispositie : 

Memorie om te makene een wercq ofte urghele , 
ludende 16 vouten stande ten core. 
Item ten ersten een monstrant van Viij vouten 
upene van fin tien 
Item een bourdonen ludende XVI vouten ghe
stopt al van spis haut 
Item een holepipe ludende viij vouten van loot 
ghestopt 
Item een octave van iiij vouten ghestopt ende 
sal beghennen up cecondom cefaut ende vert 
vierre dobele lanc dure ende sal al wesen van 
loot 
Item een pozicije met alle har fornituren van 
loot 
Item een semele ofte simbale met alle har four
nituren 

Item een trompet ludende viij vouten de hornen 
van bec (blec) ende de monsstrent van copere 
Item een chalmeye van iiij vouten van zelve sto
fe van het trompet 
Item een real ludende iiij vouten 
Item een nazare ludende een quiente hogher dan 
de octave van iiij vouten ghestopt van loot 
Item een zoute flute ludende iiij vouten van loot 
ghestopt · 
Item een schufelet ludende een vout upene van 
loot 
Item een flute traversienne ludende 2 vouten 
ghestopt van loot 
Item een actergale ende trommele ende een 
lierre -
Item een cecret dar alle deze vorzeide registers 
up stan zeullen · 
Item een clavier dat verlorenïs ende zal beghen
nen up ceffaut under effaut ende alle deze regis~ 
ters zenten begne (beginnen) up het erste cla
vier 
Item oc alle andere houtewercq dat van biennen 
in het wercq wezen mouet 
Item zal beloven alle deze vorscreven artiquelen 
te volbrenghen vol uprect ( oprechtheid = eer
lijkheid) ende vol mact ten zeighen van lieden 
dies hem verstande vor den pris ende somme 
van 200 pont grote dis zo zal ic hebbep. alle di 
oude stofe van de oude orgele tot ;mi:n,der profite 

. by niy guillames L'.'1-~ghedul 

Angande het posetief zal wezen als in dànder 
ordonancie ghescreven stat » · 

(Vervolgt.) Berten DE KEYZER. 

. (1) Deze naam komt nog voor te Gent met zelfde 
schrijfwijze. Cfr. Charle van Ghendt te Lede. « De Schàl
mei », II, 2, Maart '47, blz. 26. 

(2) Over dit geslacht , cfr. Dr. Vente. « De Schalmei », 
I, 4 en 5, '46. · 

(3) Wat hier en verder tussen haakjes staat, werd 
door schrijver bijgevoegd ter verklaring, echter ten per
sóonlijke titel. 

Instituut voor Muziekwetenschappelijke Kennis 
STUDEER 
MUZIEK 
THUIS 

CURSUS 1. HARMONIELEER 
IN SCHRIFTELIJKE VORM MET 2 AFLEVERINGEN, OP 
DE le EN DE 15e VAN DE MAAND, MET OPGAVEN EN 
INDIVIDUELE CORRECTIE 

DEZE CURSUS HARM:QNI~LEER 
IS EEN VOLLEDIGE OPLEIDING IN GENOEMD VAK 

■ VRAAGT GRATIS INµ:CHTINGEN - VRAAGT GRATIS PROSPECTUS 

I.V.M.K. POSTBUS 31 -. HAARLEM 

Een onzer beste Toonkun:-
' stenaars over de I.V.M .K.

Cursus: « Harmonieleer»: 
« Deze Cursus Harmonieleer 
is èn paedagogisch èn tech
nisch uitstekend. •» 

Jan Nieland. _ 
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Voor een juist begrip van de Vlaamse orgel
bouw op de Franse, is het zeer nuttig om eerst 
vast te stellen, wat men onder Vlaamse kunst 
verstaat.-

Onder de -Vlaamse kunst versta ik hier niet 
de kunst van het oude graafschap Vlaanderen 
( de tegenwoordige Belgische provincies Oost
en West-Vlaanderen, het Nederlandse Zeeuws
Vlaanderen en Frans-Vlaanderen); evenmin 
versta ik er onder de kunst van het Vlaams (Ne
derlands) sprekende deel van België en Frank
rijk. 

De kunstgeschiedenis beschouwt als territoor 
van de Vlaamse Kunst niet slechts de hierboven 
genoemde landstreken, maar ook Brabant, Lim
burg, Luik, Namen, Henegouwen, Artesië, Door
nik, Kamerik en Rijssel; dus zowel Dietse als 
Waalse taalgebieden (1). Buiten de Nederlan
den is de Vlaamse kunst altijd in deze zin opge
vat. De Fransman denkt bij « L'art Flamand » 
niet uitsltiiténd aan de kunst van Brugge, Gent 
of Ieper. Voor hem is het woord « flamand » 
-vrijwel SYI1oniem met Zuidnederlands, soms wel 
met Nederlands. 

Belangrijke delen van het tegenwoordige 
Frankrijk behoorden vroeger dus tot het gebied 
der Vlaamse kunst. In staatkundige zin waren 
die thans Franse gebiedsdelen vroeger part van 
de Bourgondische Nederlanden. De Bourgondi
sche Nederlanden (omstreeks 1550) en het bis
dom Luik zijn echter niet hetzelfde als het ge
bied der « Vlaamse Kunst ». Uit deze afpaling 
van het domein der Vlaamse kunst volgt logi
scherwijze, dat de 'huidige grens tussen Frank
rijk en België niet tevens de scheidslijn is tus
sen de Franse en de Vlaamse kunst en dat zeker 
niet is voor 1659, 1668 en 1678, de jaren waarin 
de nu nog b~staande landsgrens grotendeels ont
stond. Franse kunst was voor 1668 niet in Rijs
sel te vinden; ondanks de romaanse taal behoort 
deze streek tot het Vlaamse cultuurdomein. Ik 
meen, dat men de grens tussen de Vlaamse en 
de Franse cultuur (dus niet tussen Franse en 
Nederlandse taal) tot omstreeks 1700 trekken 
mag even ten Noorden van de Somme. 

Wanneer · men de grens tussen Frans e.n 
Vlaams cultuurgebied dan Zuidelijker trekt dan 
de tegenwoordige landsgrens, is het vanzelf spre
kend, dat men Vlaamse kunstenaars aantreft in 
Atrecht, St.-Omaers of Kamerik. Immers deze 
steden lagen in het Vlaamse cultuurgebied. Pas 
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wanneer de Vlaamse kunstenaar ten Zuiden en 
de Franse artiest ten Noorden van die grens
strook werkt, is er een beïnvloeding van de ene 
cultuur op de andere. _ 

Gaat men de wederzijdse beïnvloeding van 
die twee beschavingen na in de orgelbouwkunst 
voor 1650, dan blijkt dat vele Vlaamse meesters 
in Frankrijk, doch bijna geen Fransen in het 
Vlaamse gebied hebben gearbeid. 

Voorts dient men er natuurlijk zeer_ goed op 
te letten, dat de wederzijdse beïnv,loeding niet 
slechts geschied is door de kunstenaars zelf, 
maar ook en vooral door hun kunstwerken. Zo 
kan b.v. een orgel in Vlaanderen toch bevruch
tend gewerkt hebben op de Franse orgelbouw
kunst. Ook kan een Franse orgelmaker zijn leer
jaren doorgebracht hebben in Vlaanderen en 
daarna de Vlaamse orgelkunst in Frankrijk ver
spreid hebben. 

Het is in dit verband zeer nuttig om er op te 
wijzen, dat de in Frankrijk veel verbreide op
vatting, dat het Vlaamse orgel ongeveer iden
tiek zou zijn met het Duitse, volkomen onjuist 
is. Het Franse woord « Allemagne » of « alle
mand » heeft in de 15e en 16e eeuw evengoèd 
betrekking op de Zuidelijke Nederlanden als op 
het eigenlijke Duitsland. De Nederlanden, ook 
de Zuidelijke, op een .deel van het graafschap 
Vlaanderen en Artesië na, behoorden eeuwen
lang tot het Duitse Keizerrijk. In Noord-Frank
rijk bedoelde men met « Allemagne » dus zeer 
dikwijls het vlakbij liggende deel van het Duitse 
Rijk, n.l. de Nederlanden. 

Het Franse orgel had omstreeks 1500 een 
ze~r groot hoofdwerk voorzien van een gewel
dige Mixtuur; daarentegen had het rugpositief 
een kleine omvang en de er op voorkomende re
gisters waren .niet naar een vast schema gedis
poneerd. De keuze van dit ensemble was bij 
iedere orgelmaker weer anders; grote instru
menten hadden bovendien nog de « Trompes », 
grote labiale baspijpen, die bespeeld werden op 
een apart klavier, het « clavier de teneure », de 
voorloper van het pedaal. De Mixtuur van het 
hoofdwerk bestond uit pijpenreeksen van Pres
tant-karakter , in karakter geheel overeenstem
mend met het oude Nederlandse « Principaal
werk ». Het Renaissance-orgel in Frankrijk ken -



de zelden de dubbele Prestant, waarvan één 
koor open en een ander gedekt ( de latere Bour-
don 16'). · 

In de eerste helft van de 16e éeuw trád .er 
weinig verandering op; het hoofdwerk b~hield 
zijn J:Jrestanten-pijpenreeksen, al of nie~ ·afzon 
derlijk door registers te gebruiken . en .h_et rug
positief had, al naar gelang van de smaak van 
de orgelmaker een tèlkens wissele1:1-d type. Om~ 

DJJON, Sainte-Chapelle. 
Rugpositief : 

,. 

streeks .1560 zijn er echter toch enkel~ zeer ge
wichtige ~eranderingen t~ bespeuren in de dis
ponering van het rugpositief. _Als voorl;>eelden 
van twee relatief hoog · oI,itwikkelde rugpositie
ven noem ik die van de orgels in de Sainte-Cha
pelle te Dijon gebouwd door Fr _ançois des Oli
viers uit Lyon, în 15(30 (2) en van de kathedraal · 
van Reims, vervaardigd door Denis" C01Ièt. in 
1570 (3). . 

Principalle de <levant 
Octave 
Cimballes 

Flustes à 9 trous 
Fiustes d'allement 
Nazard 

Douzaine . 
Haultbois-Cornetz 
Trompette de guerre 

Fifres 

REIMS, Cathédrale. 
Rugpositief : 

. ~ 

Monstre Devanture 8' 
Grosse Double 4' 
Fourniture 

Grosses Fleutes 8' 
Fleutte 4' disc. dubbel 
Fleut'te 2' disc. dubbel 

.. Trompettes 8.'.,, . 
. •:.' 

Grosse Cymballe 

Hierbij dient .te Worden opgemerkt, dat het 
rugwerk als pièce de résistance een klein koor 
van Prestant-registers heeft, waarnaast een bij
na even groot aantal fluitregisters; de tongwer
ken zijn in Reims slechts vertegenwoordigd door 
de Trompet, terwijl het positief van Dijon bezit: 
Douzaine (verwant aan de Nederlandse Krom
hoorn of Dulciaan), Trompette _d~ gµerre en e~n 
Haultbois -Cornetz; dit laatste register ·was mis- . 
schien in de bas longwe'rk en hr de ·discánt een · 
Cornet in de moderne zin van het woord, dus 
4 of 5 sterk. · 

Tegen het einde van de godsdienstoorlogen in 
Frankrijk, doet vrij abrupt een homogeen or
geltype zijn intrede : het orgel van Gisors ; ge- · 
bouwd door Nicolas Barbier, is daarvan het dui
delijkste voorbeeld. Dufourcq verklaart het ont
staan van dit vaste type door de acute vraag 
naar orgels tengevolge van de grote ver.nielin
gen gedurende de burgeroorlogen. Hierdoor gin
gen de orgelmakers in serie bouwen ( 4). Deze 
verklaring komt mij volkomen geloofwaardig ,. 

. voor, maar ze geeft gèen oplossing op de vráag 
,hoe dit orgeltype ontstond. 

Ik meen, dat dit type afkomstig is uit Vlaan
deren, in het bijzonder uit West-Vlaanderen met 
als centrum Iep er. Fliertoe is het poodzakelijk, 
dat ik in grote trekken de ontwikkeling van de 
orgelbouw in de Nederlanden naga. 

De orgelbouwkunst in de Nederlanden van 
omstreeks 1500 - -de Nederlanden van · Karel V 
met het bisdom Luik - heeft haar bakermat in 
de grote steden van Vlaanderen" Brabant, Luik 
en Limburg ,, dus in Brugge, Ieper, misschien 
Gent, Brussel, Leuven, Antwerpen, Mechelen en 
het Maasdal tot en met Maastricht. Vooral in 

. de 15e eeuw is de . hegemonie ~n de hierboven 
aangegeven -gordel zeer · krachtig; in Doornik, 

~ Delff,- Lejden, 'Haa11e'in, ···ut r ec1it, 's-Hertogen
bosch werken telkens weer orgelmakers uit deze' 
hiervoor genoemde steden óf de andere orgel-

. makers hebben zich in hun kunst bekwaamd en 
ont~kkeld bij Brugse, Ieperse enz. meesters. 
De orgelbouw van deze voor die tijd grote ste,
den werd normatief voor die in de andere ge
westen. · 

Aan het einde van de 15e eeuw bestond er in 
de Nederlanden een orgeltype, dat de volgende 
kenmerken droeg: . 

Het · hoofdwerk bestond uit een « principaal-
""'· W'.erk;.», in d.e,Waalse ,geweste q ook wel genoemd 

« Le grand ouvraige » of « Ie grand jeu »., niets 
anders dan een geweldige mixtuur, al naar ge
lang van de grootte van het instrument opge
bouwd .uit de 20' , .16' , 14', 12', 10\ 8' of 6'; na
tuurlijk werd het aantal pijpen in .de discant per 
toets · steeds groter, zodat dergelijke mixturen 
reeds in het midden der 15e eeuw b(j grote 
instrumenten ten minste 35 sterk waren. Als 
bijzonderheid moet ~aarbij vermeld worden, dat 

-· ~ 
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het laagstkljnkende koor, dus b.v. de Prestan
tenreeks van 16' vrijwel altijd een gedekte dou
blure had, _,;lus een pijpenreeks van 8' lengte, 
maar met 16'-geluid, nJ. de latere Bourdon 16'. 
Men noemde deze dubbele bezetting van het 
la~gste koor het « dubbel principaal >> of « dou
ble principal ». 

Het rugpositief, dat sedert de eerste helft 
van de 15e .. eeuw regelmatig voorkwam, kende 
van - de aanvang af registers, dus afzonderlijk 
te gebruiken pijpenreeksen. De disponering van · 
dit rugwerk was aan vaste regels gebonden : 
1. Het rugwerk was altijd een verkleinde imita
tie van het hoofdwerk en dit principe bleef 
voortaan d~ Nederlandse orgelbouw beheersen; 
2. ook hier is er ~en « dubbel principaal », doch 
nu in de vorm van twee registers, n.l. een Pres
tant welke meestal twee octaven hoger klonk 
dan het laagste Prestantenkoor van het hoofd
werk en een Holpijp of Fluit. Voorts werd het 
« principaal » aangevuld met een krachtig be
zette Mbrtuur en een .minder sterk bezette Cim
bel. Tongwêrke:ti kwamen niet of hoogst zelden 
voor. . . 

Bij grote instrumenten bestonden vaak de z.g. 
« Bourdons », te vergelijken met de Franse 
« Trompes •», n .l. 10 of 12 grote baspijpen in 
atzond~r1ijke ruimten rec~ts en lj.nks r an hErt 
hoofàwerk geplaatst en bespeelbaar vanaf het 
pedaalkla vier" 

. ,, -

1, 

Uit de hierboven gegeven zeer summiere ka
rakteristiek van het Nederlandse orgel om
streeks het jaar 1500 blijkt, dat het niet aan
zienlijk verschilde van het contemporaine Fran
se Orgel. Ter illustratie volgen hier twee dispo
sities ,die een goed denkbeeld vormen van ' de 
15e eeuwse orgelbouw : 

DELFT, Oude Kerk. 1458 Adriaen Piete:rsz (5). 

Hoofdwerk : Contra F- a2 
Mixtuur 16', 4-32 sterk. 

Rugwerk : klein f-a2 
Holpijp 8' 

Mixtuur-Scherp 4' 

V ALENCIENNES, Abbaye St.-Jean. 1515 

Charles W aghers ( 6) . 
Grand Quvraige : 

Grand Jeu (Mixtuur) 
Chaire (Positif) 

frinçipal 5' 
Double 2½' 
Triple Octa~e 1¾ ' 

Cymballes 

. . 

Flustes 5' 

Dr. M. A. VENTE. 

(•) Voêtnota's volgend nummer . 
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I<:ERI{ en CONCERTORGELS 

1, 
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D~ 

MECHANISCH 

PNEUMATJSCH 

ELEKTR{SCH 

Firma J. STEVENS, Duffel 
Gesticht in 1840 

STELT ER PRIJS OP ALLE ELEKTRISCHE ORGELAPPARATEN , 
CO:MBINATIECENTRALEN en SPEELTAFELS, zelf te vervaardige,p ! 



ÇRo.nz l1szt 
( -1 8 1 1 - 1 8 8 6 ) 

E vader van Liszt was een per
soonlijke vriend van Haydn en 
stamde van een oud, edel maar 
verarmd geslacht. Hij was in 
dienst getreden v.an Prins Es
terhazy. Wanneer hij de won
dere gaven in zijn zoontje 
Franz ontdekt, zal hij dit met 

alle middelen uitbuiten in de hoop het familie
blazoen in zijn oude luister te herstellen. 

_ De kleine Franz was een gedwee en godvruch
tig kind; zijn leven lang zal hij de herinnering 
bewaren van zijn eerste simpele devotie, door
trokken van franciscaanse mystiek. Wanneer 
hij later, na lange afwezigheid, in zijn geboorte
dorp als een prins feestelijk wordt ingehaàld, 
zal hij plots de rumoerige feeststoet verlaten en 
zich naar de kleine dorpskerk richtten om er te 
bidden. Als hij acht jaar oud is, concerteert hi~ 
voor de keur van de Hongaarse adel, Beethoven 
in persoon omhelst het wonderkind na een con
cert te Weenen; op veertienjarige . oude·rdom 
componeert hij reeds een opera. In 1823 vestigt 
hij zich met zijn familie te Parijs en weldra is 
hij de grootste attractie van de aristocratische 
salons . Hij knoopt vriendschap aan met de ro
mantische christenen : Bonald, Lammenais, 
Chateaubriand en denklt er zelfs aan priester te 
worden. Maar het onverbiddelijk verzet van zijn 
vader en mondaine vermakelijkheden brengen 
hem van dit plan af. Zijn eerste liefde is zijn 
leerlinge Caroline de Saint-Criq. Zij is de doch
ter van een minister van Karel X en wanneer 
de vader op de hoogte is van de idylle wordt de 
pianoleraar zonder meer aan de deur gezet. Ca
roline werd tat een standshuwelijk gedwongen 
dat een jammerlijke mislukking werd. Liszt ont
moette haar zestien jaar later, toen hij op door
reis naar Spanje, te Pau een concert gaf; dicht 
in de buurt woonde Caroline die nu d'Artigaux 
heette. Toen zij elkander zagen konden zij van 
ontroering nauwelijks spreken. Caroline vertel
de hem dat haar leven een lange, doch met 
christelijk geduld gedragen marteling geweest 
was : « Steeds had ik in u de lichtende ster van 
mijn leven willen zien, - al uw handel.Îngen van 
dé belangrijkste tot de geringste, bewaar ik als 
een kostbare schat in mijn hart, zoals de 
H. Maagd de woorden van Haar Zoon. » De ring 
die zij vroege r van Liszt gekregen had en waar
in deze het zinrijk devies had laten graveren 

« exspectans exspectavi » had zij als een kost
baàr kleinood bewaard. Het was de abbé Bardin, 
Liszt's biechtvader die Franz veilig uit dit eerste 
grote levensleed loodste. De pianist wil vergeten 
en werpt zich op het werk met al de · aandrift 
van zijn jeugd. Hij leest de klassieken vooral 
Montaigne, Bossuet en Pascal; hij · studeert ta
len, naast Frans en Duits wil hij nu ook nog 
Engels en Italiaans leren. In 1832 schrijft hij: 
« Man esprit et mes doigts travaillent comme 
deux damnés, Homère, la Bible, Plá.ton, Buron, 
Hugo, Chateaubriand, Beethoven, Bach, sant à 
l'entour de moi. Je les dévore avec fureur; de 
plus je travaille quatre à cinq heurès d'exerci
ces. Ah! pourvu que je ne devienne pas fou ! » 

In 1834 laat hij zich inpalmen door de gravin 
Marie d'Agault. Zij is bijna dertig jaar oud, ge
huwd met een grijsaard, verveelt zich; zij is 
groot, blond · en van een schitterende schoon
heid. zeggen haar bewonderaars ·. Ziehier hoe zij 
op haar beurt Liszt öeschrijft: « ·une taille 
haute, mince à l'excès, un visage päle ·avec de 
grands yeux d'un vert de mer ou brillaient de 
rapid es clartés semblables à la vague quarid el
Ie s'enflamme, une physionomie souffrante et 
puissante. » Het avontuur is te gekend door de 
romans (Balzac heeft het behandeld in zijn 
« Beatrix ») en films ( « Rêves d'amour » met 
Pierre-Rich . Wilm en A. Dûcaux zou waarde
loos zijn als we R. Stengel in « Vrái », 1~ April 
'47, mogen geloven) dan dat we er langer bij 
zouden stilstaan. Het herleidt zich tot dit: Marie 
verlaat haar man en kinderen en vlucht met 
haar held naar Zwitserland en Italië. Lamme
nais, een af gevallen priester en beider vriehd, 
had het wel willen beletten « maar », a:ldus M. 
d'Agault, « hoe kon hij, die de banden met dë 
kerk had verbroken en de kerkban had opgelo
pen, mij beletten op mijn beurt mijn eigen ban
den te breken? » · 

Weldra komen zij tQt het ~sèf dat hun ver~ 
eniging waaruit drie kinderen (Cosima o.a .. , de 
latere vrouw van Wagner) geboren werden, on.
mogelijk is. Marie d'Agault, door haar familie 
uitgestoten, is . zeer prjkkelbaar en verstaat 
mets van het genie van Liszt; deze laatste door
kruist Europa in alle richtingen. om met zij;µ 
concerten in het levensonderhoud te voorzien. 
De roep van zijn succes, maar ook van zijn on
getrouwheden , is tot bij M. d' Agault doorge
drongen . Na de breuk zal zij zich op Liszt wre-
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ken zoals Georges Sand zich later zal wreken 
op Chopin -, met in haar romans ( vooral He
lida) haar vroegere held in het ongunstigste 
daglicht te stellen. 

/Tijdens een toernee in Rusland (1847) maakt 
Liszt kennis met een Prinses: Caroline von 
Sayn-Wittgenstei~ , een gepassioneerde en man
nelijk-doende vrouw (zij rookt zware cigaren ! ) 
met een artistenziel; zij doet aan wijsbegeerte 
eri godgeleerdhèid. Wanneer Llszt naar Duits
l?,11çi terugkeert, vergezelt zij hem . met haar 
tienjarig docht~rtje en gaan _.te Weimav wönen. 
Na dit tuidruchtig en zinnelijk begin , wordt hun 
liefde rustiger en zal in yrieridschap veranderen. 
Zoals d' Agoult de ·g~zèllin was van ·de virtuoos, 
.wordt de prinses de bezielster van de componist. 
Zij adopteert zijn kind eren en 1.Ijdt in stilte ·om 
zijn_ nieuwe ongetrouwheden. Toch i;:, Lii zt · deze 
vrouw zeer toegedaan, in 1851" séhrijft hij haar: 
«· Mijn hart was ·als · een steen, maar , gij hebt 
aan dien steen tranen van berouw en wroeging 
ontrukt, gij J;iebt mij ·het geloof van mijn kin
derjaren t:eruggeschonken . » Hij belooft haar t~ 
huwen indien · Rome haar eerste huwelijk kan 
nie t ig verklaren, want de prinses was, riog min
derjarig zijnçle, 'tegen wil en dank tot het huwe
lijk · gedwongen geworden. Na . 16 jaar wachten 
scl;lijnen eindelijk ·alle hindérpalen weggeruimd ; 
maar ziet, · op het · ogenblik dat de verloofden 
voor _het ·altaar verschijnen konit' het bericht 

· dat · het Vatikaan de huwelijksmaèhtiging heeft 
teruggetrokken. · Wat is er eigenlijk gebeurd? 
Wij wètën · het niet. Het is zeer goed mogelijk 
dat de Kardinaal Hohenhole , vriend van de ver
lbofqen, een huwelijk dat een mislukking scheen , 
willen voorkomen heeft, of ook dat de Romein
se àutoritéiten, omwille van de ruchtbààrheid , 
·eeq herziening van het proc és geboden achtten. 
Wat er öok vari zij, de twéè belanghebbenden 
drong en niet meer à.an en berustten. Vier ja ar 
later doet Liszt eeii retraite bïj de Patérs Laza
ristén te Rome, waarna · hij de kruinschering ; en 
hog l~ter de mindere wijdingen ontvangt. De 
prinses trekt zich terug' in een klein apparte
ment te · Rome en zal 24 theologische boekd elen 
schrijven . Het was nu haar droom Liszt tot een 
kerkelijk kunstenaar t e zien worden en · zelfs 
kardinaal-beschermer van · ·de . kunsten. Liszt 
we;rkt aanvankelijk in die richting; hij verbleef 
ofwel _op de Monte Mario waar hij zekere dag 
.het bezoek van -Pius IX · ontving, ofwel op de 
,prachtige villa d'Est'e te Tivoli. Maar weldra is 
de periode van ascetische vurigh eid en goede 
voornemens voorbij , en « de oude leeuw · » die 
tuk is op avonturen gaat opnieuw uit op ver
overingen. Gelijk hij in zijn jeugd de muziek van 
Beet h0ven , Schube r t en Schmnann . propagee rde 
zal hij zijn .laatste · krach t en wijden aan de mu -
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ziek van zijn vrienden : Wagner, Chopin, Ber 
lioz, Saint-Saens, aan de wereld bekend te ma
ken. Een menigte salonschuimers , avonturiers 
en bewonderaarsters buiten echter zijn be
roemdheid uit. Liszt kwam sterven te Bayreuth, 
waar zijn dochter Cosima, gescheiden vrouw 
van V. Bülow en weduwe van Wagner , de Wag
nercultus hoog hield. Hij woonde nog de·. voor
st elling van « Trista n » bij : Men vertelt dat zijn 
dochter · die protestant geworden was, h~m de 
sacramenten van de. katholieke kerk ontzegde . 
Hij stierf op 31 Juli 1886. 

Liszt was èen maéhtige en veelzijdige natuur: 
hij was revölutiónnair, wispelturig, hoogmoedig, 
onstandvastig, zwak, maar ook edelmoedig en 
loyaal. Ook wij kunnen mild zijn e:p. edelmoedig 
tegenover hem. Jansenistische onverbiddelijk
heid en starheid zij verre van ons. Liszt .had 
van kindsbeen een hartstochtelijke liefde voor 
de muziek ; niets of niemand zal hem die passie 
kunnen ontrukken. Hij was zich bewust van zijn 
zwakheid en van · het kwaad , de verwoestingen 
die hij in vele harten had aangericht. Tijdens 
zijn laatste jaren · componeerde hij vooral gods
dienstige muziek en- nooit ; zo ·bekende hij, kon 
hij de herinnering ··aan zijn eerste communie in 
zijn kleine dorpskerk vergeten. Wat ons Liszt 
bijzonder sympathiek maakt , is zijn onverpoosd 
ijveren voor een behoorlijk bestaan van de mu
sici. Als schrijver heeft Liszt een belangrijke 
bijdrage geschonken tot de muziekgeschiedenis. 
Onder de .naam · van Liszt, aldus A. Boschot, 
heeft men tot op heden ·een twintigtal boekdelen 
gepubliceerd : brieven, artikels, ·boeken. Ook 
hier toon t hij zich een edelmoedig mens, gedra
gen door een christelijk en menselijk ideaal. In 
zijn letterkundig werk-zijn voorzeker veel zwak
ke plekken op · literair-technisch gebied; het is 
ook zeker dat én M. d' Agoul t., én de prinses von 
Sayn-Wittgenstein sommige delen op hun actief 
hebben st aan, maar door zijn Chopin-boek en 
zijn s.tudies over de muziek der -Bohemers, ,heeft 
Liszt zich meer dan verdienstelijk gemaakt; 

Als componist. is· Liszt · slechts in latere tijden 
op zijn . echte waarde geschat geworden; men 
zag -in hem voor alles, de weergaloze virtuoos, 
de P a:ganini van het ·klavier. ·Reeds Wagner ge
tuigde : .«· Misschien zal · men eenmaal beseffen 
dat Liszt .nog wat anders is dan een pianovir
tuoos. » Uit de periode van de klaviervirtuoos 
zijn te onthouden : . « Années de pèlerinage » 
(1837.-41) ; Et udes · d'e-xécution transcendante 
(183,8) , de ·Sonat'e in si kl. (1854}, berucht -om 

.haar « helse lengte »;.twee klavierconcerto's en 
twaalf Rhapsodieën. Uit de periode van de or
chestrale bedrijvigheid (Weimar, -1-848-58) · : 
Pro gr ammasymphonieën (Faust en Dante) met 
koor; twaalf symphonische .gedichten. Uit de 
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periode van de geestelijke composities : Kro
ningsmis (1867), St.-Elisabeth- en Christusora
toria, en de Granermis, geschreven voor de in
wijding van de Dom te · Gran in Hongarië. Dit 
laatste werk rekent men tot een der volmaakt
ste scheppingen van Liszt : « Composition gran
diose, d'une originalité exceptionnelle, d'un 
puissant sentiment chrétien, pétrie d'un sens 
liturgique profond. » (M. Bourcet.) Over deze 
Mis getuigde de componist « meer te hebben 
gebeden dan gecomponeerd. » 

De, werken van Liszt doen veelal improvisa
torisch aan en hebben dikwijls een rhapsodisch 
karakter « overal flonkeren de vondsten van het 
ogenblik, maar hun gloed dooft al te vaak reeds 
aan de oppervlakte (Dr . M: Boereboom). Wan
neer zijn muziek niet door virtuósiteit gedomi
neerd wordt, baadt zij in een atmosfeer van 
hartstochtelijke, gespailnen poëzie of strelende, 
·chromatische lyriek. Hij is de schepper van de 
programmasymphonie en het symphonisch ge
dicht : de romantische orchestvorm bij uitstek, 
waarbij de laatste sporen van het klassieke 
evenwicht worden uitgewischt. Zijn godsdien
stige muziek is niet zelden bombastisch, geëxal
teerd, te zoeterig. 

Aan de orgelliteratuur heeft Liszt ook enkele 
blijvende werken gevoegd . 

Een mystiek temperament als dit van Liszt 
kon het orgel onmogelijk voorbij gaan, ook de 
technie~ en de bouw van het orgel boezemden 
~em buitengewoon · belang in. Bekend is zijn be
zoek aan het St.-Clothildisorgel op 3 April 1866, 
waarbij hij César Franck leerde kennen en toen 
hij in 1878 lid was van de jury op de algemene 
tentoonstelling , maakte hij van zijn verblijf te 
Parijs gebruik om in het gezelschap van Ch. M. 

Widor het nieuw orgel van het Trocadero door 
Cavaillé Coll gebouwd, aan een grondig onder
zoek te onderwerpen. Widor herinnerde graag 
aan zijn · omgang met Liszt e:Q. geraakte maar 
niet uitgepraat over zijn verbluffende virt~osi
teit, over zijn reusachtige handen « qui se •dé
ployaient comme des éventails ». 

Wanneer in 1848 de eerste volledige uitgave 
der orgelwerken van J. S. Bach vers ·chenen vat
te Liszt een grenzeloze bewondering op voor 
qeze kunst, waarvan hij vele pianotranscripties 
maakte. Ook de orgelwerken van Mendelsohn 
en Schumann boeiden hem. 

De orgelwerken van Liszt moeten geplaatst 
worden tussen _1850 en 1865 : « elles occupent 
une place capitale dans l'histoire de la littératu
re de eet instrument et ouvrent des horizons 
nouveaux. Liszt pense orchestralement en écri
vant pour orgue, non pas en voulant « imiter » 
l'orchestre, mais en traîtant les « groupes de 
l'orgue à la manière de ceux de l'orchestre. Une 
ceuvre nouvelle surgit : la hardiesse et .la logi
que de son architecture, la fécondité des motifs, 
la variété des rythmes, la sa veur des harmoniès, 
la vie intense qui !'anime lui donnent une puis
sante originalité. » (Marc. Dupré) '. De Fan~asi~ 
en Fuga op « Ad nos, ad salutarem undam » 
werd voor orgel of piano-met-pedaal gecompo
.µeerd in 1850; het thema is ontleend aan Meyer
beer en werd voor het eerst gepubliceerd in 1852 
bij Breitkopf en Härtel, het werd voor het eerst 
in het publiek uitgevoerd in 1855 te Merseourg 
door de organist A. Winterberger (1834-1914), 
leerling van Liszt. 

Het Preludium en Fuga op de naam B.A.C.H. 
werd in 1855 gecomponeerd, herwerkt in 1870. 
~et werk was bestemd voor de orgelinhulcliging 
m de kathedraal te Merseburg., maar was niet 
tijdig gereed; Winterberger speelde dan in de 
plaats « Ad nos ». De première had plaats in 
1856. Het manuscript van dit meest populaire , 
werk van Liszt bevindt zich nu in het Liszt
museum te Weimar. 
. De « Variaties » op« Weinen, Klagen, Sorgen, 
Zagen », werden gecomponeerd in 1863 en ~jn 
opgedragen aan W. Gottschlag {1827-1907), 
hoforganist te Weimar. Van dit werk bestaat 
ook een pianoversie opge_dragen a_an ;Rubep.stein. 
Het werk is gebouwd op de « basso óstinato » 
van het eerste koor uit de Cantate van de Der
de Zondag n,a Pasen « Jubilate » en op dè· bas·so 
ostinato van het « Crucifixus » uit de Mis in 
si kl. van Bach. ·· · · 

De orgelstijl van Liszt 1s merJ,cbaar beïnvloed 
door de pianö- en orcheststijl; . voqrheen onge
kende speeltechnische problemen worden er op

-geworpen niet alleen voor de vingers (staccato, 
octaven, snelle accelerandopassages) maar ook 

. 
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voor de voeten. « Het is te betreu ren, aldus H. 
Schouten, dat Saint-Saens , die de orgelwerken 
van Liszt in Frankrijk introduceerde , ons over 
de registratie van de componist niets heeft me
degedeeld. » 
/ Toen wij onlangs een radio-uitzending van het 

« Preludium en Fuga op de naam B.A.C.H. » be-

luisterden, dachten WIJ onwillekeurig aan dit 
heerlijk gebed van Paul Claude! : « Mon Dieu, 
faites-nous des créateurs de musique, et que 
notre joie, à tous ceux qui l'écoutent, serve de 
rendez-vous. » · 

Dr. G. DE BECKER, ss.cc. 

m~ m!I~ @ ~ ~ @m~ mt~ mru~ mm~ ,1 

r:De Jeugdjg,ren van C9esar <"Franck 
7 wee veelzeggende, weinig gel~ende <Documenten 

De . jeugd van César Auguste Franck was 
hard. 

.Z'n moeder ontviel hem op jeugdige leeftijd 
en al wat wij van haar weten is dat zij uit Aken 
afkomstig is - volgens sommigen Nederlandse 
van afkomst - en da_t zij vol toewijding en lief
derijke zorg haar kinderen omringde . Zij was 
echter niet opgewassen tegen de autoritaire 
oude Franck, die in zijn hoogmoedige verbeel
ding z'n b~ide zonen Joseph en César , in een 
schitterend licht van wereldvermaardheid zag, 
van zegetochten als virtuoos duidelijker gezegd , 
van kapitalen verdienende kinderen. 

Nicolaas Franck's eerzucht was grenzeloos , 
maar zijn beide zonen hadden van Kunst een 
minder materialistisch begrip, zodat voor een
ieder wel duidelijk zal zijn die 1.1.b. de werken 
van « Ie maître angélique » kent. 

Toen dan na César ook de oudste zoon Joseph , 
die vioolleraar was, .zijn wens te kennen gaf om 
een vrouw te trouwen die hij lief had - onge
a.cht staat en stand -was de oude Franck zich
zelf niet meer meester. Of juist in dit moment 
toonde hij zich in zijn werkelijk tyranniek ka
rakter, dat , gepaard aan zijn boekhoudersach
tige hoedanigheden, tot het volgende resultaat 
leidden. Het is een brief welke Prof . Kunel te 
Luik in de familiepapieren der Franck's vond en 
waarvan ik het origineel met eigen ogen heb 
aanschouwd . Hij luidt als volgt : 

Een kort overzicht van ontvangst.en 
en uitgaven 

U ontvangt voortdurend van totaal 
19 leerlingen te Passy 1760,-

Indien de par ochie de uitke r ing van 
frs 60,- p. maand continueert 720,-

Mlle Leontine Alexandre reken ik voor 
10 maanden à frs 25,- · 250.,-

Totaal frs 2730,-

12 

♦ 
Daar gaat af: 
le. aangenomen, dat we tot een 

acëoord komen en we tesa-
men blijven 600,-

2e. eten te Passy gedurende tien 
maande à frs 6,- per maand 60,-

3e. 300 kg houtskool · à frs 15,- 45,-
4e. 1000 kg versch hout à 

frs 50,- gezaagd, gekloofd, . 
enz. 70,-

5e. Mama ontving voor vleesch 
en groenten alleen frs 50,-
per maand ; al het andere 
voor de huishouding heb ik 
betaald 

6e. de huur 
7 e. de belasting 

600,-
850,-
26,55 

--2251,55 

Ik praat nog niet over een dienstbo
de ; als · men er een noodig heeft, 
moet men er nog frs 1000,- bijtel
len voor loon, kost , schort, enz. 

Er blijft derhalve frs 478,45 over, wel- 478,45 
ke noodig zijn om den kruidenier en den --
bakker te betalen , - kaarsen, - wijn, 
- boter, - azijn , -:- olie, - peper , -
zout, - citroen, - meel, - koffie, -
melk, - suiker, - enz. enz. ; artikelen, 
welke de keuken betreffen en vervolgens 
voor de ldeeding. 

---Maar -nu 

Voor het geval we ,niet tot een accoord 
komen en wij van elkander gaan, om
dat ge een vrouw wilt trouwen, die me 
niet aanstaat , moet van het bedrag van 
frs 2730,- het volgende worden afge 
t rokken : 



le. 

2e. 
3e. 
4e. 

5e. 
6e. 
7e. 
Se. 

volgens de séhikking , welke we ge-
troffen hebben op 25 Mei 1863 1500,-
eten te Passy 60,-
300 kg houtskool ' 

45,-
1000 kg versch hout à frs 50,..L. ge-
záagd, gekloofd , enz . 70,-
vleesch en groenten 600,-
de huur 850,-
de belasting 26,55 
voor de artikelen, als hierboven , de 
kruidenier, de bakker enz., veron-
derstel ik 800,-

francs 3951,55 
en ge ht'lbt maar 2730,-

dus komt ge een bedrag te kort van : frs 1221,55 

Vervolgens 

Vervolgens moet ge als we van elkaar gaan Uw 
huis ·meubileeren van onder tot boven en dat 
kan U frs 2000,- à 2500,- kosten; voeg daar
bij nog frs 500,- voor · alle mogelijke kosten 
aan het sluiten van een huwelijk verbonden, dan 
wordt dat frs 3000,-; en dan zult gij nog maar 
matig geïnstalleerd zijn , in ieder geval niet zoals 
ik dat nu ben en hoe denkt ge het tekort van 
frs 1221,55 en de . kosten voor de uitzet en hu
welijkskosten à frs 3000,- tesamen frs 4221,55 
te dekken? 

Waarom wilt ge nu eigenlijk gaan trouwen? 
Ge doet het niet uit lief de of genegenheid voor 
deze of gene vrouw; ge wilt de baas zijn , over 
de geldbeurs gaan en een onbeperkte vrijheid 
genieten; ik zeg U echter te voren , dat indien 
ge getrouwd zijt , gij het niet meer zult hebben, 
zooals ge het ,nu hebt, het doet er dan weinig 
toe met welk meisje gij getrouwd zijt , zelfs al 
zou het er een zijn zooals Uw dierbare moeder 
was en als ge dat denkt , vergist ge U leelijk. 

( welke vrijheid verlangt ge eigenlijk als 
( ge vrijgezel blijft bij Uw vader? Spreek 
( en ik zal U geven wat ge verlangt , mits 
( ge niet te veeleischend zijt en als het 
( mogelijk is het U te geven . 

Een andere opmerking. Als ge nu per se wilt 
trouwen , in weerwil van alles hetzij met de een 
of andere van de 3 in kwestie, kijk dan goed uit 
alvorens U te binden , doe niets overhaast , peil, 
onderzo ek, bepro ef , overdenk rijp elijk en ern
stig , niet alleen over het meisje , maar ook over 
haar ouders, hun afkomst, hun middelen van be
staan, enz. , enz . en indien U dit alles aanstaat , 
de ij.efde komt en er werkelijk genegenheid is 
van beide kanten, voor een van de twee / : be-

dénk echte r wel, dat Poitier en Bechélé niet de 
eenige zijn en dat Bechélé zeer leelijk is : / in
dien tenslotte de ouders geen bezwaar hebben , 
dan zou ik kunnen instemmen voor het jaar 
1866 en .niet eerder, omdat men elkaar moet 
leeren kennen en omdat gij niets hebt voor het 
volgend jaar; voor het jaar 1866 zouden we ech
ter van nu af tot dan toe iets kunnen opsparen , 
maar voor alles zullen we moeten afwachten , 
of het God behaagt en of er werkelijk van beide 
kanten genegenheid is. En indien geen van drie 
in kwestie het aanvaardt , of als de ouders er 
niet in toestemmen , zult .gij een ander moeten 
zoeken , die ik reeds op het oog heb, maar die ik 
U ,nu niet zal noemen; ik zeg U nu alleen dit : 
le. Wat de familie betreft, in alle families die 

ge kent is er niet een die haar evenaart; 
2e. wat haar schoonheid betreft; zij is zeer ze

ker de schoonste, die ge ooit hebt gekend, 
ze is niet te groot, zij is goed gevormd, met 
mooie bruine haren, oogleden en wenkbrou
wen en goed gevuld ; 

3é. wat haar karakter betreft, ik zeg niet dat 
zij al de meisjes , die gij kent overtreft, maar 
ze heeft een buitengewoon zacht karakter , 
is zeer verzoeningsgezind , is huiselijk; ze 
schijnt me zeer geduldig en ik beveel haar 
aan als . zijnde zeer goed katholiek, zoals 
haar ouders , ooms, tante's, enz. ; · 

4e. wat haar fortuin betreft; ze heeft niet veel, 
maar toch wel zooveel, dat ik geloof aan 
Verdies en meer dan de 2 andere; 

5e. wat haar leeefltijd betreft, zij is 26 à 27 
· jaar oud; - · 

6e. ze is eenige dochter; 
7e. ze houdt van muziek en speelt piaµo; ze is 

niet erg sterk. · 
Ik zou U er in Januari a.s . over kunnen spreken -
en indien zij in Uw smaak valt en indien zij zelf 
en haar ouders toestemmen, zou ik erg blij zijn , 
maar als gij trouwt met iemand, die mij niet 
aanstaat, dan kunt gij Uw gang gaan met haar. 
maar in dat geval hertrouw ik en behoud alles 
wat ik heb of ik verlaat Parijs en verkoop alles. 
Maak nu Uw keuze en denk zeer goed na.. 
Zaterdag ., 19 November 1864. N (ic. FRANCK). 

(Vert . M.M.) 

Het tweede document i s van milder aard. Te 
midden Franck's zorgen als jong componist -
hij was nauwelijks 23 jaar - één jaar pas in 
Fr ankrijk's hoofdstad wonend , wa_s de grootste , 
een uit voeringsmogelijkheid zijner werken te 
vinden . 

Hij had juist z'n eer ste Oratorium Ruth be
eindigd , één der eerste Trio's aan Franz Liszt 
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opgedragen en verzocht deze nu zijn bemidde
ling te verlenen om genoemd oratorium in Parijs 
te doen uitvoeren. Want Liszt was een interna
t tonaal figuur wiens relaties zich door heel de 
kunstwereld uitstrekten. Liszt was bovendien 
een ,bijzonder humaan mens die met zijn scherp
zinnige blik vele jonge kunstenaars - W àgner · 
o.a. in zijn eerste tijd - de weg wees in gees-
telijk en materieel opzicht. · 

Meer dan Franck's legitieme' vader, gaf hij 
hei:n meerdere malen blijk van onbaatzuchtige 
genegenheid en · steun, getuige onderstaande 
brief gericht aan een in Parijs wonend en ge
vierd Nederlands schilder Ary Scheffer (1) ge
naamd 

« Mijn beste vriend, 

» De Heer César-Auguste Franck, die onge
lijk heeft : 1° met zich Cesar-Auguste te noe
men; 2° met zeer ernstige mooie muziek te ma
ken, zal de eer hebben, U deze regels te over
handigen. Meyerbeer heeft' U de mening beves
tigd, die ik U heb te kennen gegeven over zijn 
oratorium Ruth, en · de oprechte bijval vàn 
den groten meester schijnt mij van doorslaand 
gewicht. Voor den jongen man is het nu van 
belang plaats en ruimte te veroveren. Als er 
voor de muzikale producten evenals voor de 
schilderkunst jaarlijkse of tienjaarlijkse ten
toonstellingen konden zijn, zou mijn bescherme
ling zich ongetwijfeld op de meest eervolle wijze 
onderscheiden, want onder al de jongelui die 
water en bloed zweten om een paar ideeën op 
een ellendig stukje muziekpapier te baren, ken 
ik er geen drie die tegèn hem opwegen. Maar 
het is niet genoeg iets waard te zijn, men moet 
zich weten te doen gelden . 

» Om dit resultaat te bereiken, moeten heel 
wat moeilijkheden overwonnen, héel wat trap
·pen beklommen worden . Hij zal waarschijnlijk 
nieer moeite hebben dan anderen, want zoals ik 
U gezegd heb, heeft hij ongelijk zich César
Auguste te noemen en schijnt hij mij overigens 
volstrekt niet die gelukkige g 1 a d h e i d te be
zitten, 'welke maakt, dat men zich overal in
draait. Het is misschien een reden dat gevoelige 
en intelligente ·mensen hem ter hulp komen en 
een edele vriendschap, die gij mij gedurende tal 
van jaren toedraagt , doet mij hopen, dat gij al 
wat er onbescheiden mag zijn in den stap dien 
ik vandaag · doe, zult willen verontschuldigen. 

» Het doel van deze regels is dus heel een
voudig : 

» Dat gij zo goed zult willen · zijn een paar 
woorden aan M. de Möntalivet te doen toeko-

(1) Wa arvan zeer bekend, het schilderij van de H. Au
gustfnus en de H. Monica, zijn moeder. (N.v.d.R.) . 
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men , over de bizondere verdienste van 
M. Franck, en Zijne Excellentie zult willen over
halen hem de zaal van het Conservatorium in 
.de loop van dezen winter af te staan om zijn 
oratorium uit te voeren. (1) 

» Wat ook het resultaat van deze tussenkomst 
moge wezen, il zal U erkentelijk zijn voor bet 
aandeel dat gij daarin hebt willen hebben, en ik 
zal U binnenkort daarvoor komen · danken. 

» Geheel de Uwe iri bewondering en sym-
pathie, F. LISZT. » 

(Vert. A. Helman.) 

Dit schrijven werd voorheen, naar onze kennis al
thans, slechts gepublic,eerd · In « Lettres de Muslciens, 
écrites en françals , du XVe au XXe siècle », pag . 361, 
door Julien Tiersot, 1924. (N .v .d.R.) · 

Marius MONNIKENDAM 

(1) Op 4 Januari van het daaropvolgende jaar gaf 
Cécar Franck 11eeds in genoemde zaal de eerste opvoe
ring van Ruth. 

Mariu s Monnik endam bezoekt « De Sch a lmei ». 
(Opname « De Schalmei »). 
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Nog _steeds ·Lemmens· ( /823-/8~/) 

. . 

VER Jaak Lemmens en de on.
gemeen . voorname plaats die 
hij, a:ls hervormer . op gebied 
van orgel, orgelmuziek (1) en 
Gregoriaanse zang (1) in de 
XIX • eeuw bekleedde, zal :rrren 
nooit uitgepraat zijn ; 

Uit de correspondentie met Aristide Cavaillé
Coll die, in ons bezit, door Mr. Georges Alexis 
zal gepubliceerd worden in_ een, aan Ern _st Clos
son gededieerde « Livre de Mélanges >>, treedt 
Lemmens vooruit als een man van de daad die 
wist wat hij wilde en waar hij komen moest. 
Zelfs middelen, nauw verwant aan geslepenheid, 
waren hem niet te min om des te zekerder zijn 
doel te bereiken. Doch omdat deze schijnbaar 
sluwe practijken tot een buitengewoon construc-

. tief eindresultaat leidden, in het dubbel domein 
waarin zijn :verstanqelijke vaardigheid hem be
trokken, kunnen . wij hem deze « arrivistische » 
tendenz gemakkelijk vergeven. 

Wij belichten hier zijn rol als hervormer der 
begeleiding van de .Gregoriaanse zang, enkel, 
ter omlijsting . van de . smakeloosheidsgraad 
waarin deze practijk gezonken was, op het 
ogenblik waarop de toekomstige Bestuurder der 
School voor Gewijde Muziek te Mechelen ; daar-
tegen begon te réagéren. · 

Voor · ons ligt het II • Deel der verzameling 
« CEuvres inédites de J. · N . Lemmens » (2). De 
componist biedt ons daarin een reéks « liturgi
sche gezangen » aan de Gregoriaanse Zang ont
leend, in maatverhoudingen gesteld en voorzien 
van orgelbegeleiding . De lezing geeft een won
derlijk effect, wanneer wij het geheel daarvan 
vergelijken met de harmonisaties die men in de 
eigentijdse School van Mechelen aanwendt vol
gens de volledig nieuwe formule, toegepast in 
de zeven volumes van de onlangs gepubliceerde 
Nova Organi Harmonia, sinds 1943 samenge • 
steld door Mgr. Van Nuffel èn zijn mèdewer-
kers (3). · 

Het begeleidingssysteem van Lemmens - al
hoewel elke smakeloosheid van stijl er uit ge
weerd werd - heeft geen de minste schijn van 
gelijkvormigheid met de genoemde Harmonia , 
meer nog: het zou geenszins mogelijk zijn haar 
te beschouwen als een uitdrukkelijk evoluerend 
bestanddeel tot dit werk. 

Sinds Lemmens echter zich voor zijn hervor
mingsw er k inspande - verget en wij niet dat 
hij stie r f in 1881 - zijn er reuzenafstanden af -

gelegd in de intieme kennis van de Gregoriaanse 
zang, en, behoudens de kwestie van haar rhyth
mische interpretatie, die, naar llet schijnt, zich 
tot eeuwige disputen lenen zal, . is men ten hui-

. digen dage daarin tot een dieper inzicJ:it geko
men en heeft men - zeer ten goede - voor de 
t:;regoriaanse melodie hamonisatie-elementen 
bedacht die voor haar stage bewogenheid een 
uiterst minieme handicap zijn. 

Het meest verdienstelijkste werk echter van 
Lemmens, blijft in elk geval de kennismaking 
met de muziek van J. S. Bach, die voor hem zelf 
biJ Hesse te Leipzig een revelàtie was, in Frank
rijk ert België intens te µebben doorgevoerd. 
Daardoor heeft hij de musicale atmosfeèr, in 
een tijd waarin op dit gebie_d in beide landen <ie 
meest _ verlagende me_diocriteit heerste, op radi
cale wijze gezuiverd . 

_De mehingen zijn op dit gebied onverdeeld, 
en autoriteiten als Norbert Dufourcq en: Théo-

. dore Gérold aarzelen niet de Belgische Meester 
een . buitengewone rol toe te kennen in de evo
luti~ der orgelmuziek en van het orgel zelf ( 4). 
O,p het Orgelcongres te Strasbourg resumeerde 
G~rold in zijn openingsrede, in 1935 gepubli
ceerd , deze acti~ als volgt: « Mais retournons à 
Paris. On y vit s'y produire un. renouveau, dû 
au Beige Lemmens ; et qui donna un prodigieux 
essor au génie d'Aristide Cav~illé-Coll. C'est 
grace à lui que fut sauvé ce que l'insouciance 
des autres nations eût laissé se perdre à jamais. » 

Op het huidige ogenblik eist · deze beschou
wing enige reserve. Zeker, de orgels van Cavail
lé-Coll dragen · de stempel der .genialiteit, doch 
zij behoren daarom niet minder tot dit soort 
« romantische » orgels waarvan men terecht 
kan beweren dat hun geschiktheid tot 'het spe
len van Bach's orgelwerken, niet hun grootste 
gave is. Doch dit is een andere kwestie waar
van de draagwijdte ver buiten het bestek van 
dit onderwerp ligt. Trouwens deze mogelijke 
critiek doet niets af van de verdienste van Lem

. mens. Hij toch heeft de heerlijkheid der schep-
ping van de Leipziger Cantor opengespreid in 

. een tijdperk waarop deze om zo te zeggen on
bekend was in Frankrijk en België, en haar ter 
verering opgedrongen te hebben aan zijn tijd
genoten, dit, tot buitengewoon rijke aanwinst 
voor het later orgelrépertoire. , 

Over het persoonli.ik ceuvre van Lemmens be
staat mogelijks een diepgaande studie, wij we
ten het niet, doch wat wij zelf ervan hoorden , 
getuigt voor zijn gaafheid. Gedeeltelij~ Mendel-
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sohniaans van inspiratie, mist zij waarheidshal 
ve grondige originaliteit. Nochtans legt zijn 
hoogstaande stijl getuigenis af van de smaak 
van de componist en van het nut dat hijzelf be
houden heeft uit de kennis der grote meesters 
van het orgel. 

F. J. Fétis had, met zijn raak doorzicht, voor
zien tot wat Lemmens bekwaam was. Het be
wijs daarvan vinden wij in zijn correspondentie, 
vooral in een schrijven gericht aan Ch. L. Hans
sens .,beheerder van het Koninklijk Theater te 
Brussel (23 Januari 1846), en aan Monnais, Di
recteur adjoint van de Opéra de Paris (5). Uit 
deze laatste brief citeren wij een buitengewoon 
betekenisvolle passus: « Connaissant l'intérêt 
que vous portez à tous les artistes de talent, je 
prends la liberté de recorîlmander à votre bien
veillànt accueil mon ancien élève de composition 
à Bruxelles, et l'un des premiers organistes de 
!'époque actuelle. Déjà Blanchard a parlé avec 
beaucoup d'éloges de l'impressipn qu'a produit 
M. Lemmens à Paris, lorsqu'il s'est fait enten
dre sur les orgues de la Madeleine et de St. D~
nis. Depuis lors, il a fait encore des grands pas. 
Il se propose de se faire entendre au profît des 
pauvres sur Ie nouvel orgue de St-Vincent-de
Paul. Je serais charmé que vous l'entendissiez. 

M. Lemmens publie depuis deux ans un jour
nal d'orgue, ouvrage fondamental pour l'éduca
tion des jeunes organistes e1; même pour l'ins
truction de beaucoup d'autres qui se considè
rent comme maîtres. J'ai écrit à Auber afin 
qu'il veuille bien l'adopter pour Ie Conservatoire 
de Paris; veuillez, je vous prie, appuyer ma .de
mande à ce sujet . » 

Lemméns was echter ook aan critiek bloot
gesteld. Zijn Jóurnal d'Orgue was namelijk op 

20 Februari 1851 het voorwerp van een scherpe 
anonyme uitval in de musicale revue van Brus
sel, Le Diapason (nr. 1) onder vorm van een 
artikel getiteld « Monsieur Fétis remis à sa pla
ce comme autorité en matière de Composition 
d'orgue » (6). Fétis had de vermetelheid gehad 
over Ie Journal een loflied te zingen dat door de 
schrijver van het artikel geoordeel werd « à la 
fois si outré et si parfaitement faux que nous 
sommes dans la nécessité de nous montrer sé
vère envers une amvre annoncée avec tant d'é
clat. » Wij signaleren dit pamflet ten titel van 
eenvoudig curiosum, daar de polemische procé
dé's en de honende toon waarvan hij zich be
dient ons het recht geven te vermoeden dat zij 
veeleer de uiting zijn van een nijdig en jaloers 
concurrent. Het zou interessant zijn diens naam 
te kennen. Wellicht vernemen wij die wel een 
of andere dag! 

Ch. VAN DEN BORREN. 

(1) Cfr. Berten De Keyzer . . Lemmens in de Orgelgeschle
denis. « De Schalmei », I, 1 Januari, p. 9. 

(2) Leipzig, Brussel, Breltkopf en Härtel, 1884. 

(3) Mechelen, Dessain - - Cfr. Zinspeling op deze bege
. Jeidingsmethöde, door Marius Monnlkenäam in zijn 
· artikel: « De begeleiding van het Gregoriaans », De 

Schalmei, II , 6, Nov. 47, bl. 130. 
(4) Cfr. Dufourcq : « Coup d'rell sur l'histoire de la fac 

ture d'orgue moderne en France », , dans Revuie Mu
sicale (Paris), de Mars 1929, pp, 113 s., plus spécia-
lement pp. 122 à 126. · · • 

(5) Daniel Frykland, Contribution à la connail?sance de 
Ja Correspondance de Fétls; Stockholm, 1930, pp. 8-9. 

(6) Epilogue de eet article , sous le titre: • « Encore M. 
Lemmens », dans «Le Diapason » du 15 mal 1851, p . 55 
et p. 30. Annexes muslcales. 

F R MA - DELMOTTE DOORNIK 
. . . 

LoRqets_J 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N. 1. R. TE BRUSSEL 
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OEN het artikel van Berten de 
Keyzer « Orgelkunst in Vlaan
deren» in « De Linie» van 10 
October 194 7- verscheen, heeft 
mij het lezen daarvan tot ern
stige bezinning op dit ingrij
pende vraagstuk gebracht! 

De organist Gautier beeft het zeer bon,t ge
maakt met zijn orgelwerken die eigenlijk im
provisaties zijn « L'Orage », « Dernier Juge
ment », « Jericho », die alle, zeer suggestieve 
titels ·, minder bombastisch trouwens · dan de in
houd, die ze dekt, aldus vertelt de schrijver. Hij 
r<_>emt dan Lemmens, · die de orgelkunst weder
om op het goede pad heeft geholpen, doch we 

. staan met het heden voor een grote impasse. 
We moeten ons schrap zetten tege:p. een zelf

genoegzaam.heid, stuk vo,or stuk opgebouwd 
door Toccata's, Fantasieën, Rhapsodieën, Varia
ties, herhaa,lt de schrijver in « De Schalmei » 
van November 194 7 en hij besluit met de be
~10efte voor dé orgélcomposities in Vlaanderen 
uit te spreken, t ,w. ~< stilte en bezinning ». 

Het is een hard woord, dat door menigeen 
verkeerd zal worden geïnterpreteerd, door an
deren zal worden aangegrepen en de schrijver 
daarvan voor consequenties plaatst! 

Die consequenties zijn het ergste; de pro- en 
contra-gespre,l{ken zijn uitnemend voor de con
versatie-tafel, waarvan ze na enige tijd wel zul
len verdwijnen. Doch in het hoofd en irr het hart 
van de scribenten blijft het voortleven en zij 
zullen voor de dag moeten komen met hun richt
lijnen . « Stilte en bezinning », zegt Berten de 
Keyzer. 

Dit woord is een richtlijn , Immers we zijn 
langzamerhand toch wel op het hoogtepunt van 
generaties-oude cultuur-conflicten gekomen. 
Toen :het orgel ophield orgel te zijn en e~n na
bootsend orkest-instrument ging worden, toen 
de composities niet langer werden geschreven 
op het oude karakter van het orgel, doch werden 
geconcipieerd naar het bombastische, toen lag 
dit Jlliet alles aan het orgel alleen, doch aan tal 

· van andere zaken. 
De orgelkunst staat niet opzichzelf in de we

reld, al isoleert de organist zich nog wel eens 
te veel op zijn orgelba rtk, van welke ve:r;heven 
plaats, hij op een afstand de wereld waarneemt. 
Hier ligt het begin van een reeks van fouten in 
de orgelkunst. De organist heeft zich afgezon
der d van het werkelijke leven. Dit werkelijke 
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. 
leven, dat gedurende de afgelopen tijd feller en 
brutaler is geworden, dan wij ooit menen ergens 
in de geschiedenis der weFeld te kunnen lezen, 
dit leven, waarvan we iedere dag aan den lijve 
gevoelen, dat het keihard is en voor niets ter 
zijde gaat, ook niet voor de orgelkunst en voor 
de organisten, griJet nu zowel orgelkunst als 
organist aan. 

De afkeringen van het sociale leven ; ze moe
ten zich thans wel met de wereld inlaten, willen 
ze zichzelf kunnen handhaven. Vroeger jaren 
was • het mogelijk, dat een organist naar zijn 
orgel ging en van zijn orgel naar huis, en dat 
dit de vaste gang van zijn levensloop werd. Voor 
hem bestond er slechts het orgel en zijn thuis. 
Men denke eens aah Cesar Fränck. In diens tijd, 
kon hij in geschetste' omstandigheden orgelmu
ziek schrijven, welke klassieke waarde -heeft ge
kregen. Maar dat gaat nu niet meer. De organist 
heeft zijn krant, die hij leest; hij heeft zijn 
radio, waarnaar hij luister-t; hij heeft zijn vrien
den en leerlingen, die ook een krant lezen en 
naar de radio luisteren en er met hem over spre
ken : En al zou hij dit van zich afwerpen om in 
een verzekerd -isolement te leven, dan is er toch 
nog de vooruitgang der techniek, die niet slechts 
verkeer in stad en land regelt, doch op wijd
vertakte wijze zijn invloed doet gelden. Er zijn 
geen betrekkelijkheden meer; we reizen binnen 
weinige · etmalen naar andere werelddelen en e-r 
zijn slechts minuten of minder voor nodig, om 
ons 9p de hoogte te. brengen, wat er aan de an
dere zijde van de wereld gebeurt. De organist 
in zijn eenzelvig ambt kan zich daarvan niet los 
maken en hij vraagt : « stilte en bezinning ». 

Dat is de kreet van de organist en Schalmei
redacteur Berten de Keyzer, maar het is ook 
de roep, die ik laat horen. Het is het verlangen 
van ons allen : stilte en bezinning! 

Het lijkt op een vlucht uit de realiteit van het 
leven, zoals de romantici onder de componisten 
hun hart l:litdroegen in de muziek en in de zwij
mel daarvan het hoogste genot zochten en daar
in wisten hun toehoorders te vinden. Vluchten 
uit de werkelijkheid en zich vermeien in de 
illusie. 

Doch dit bedoelt Berten de Keyzer ongetwij
feld niet; wi,~ hem en zijn werk kent, weet hoe 
hij juist temidden der reaÎiteit is gesprongen en 
met zijn beide benen, temidden daarvan blijft 
staan. Zijn kreet om stilte en bezinning wijst 
op een uitgangspunt, dat men zich voor ogen 
moet stellen om te kunnen werken aan de or
gelkunst. 
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Met enkele woorden concreet omsch reven : 
is het orgel doel der orgelkunst of is het orgel 
het middel in de orgelkunst, langs welke we 
muziek spelen? 

1
Indien het orgel doel is der orgelkunst, dàn 

~omen we met toccata's, fantasieën, rhapso
dieën en variaties tot muziek van uiterlijkheden, 
maar niettemin acht ik het frappant, dat deze 
titels opnieuw zijn gekozen, dikwijls met een 
basis der oude Nederlandse volksmelodieë,n. 
Hieruit spreekt, dat men èen « historisch }?ezon
nen basis » zoekt om het nieuwe te kunnen 
creeëren. 

Mijn geestdrift over toccata's etc. is evenmin 
buitengewoon groot, omdat ze veelal bedoelen 
lege virtuoziteit ten toon te spreiden, waarbij de 
meest uitgebreid-gebouwde orgels de voortreffe
lijkste dienste n bewijzen. Een nieuw aspect mag 
dit inderdaad heten, dat de technische vooruit
gang in de orgelbouw . te hard is gegaan naar 
verhouding van onze geestelijke groei. De enor
me snel _heid der technische ontwikkeling loopt de 
geestelijke gr~ei voorbij; we zijn in menig op
zicht al~ kleine jongens ., die een _ meccano-doos 
van te hoog nummer hebben gekregen _ en er 
geen weg mee weten, maar nochtans iets in 
elk&ar 'S:chroeven. 

En er zijn zovele jongens, met een te ingewik
kelde meccano-doos, die nochtans bouwen en er 
zelfs ejgen theorieën voor ontwerpen ·en dit be
titelen met een mooi woord, dat op e.en « isme » 
eindigt. 

Doch deze nood is niet een nood der Vlaamse 
Orgelkunst alle_en, het is de nood van alles. Het 
is met de muziek _ in het algemeen problematisch 
gesteld . Moet ze onderhevig zijn aan een of án
der « isme ,», dat een individualistische richting 
van componist X aanduidt, of moet ze zijn gelijk 
onze voorvaderen het noemden van de « speel
man Gods », wiens allereerste vreugde het was, 
te mogen spelen met de instrumenten tot lof 
van de _ Allerhoogste . . 

Als hier de stilte en _de bezinning ko:i;nt te 
liggen, dan vrees ik niet zozeer de toekomst der 
Orgelkunst en dan kunnen we wederom opnieuw 
toccat~'s , fantasieën , rhapsodieën en variaties 
spelen en we kunnen deze ~pelen met de midde
len , welke ons ten dienste zijn gesteld. 

Deze stilte en bezinning, betekent het begin 
van iets anders. Stilte en bezinning in deze we
reld van werkelijkheid kan niet het einde zijn , 
waardoor het op een ontvluchten zou gaan ge 
lijken . Vanuit de stilte en bezinning, vanuit de 
ontvankelijkheid kan het nieuwe slechts worden 
geboren . Dit nieuwe verlangt degelijke over we
ging " verstandelijke or ganisatie . · 

In conc r ete bewoor d,ing en omg ezet , bet ekent 
het er kenning van de historische orgelbou w-
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wet enschap en van de compositie-resthetica der 
orgelmuziek. Hierbij moeten we niet blijven stil

. st~an en deze historische wet-enschap met een 
onfeilbaa rheid bekleden. We staan in het heden , 
dat we evenzeer hebben te erkennen , doch dan 
op de basis der historische kennis. 

Hieruit zal iets kunnen groeien; wie de nieuw
ste niuziek met ernst bestudeert, ziet het reeds 
ontkiemen. Men gaat het problematische weren; 
het expansieve verliest zijn aantrekkelijkheid, 
men keert terug naar de eenvoudige wetten van 
de « Muziek ~speelkunst ». Spel v~n _thema's en 
motieven, dat niet verloren gaat îil het harmo
nische excessieve of verstart in opzettelijke 
tonafüeits-theorie. · 

-Het zijn toch allen theorieën geweest van 
mensen, die meenden ànders te màeten zijn, dan 
hun medemensen. Men geneerde zich tot een 
« gemeenschap » te behoren ; gelijk men nog wel 
critische woorden · hoort spreken, indièn een 
componist verwantschap vertoont met Bach, 
met Hindemith, met Bruckner of Palestrina. 

Is het dan zo heel erg te moeten belijden tot 
een « school » te behoren? Hoe hebben onze 
voorouders gehéél Europà « muzikaal » kunnen 
dienen, dan alleen door hun « scholen ». De be
roemde Nederland :§e. ijC~olen, welke van de ene 
in de andere school ovgrgingen, zonder dat daar
. tusse h ~en afscheidingslijµ werd getrokken . 
Deze middeleeuwse Nederlandse scholen dienden 
de muzikale wereld van die dagen, die toen ook 
haar onrust kende, maar zij kon deze wereld 
dienen, omdat al die scholen iets 'te · zeggen had
den, ondanks hun feilen, die niet gering waren, 
als we slechts denken aan de gekunstelde poly
phonie, welke men kon uitdenken. 

Toen in die tijd waren de kroniek-schrijve r s 
niet altijd zonder critiek, doch door die critiek 
heen, hebben we het goede gekregen. 

Ik zou bijna gen eigd zijn een parallel te trek
ken op die eeuwen en die van nu. Het is verlei ~ 
delijk en niet minder gevaarlijk, omdat we in de 
parallel-wetenschap der kunst nog slechts aan 
de .aanvang der . beoefening staan en het voor
barig zou zijn nu alreeds conclusies te trekken . 

Doch die -ene, wil ik wel trekken, dat deze ge
schiede~is ons leert , dat stilte en bezinning goed 
zijn , maar niet om er bij te blijven stilstaan. 
Dit zou ons leiden tot « onttroonde orgelkunst » 
en daaraan wil ik .niet geloven en kan ik niet 
geloven , ook niet voor Vlaanderen. Trouwens 
dat .doet ook niet de schrijver van , het artikel 
over « Orgelkunst in Vlaand eren », dat hij zo 
geducht heeft doorgedacht en geargumentee rd, 
dat hij in zijn cr itiek steedf? zijn opbouwende 
ged achten door de regels he én laat lezen. E r lig 
gen hàrde woor den in dit « Linie-a rt ikel », doch 
de tend enz is verr e van negatief. Int egendeel! . ., 



hEt REStö.UREREn Vö.n kERkORCjElS 

WalJ.neer ooit de juiste betekenis van een 
woord is veronachtzaamd, dan is het wel bij het 
veelvuldig gebruik van het woord restaureren. 
Iedere herstelling _ - ' ZO men wil, verbetering -
aan een orgel wordt er mede betiteld, geheel 
afgezien van kwaliteiten en waarden van het 
instrument. Toch zijn de begrippen kunst en 
restaureren onafscheidelijk met elkaar ver
bonden. 

Wordt hier dus het restaureren van kerkor
gels besèhreven, dan houden we ons aari de 
juiste waarde van het woord en behandelen een 
instrument, hetwelk door conceptie, .. opbouw en 
naam van de bouwer een meesterwerk is ge
weest of nog is, maar door slijtage, onoordeel
kundige behandeling, of door gewijzigde dispo
sitieopvattingen, in een zodanige toestand is ge
raakt, dat volledig herstellen nodig is. Uiteraard 
wordt de vraag gesteld, hoe een dergelijk orgel 
moet worden hersteld en nu heeft de ervaring 
geleerd, dat de antwoorden zeer verschillend 
zijn, juist omdat de opvattingen uiteen lopen, 
maar ook treft het telk~ns weer, dat . quasi:-des
kundigen zo spoedig met hun conclusie gereed 
zijn en als hun oordeel zeggen : « natuurlijk 
terugbrengen in de oorspronkelijke staat ». En 
waarom ook niet; zij die een dergelijke opvat
ting lanceren, maken vooral bij de niet-deskun
digen een goede beurt; het klinkt maar wat 
geleerd. Deskundigen, en ik denk hier vooral 
aan onze bekwame bouwers en aan onze goede 
adviseurs, weten maar al te goed, welke bezwa
ren en welke moeilijkheden aan een dergelijke 
uitspraak vastzitten, want zo gemakkelijk is het 
vraagstuk niet opgelost. Immers, terstond ko
men in het brein van de vakman talrijke vragen 
op, als : is het mogelijk ; is het te bekostigen 
en is het verantwoord : 

• • • 

Opdat de lezer zich terdege kan voorstellen 
hoe · gerestaureerd moet worden, moeten we let
ten op . de wijze, waarop in het algemeen der
gelijke werkzaamheden worden aangepakt. 
Daartoe nemen we als voorbeeld een gebouw; 
dit is m.i. gemakkelijker te volgen, dan wanneer 
direct het orgel wordt besproken . Het gehele 
bouwwerk wordt aan een grondige inspectie on
derworp en en tevens wordt nagegaan , wat in 
de loop der j ar en is gewijzigd . Ontmoeten we 
gebreken, · ontstaan door ouderdom , dan dienen 

die volkomen verbeterd te wordén. Zijn de · ge
breken evenwel ontstaan door onoordeelkundig 
gebruik van materialen of door onlogische 
constructievormen, dan zijn we verplicht deze 
delen te vervangen, nauwkeurig lettend op de 
eis , dat de architectuur door dergelijke wijzigin
gen niet wordt verminkt. Herstellen in oorspron
kelijke vormconstructie is dan misplaatst. 

. En nu komt het er verder maar op aan, met 
welk doel dient de restauratie te worden uitge
voerd . Is het alleen om het behoud van het ge
bouw te doen, zal het alleen dienst doen als be
zienswaardigheid, óf zal het na de restauratié 
wederom dienstbaar worden gemaakt als wo
ning kantoor o.i.d. 

In het eerste geval dient het alleen als voor
beeld van een vroegere kunstuiting en is het 
goed het gebouw zodainig te conserveren en niet 
meer . Willen we · het gebouw maken tot een 
b:rcuikbaar geheel , dan kunnen we niet ontkomen 
aan de eisen die heden ten dage hieraan worden 
gesteld; we denken b.v. aan electrisch licht, tele
foon, koud- en warmwaterleidingen, centrale 
verwarming, 'sanitair, isolatie en ventilatie, enz. 
enz. 

Ongeveer hiermede overeenkomend moeten 
we werken bij ·het restaureren van kerkorgels . 

Is het orgel bedoeld als museumstuk en zijn 
we in staat de oude vormen te hergeven, dan is 
het zeker verantwoord dit te doen. _ 

Zijn we niet volkomen zeker van onze. zaak, 
dan mag nimmer op gissingen worden gebouwd, 
maar is het ·beter het ontbrekende niet aan te 
vullen. 

Blijft het . orgel kerk- · en concertinstrument, 
dan mogen we toch -op zijn minst eisen , . dat de 
restauratie zo plaats heeft, dat zonder onnodige 
kunstgrepen de ·hedendaagse orgelcomposities 
kunnen worden voorgedragen en ik denk hier 
nog slechts aan de omvang van de manualen en 
aan -de vorm en ligging van het pedaal in ver
band met de thans geldende pedaal-speel- tech
niek . 

Achtereen volgens zullen we l;)ehandele~ 

1. Oude contracten; 
2. Windvoorziening; 
3. Klavieren; 
4. Pedaal; 
5. Mechaniek ; 
6. Pijpenladen ; 
7. Disposities. 

(Wordt verv:olgd .) A.P. 0. 
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In 1770-72 bereisde de Engelse muziekgeleer
de Charles Burney een groot deel van Europa 
om documentatie-materiaal te verzamelen voor 
zijn muziekgeschiedenis. De indrukken, die hij 
op deze reizen ontving, gaf hij afzonderlijk uit 
in twee delen : « The present State of the Mu
sic » ; Frankrijk en Italië in 1771, Duitsland en 
de Nederlanden in 1773. Dit werk . werd in vele 
talen vertaald, in het Nederlands reeds in 1786 
door de Groningse organist Lustig. 

In vele opzichten kan Burney oppervlakkig
he,id verweten worden, en de Duitse dichter 
Gleim zegt: 

« Kommt er gefl_ogen, wie ein. Pfeil, 
Reist rüstig unter uns, hört alles, was zu hören 
Auf allen Strassen ist, hört Meister, lispelt 

Lehren, 
Denkt, schreibet, tadelt, lobt, und alles in der 

Eil. 

Maar in Amsterdam heeft hij zich langer op
gehouden en door de Engelse Consul Renard 
liet hij zich adressen van de Amsterdamse mu
sici en muziekgelegenheden geven. 

Wij bewerkten voor « De Schalmei »., naar 
het origineel, het hoofdstuk dat Burney schreef 
over de orgels die hij in Amsterdam bezocht en 
de merkwaardige blind e organist Jacob Potholt 
( door Burney foutief « Potthoff » genoemd), die 
in 1766 de opvolger werd van Konrad Hurle
busch, als organist van de Oude Kerk. Potholt 
was in 1738, als twaalfjarige knaap, aangesteld 
als organist van de Westerkerk na een proef
spel met twee-en-twintig mededingers. Kort 
daarna · werd hij bovendien beiaardier van het 
Stadhuiscarillon op de Dam. Hij stierf in 1782. 
Voor orgel heeft hij geen composities nagela
ten; wel droeg hij aan het Utrechtse Collegium 
Musicum een twaalftal orkestwerken op en 
schreef hij 12 « Airs » voór clavecin en kamer
orkest en nog een begeleiding voor de Psalmen. 
Burney bezocht hem in 1772 en vertelt van zijn 
Amsterdamse bevindingen als volgt: 

« Op mijn weg van Groningen naar hier stak 
ik de Zuiderzee over en bereikte de stad ov'er 
het water ~ hetgeen een der schoonste vergezich
ten opleverde, die men zich ooit zou kunnen 
voorstellen of die ik ooit heb gezien: Zulk een 
prachtige haven , vol met allerlei slag van sche
pen uit alle landen had ik nooit tevoren in één 
oogopslag gezien . Ik naderde de stad op een 

20 

zeer rustige manier, zonder dat ik mij over mij
zelf of over mijn bagage enige zorg hoefde te 
maken. De straten, waarlangs ik het Bible-ho
tel (1) in de Warmoessstraat bereikte, waren 
smal, maar proper en goed bestraat, met een 
bakstenen voetpad, niet verhoogd zoals in Lon
den; de winkels waren wel voorzien, het zag er 
goed zaken doen uit, en er was veel volk op 
straat. 

Op de dag van mijn aankomst, 20 October, 
ging ik naar de Nieuwe Kerk ( op de Dam), juist 
toen de (Calvinistische) namiddagdienst begon
nen was. Deze kerk is hoog en voornaam; het 
orgel, dat gedeeltelijk verguld is, heeft een sier
lijk front, maar het werd nu voor niets anders 
gebruikt dan voor de begeleiding van de ge
meente in twee saaie, langgerekte psalmen, zon
der enig vóór- of tussenspel. Ook werden de 
Psalmen niet tevoren aangekondigd, zoals in an
dere plaatsen de gewoonte is. 

De klank van dit instrument is in het tutti -
zeer schoon; het is blijkbaar goed onderhouden; 
m~ar de tongwerken werden deze avond niet 
gebruikt. Ik kon de Bourdon. niet alleen in het 
Pedaal, maar ook in de discant van het manuaal 
gded onderscheiden. Dit register verrijkt wel 
de harmonie, maar het gaf een logheid aan de 
melodie ,die toch zou moeten domineren. Het 
had hetzelfde effect, als wanneer in een orkest 
de bovenstem door de bassen en celli zou wor
den meegespeeld. Het is hier de gewoonte van 
het mannelijk deel der gemeente om tijdens de 
d~enst de hoeden op te houden, behalve bij het 

.zmgen. 

······· ·············· ········ ················ ···••! 
' ' 

De bewoners van Amsterdam schijnen geen 
plaatsen van vermaak te hebben dan hun win
kels en kantoren (sinds de schouwburg enkele 
maanden tevoren was afgebrand, P.V.); maar 
?mdat ik ~ijn eigen kantoor hier niet had, ging 
ik naar dit van de bekende boekhandelaar Rey 
en van de Muziekhandel Hummel, vanwaar ik, 
na mijn beurs lichter en mijn knecht zwaarder 
te hebben gemaakt, mij begaf naar het 'eerste 
bed dat ik sinds mijn vertrek uit Hamburg 
mocht aanschouwen. 

Het is hier waarachtig het land van de klok
kenspelen: elk kwartier wordt er een liedje ge-

(1) Toen het grootste en voornaamste hotel ter st ede . 



speeld door de beiaards van alle torens ; maar 
het is zo moeilijk te onderscheiden door het te
zamenklinken van de bastonen, dat ik zelden heb . 
kunnen ontdekken wat er gespeeld werd. 

Mijp heer Renard, de Consul van Z. Majesteits 
regering (van England) ., bij wien ik alle infor
matie's kon inwinneu die ik tijdens mijn verblijf 
hier ter stede mocht nodig hebben, deed mij het 
groot genoegen, mij te brengen naar de orga
nist der Oude Kerk, M. Potholt, een blinde. De
ze had op zijn zevende jaar door de kinderpok
ken het gezicht verloren en dit ongeluk bracht 
zijn vrienden op. de gedachte, hem te raden de 
muziek als beroep te kiezen. Tot dan toe had hij 
zich nooit tot de muziek bijzonder aangetrok
ken gevoeld, maar al spoedig werd dit zijn lief
ste bezigheid. 

Het orgel der Oude Kerk (2) was twaalf jaar 
tevoren afgebouwd doór Bätz uit Utrecht, na
dat het in 1725 begonnen was, in_1738 weer af
gebroken. Sindsdien was er herhaaldelijk aan 
gewerkt door knoeiers, maar zonder succes. Het 
is een zestien-voets instrument. Het is vol pij
pen en registers, wel 64 ; het heeft drie klavieren 
van C" tot c" op de manualen en pedalen en 
negen paar blaasbalgen. _ 

·, ' 

Potholt was organist van e W.esterkerk, 28 
jaar voor hij deze plaats kreeg. Zijn hand, zijn 
smaak en zijn bekwaamheid in alle dingen zijn 
waarlijk verbazingwekkend. De speelaard van 
dit instrument is de zwaarste, , dje .ik ooit heb 
gevoeld, elke toets draagt bijna twee pond f( ca. 
900 gr.) gewicht om neer te drukk ~p . En om 
het volle werk te spele 1n is. er een koppeling, 
waardoor de toetsen van het groot orgel en het 
positief . tegelijk bewogen worden, hetgeen de 
stijfheid vanzelfsprekend nog vermeerdert. 
Niettemin is de kracht van M. Potholts hand zo 
groot, dat hij dit orge l net zo licht en snel be
speelt, als was het een gewoon clavecimbel. De
ze bewonderenswaardige organist was nog nooit 
buiten Amsterdam geweest, behalve jaren gele
den voor enkele dagen naar Den Haag. Toch is 
hij met zijn smaak geheel op het peil van de 
moderne muziek. Zijn manier om de versierin
gen te spelen is uitstekend en volmaakt van uit
drukking, zijn fantasie is buitengewoon leven
dig , en toch is zijn spel vol inhoud ; zelden 
speelt hij in minder dan vijf stemmen (poly
phonie), met manualen en pedalen tegelijk, en 
dat niet op de droge en harde manier die ik in 
Duitsland zo vaak hoorde. Bij veel van zijn pas
sage-werk was het goed te horen, dat hij ook 
clavecinist is; maar hij is zo vertrouwd met het 
begrip «orge l », dat zijn snelste passages - en 
hij maakt er vele - geen aanleiding geven tot 
die onaangename gedachteloosheden, die we zo 

vaak horen wanneer het orgel door cla vecinis
ten bespeeld wordt. 

Potholt speelde twee fuga's op meesterlijke 
wijze. Hij keerde de thema's om en verwerkte 
dat op duizend ingenieuze mani~ren. 

Zijn opleiding ontving Potholt van Gerard 
Fred. Witvogel en de organist Jan Ulhoorn 
(1742). Toch heeft hij een zo fijne en edele 
smaak, dat ik mij niet kon voorstellen, dat hij 
die heeft kunnen ontwikkelen in een stad, waar 
weinig andere muziek in tel is dan het getjinkel 
der klokken of het gerinkel van dukaten. Pot
holt vertelde mij echter, dat Pietro Locatelli, de 
beroemde violist die jaren lang in Amstèrdam 
heeft gewoond en er in 1764 stierf, gewoon was, 
hem les te geven en hem aan te moedigen door 
hem toe te staan bij zijn private en publieke 
concerten bij te wonen. Dit hielp me enigszins 
verstaan, hoe zijn smaak en fantasie gegroeid 
waren (want Locatelli bezat beide in hoge ma
te), en ofschoon hij behagen schiep in capri
cieuze moeilijkheden die zijn hand eveh gemak
kelijk uitvoerde als zijn hoofd ze uitdacht, bezat 
hij een degelijk grondslag aan kennis van har
monie, zodat zulke capriolen toch aangenaam 
klonken, terwijl ze in minder geoefende handen 
onverdr a;gelijk zijn. 

Niet alleen schijnt Potholt groot profijt te 
hehfién ge.trokken uit de lessen en voorbeelden 
van Loëatelli, maar ook andere musici heeft hij 
gehoord en hun werk in zich opgenomen (3). 

Niettemin, navolging noch studie alleen kun
nen een musicus vormen als Potholt is, die een 
grote mate van het goddelijk enthousiasme be
zit , dat allen in staat is, een kunstenaar op te 
heffen · boven de grenzen der middelmatigheid, 
en, doordat het hem mogelijk maakt zijn eigen 
gevoelens te doorpeilen, hem in staat stelt deze 
gevoelens op anderen over te dragen , 

Potholti is getrouwd en heeft kinderen, en 
hoewel · hij niet zo jong meer is en volslagen 
blind, rent hij de nauwe trappen van de Oude-

(2) De dispositie van dit orgel ten jare 1774 dru~ten 
wij af in « De Schalmei», le Jaargang, nr. 3, bl. 18. 

(3) ' Hi er uit en ook uit . andere gege~ens uit die tijd 
blijkt, dat Amsterdam nog wel a nd ere muziek kende 
dan Burney in zijn pessimistische bericht en opgeeft : 
naast het theater, waarin vele van de toenmalige opera's 
werden opgevoerd, stond ook het concerUeven geenszins 
op een laag peil. Behalve de eigen musici conoerteerden 
hier o.a. Cramer, J . B . Fischer, Moser, Bi anch i, No ze
man, Mme Melini, Meder, Mich. von Esser, Carlo Tes 
sari da Rimini, Hurlebusch, Stumpff, Schil, Frischmuth, 
Locatelli, Rauppe , I gn. Raimondi , W. A, Mozart, terwijl 
Hummel hi er zijn grote en in die dagen belangrijke mu
zbekuitgeverij had gevestigd. Ook in de aantekeningen 
van Leopold Mozart van 1766 worden vele te Amsterdam 
optredende musici genoemd. 
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kerkstoren zo vlug en behendig op en af, als 
was hij eerst vijftien jaar. Hij doet dit zonder 
vermoeienis, want met dezelfde verbazende han
digheid trekt hij dadelijk daarop de register
k,noppen van het orgel uit en duwt ze in, en er 
zijn er nogal vele daar. Het moet toch al niet 
gemakkelijk zijn, en het is licht in te zien, dat 
het vooral voor een blinde een langdurige oefe
ning eist om daarin routine te krijgen. 

Toen hij meedong naar de betrekking in de 
Westerkerk (hij was toen twaalf jaar), over
trof hij de twee-en-twintig anderen. Om alle 
partijdigheid bij de jury op voorhand uit te 
sluiten - het waren alle beroepsorganisten -
had het kerkbestuur bij die gelegenheid maat
regelen genomen, dat de juryleden de namen der 
candidaten eerst te horen kregen nadat allen 
gespeeld hadden en zij hun beoordelingen had
den afgegeven. Deze voorzorgen achtte men in 
Amsterdam noodzakelijk uit vrees, dat meelij, 
vriendschap of een indrukwekkende aanbeveling 
het oordeel der jury zou kunnen beïnvloeden. · 
Wanneer deze manier van doen steeds gevolgd 
was, zouden er niet zoveel slechte organisten 
zijn en ook niet zoveel goede organisten zonder 
een behoorlijke plaats of werkloos rondlopen. 
Maar in het algemeen is heL nuttéloos om proef · 
te spelen voor een betrekking, al zijn de talen
ten van de candidaat nog zo groot, want de zaak 
is vaak reeds beslist vóór het proefspelen aan
vangt. en dan nog gebeurt dit vaak genoeg voor 
een onbevoegde jury. 

Vrijdag 23 October. Om negen uur 's morgens 
had ik af gesproken om het orgel in de Wester
kerk te horeri. Het is niet zo groot als dat van 
de Oude Kerk, maar het is beter van toon. De 
Vox humana is het slechtste register in dit in
strument, de rest is zoet, gelijkmatig en mals. 
De speelaard, ofschoon bij verre na niet zo licht 
als op onze Engelse orgels, is hier heel wat min
der zwaar en lastig dan in de Oude Kerk. M.
Stechweg, de organist (opvolger van Potholt, 
P.V.), is een handig musicus, maar hij bezit 
niet dat vuur van inventie, dat het spel van Pot
holt kenmerkt. Dit instrument is gebouwd in 
1687 ( door Duysschot). 

De Amsterdamse organisten hebben nog maar 
pas gehoord van het bestaan van zoiets als een 
zwelwerk in een orgel; maar het is heel moei
lijk, om hun door een beschrijving een denk
beeld van de constructie en minder nog van het 
effect van een zwelkast te doen vormen. 

De Vox human a in het orgel van de Nieuwe 
Kerk is door vre emdelingen zo opgehemeld ( 4) 
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dat ik besloot Amsterdam niet te verlaten, zon
der dit gehoord te hebben. M. Linsen, de orga
nist, was zo vriendelijk mijn nieuwsgierigheid in 
deze te voldoen. Dit orgel is een van de grootste 
en oudste der stad. Het volle werk heeft een 
edele klank, zoals ik reeds eerder had bemerkt, 
toen ik het in de kerkdienst het gezang der ge
meente hoord e begelieden. De Vox humana, ik 
moet het bekennen, is een van de beste regis
ters van dit soort, die ik ooit heb gehoord. » 

(Amsterdam). Piet VISSER. 

(4) O.a. door G . de Bovio, die in 1677 het orgel hoo °Ï-de : 
« In questë organo è un registro, che toccato imita la 
voce umana, in manier a che pare agli arecchi di chi 
sente che canti un bel concertato coro di diverse voci ». 
(In dit orgel is een register, dat bij het spelen de men
selijke stem zodanig n a bootst, dat het den hoorder 
schijnt, dat een koor van verscheiden schone stemmen 
zingt.) Bijdr. en Meded . v.h. IDstor . Genootsch. Utrecht, 
XXXVI , 106. 

TE KOOP! 

ZEER MOOI ORGEL 
( 14 registers) 

Waar schijnlijk begin 18e eeuw 
ORGELBOUWER ONBEKEND . 

Zeer geschikt voor Koororgel 
of Kloosterkerk. Matige prijs! 

ALLE INLICHTINGEN te bekomen 

s c h r i f t e 1 ij k of m o n d e 1 i n g s, 

in Redactie van «De Schalmei » 



OQ4€ll1teRatUUQ 
OVER DE UITVOERING VAN TRILLERS 
EN PRALLTRILLERS 

ANTWOORD OP « CRITICUS » (De Schalm€i, II, 6) 
Het zal de organisten interesseren het antwoord van 

dhr Hans Brandts Buys nopens een door Criticus ge
stelde vraag in deze rubriek te fezen. Weinig kwesties, 
van zeer groot belang tot een verantwoorde uitvoering 
der werken van, vooral de Oude Meesters, hebben steeds 
zoveel stof geleverd tot discussie. De argumentatie van 
onze geëerde Con ,es pondent is naar zijn woord , « af
doende ». De lezers oordelen zelf. (N.v.d.R.) 

Een componist zal de beste raadgever zijn voor de 
uitvoering van zijn eigen werken. Wil men raadgevingen 
hebben over het uitvoeren van v.,1er ken uit de 17e en 
18e eeuw, dan zal men die het be st kunnen vinden bij 
de componisten uit die tijd . Laten wij drie componisten 
spreken (van de tientallen die ons de nodige aanwijzin
gen hebben nagelat en) in zakJe de uitvoering van trillers 
en pralltrillers en ons onthouden van wijzigingen hier 
door latere tijden in aangebracht. 

JOHANN SEBASTIAN BACH maakte een lijst van 
versierin ge n en hun wijze van uitvoering in het « Kla
vierbuch » van Fri ede mann. Hierin is de uitvoerin g van 
de triller en de pralltriller aangeduid be gi nnende met de 
bovensecunde (óp de tel!) , zonder uitzondering . 

FRANCOIS COUPERIN zegt in zijn werkje « L'Art 
de toucher Ie Clavecin », p. 23 : « Sur quelque note 
qu'une tremblement soit marqué, il faut toujours Ie com
mencer sur Ie ton, ou sur Ie demi-ton au-dessus. » (Op 
welke noot ook een triller is aangeduid, men moet altijd 
begfonen met de hele of halve toon boven deze.) 

CARL PHILIPP EMANUEL BACH schreef een voor
treffelijk boek « Versuch über die wahre Art das Clavier 
zu spielen », waar in heldere bewoordingen , welke niets 
aan duidelijkheid te wensen overl aten, alles js behandeld 
wat een klavierspeler behoort te weten en te kunnen. 
Het tweede hoofdstuk, derde afdeling (p. 71-84) gaat ge
heel over alle soorten van trillers.We vinden hierin ( § 5): 
« Der ordentliche Triller nimm t allezeit seinen Anfang 
von der SecundJe über den Ton, folglich ist die Art ihn 
durch ein vorstehendes Nötgen anzudeuten, wenn diess 
Nötgen nicht wie ein Vorschlag gehalten werden soli, 
überflüssig. » § 7 : « Ihr Schlag muss vor allen Dingen 
gleich und geschwinde sein. Ein geschwinder Triller ist 
allezeit einen langsamén vorzuziehen. » § 8 : « Der höch
ste Ton hey den Trillern, wenn er zum letzten mahl vor
komt , wiid geschnellt, d.i. dass man nach diesem An
schlage die Spitze des auf das geschwindeste gantz 
krumm eingebogenen Fingers auf das hurtigste von der 
Taste zurücke ziehet und abgleiten Iäst. >> § 30 : << Der 
halbe oder Prall-Tdller , welcher durch seine Schärffe 
und Kürze sich von den übri i;,en Trillern unterscheidet , 
wird von den Clavier-Spielern der bey Fig. XLV befind
lichen Abbildung gemäss be zeichnet. Wir finden allda 
auch seine Ausnahme (uitvoering) vorgestellt. 

IN fr Il Ê{r DJ· 

Ohngeachtet sich bey djeser der oberste Bogen vom 
Anfange biss zu Ende erstreckt, so werden doch alle 
Notien biss auf das letzte f angeschlagen, welches durch 
einen neuen Bogen so gelmnden ist, dass es ohne An 
schlag liegen bleiben muss. Dieser grosse Bogen bedeutet 
also bloss die nöthige Schleiffung (binding). » 

Graag zou ik nog meer willen citer~n. Ik zou dan ech
ter teveel plaatsruimte in beslag nemen. Het bovenstaan
die is echter voldoende. En nergens vinden we een uit
zondering. Me dunkt, dit is afdoende. 

Hans BRANDTS BUYS . 

BOEKBESPREKING 

C. HöWELER : Inleiding tot de Muziekgeschiedenis. 
Uitgave H. J. Paris, Amsterdam. Prijs : geb. f. 12,50. 

De uitgave van een dergelijk groot getal algemene 
muziekgeschiedenissen in de Nederlanden, alleen gedu
rende het tijdstip van een goede halve eeuw is alleszins 
een merkwaardig verschijnsel. Wij vernoemen, op ge
vaar af onvolledig te zijn, S. van Milligen t . Sem Dres
den, Viotta, Hutschenruijter, · de Ronde, Höweler, Kem
pers, Dr. Smijers (onder de Redactie van -), M. Boere
boom . Zij sch1·even alle over nagenoeg de2Jelfde stof on
der een min of meer afwijkende titel. Dit verschijnsel 
leidt tot enkele logische vaststellingen. Op zich zelf zal 
het voor een volk waardevoller zijn wanneer minder aan 
algemerue kunsthistoril? en meer aan specialisatie op dit 
ge bied gedaan wordt, omdat dit laatste meer bijdraagt 
tot de werkelijke kennis van een artist, een tijdvak, een 
kunstuiting . Hebben wij van dit laatste geen overvloed, 
wat de algemene muzÏ!ekhistorie betreft beschikken wij, 
volgens de omvang van h et Nederlandssprek;end publiek, 
in verhouding tot welk ander taalcomplex, over een uit
gesproken meerderheid . Het is niet onmogelijk dat de 
oorzaak daarvan naar een gebrek, of laten wij zeggien, 
naar een karakteristiek jn het intellect van ons volk 
wijst; in dez e zin, dat de diepere inspanning van de 
spe cialisatie vermeden wordt voor een gemakkelijker 
kennis van algemene voorgiehouden stellingen. Daardoor 
komt het dat wij, bij de studie van bepaalde perioden, 
figuren, uitingen, zelfs ui t eigen bodem en eigen volk, bij 
buitenlandse studies te rade moet gaan; ofwel, en wat 
verderfelijker is, zuUen perioden, figuren , uitingen uit 
onze kunstwereld onder de domper blijven steken omdat, 
indien zeker wijzelf niet, ook geen buitenlander het aan
durft, het aanwilt die bepaalde factor in het licht te stel 
len . Enkele onzer componisten, ook eigentijdse, staan 
daar door verre af van de plaats die hen toekomt in de 
algemene geschiedenis. 

Een muziekgeschiedenis is echter onmisbaar voor de 
leerlingmu si ci en voor de normaal intellectu ee l d Ï!e, bij 
het beluisteren van orkesten en instrumenten in zaal of 
radio , componist ei;i en hun composities wil lere n citueren 
in de muziekhistorische ruimte en l'ten zo beg rijpen. 

Het is een andere vaststelling dat soortgelijke werken 
zeer in de smaak van het N ederlandssprekend publiek 
vallen, ten bewijze daarvan de vierde herschreven druk 
der « Inl eiding tot de mu ziek gesc hi edenis » door Casper 
Höw.eler. Indien dit zeer belangrijke werk enig te kort 
moge hebb en, zijn de goeàe zijden ervan zo vooruittre
dend dat wij met gerusten gemoede dit werk boven de 
meest soortgelijke mogen stellen. D e inleidingen b.v. die 
ieder muzüekhistorische periode voorafgaan stellen de 
lezer steeds midden de algeme ne cultuurgeschiedenis met 
de daarin meest k enmer kende verschijnselen. H et is 
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steeds het grote -, zoniet het grootste heuvel der gelijk 
soortige uitgaven dat zij zich volledig beperken tot de 
muziek en ons geen, zo rroodzakelijk, aanknopingspunt 
geven met de algemene . cultuur en de zuivere historische 
feiten. Wat zegt ons b.v. de Renaissance in de muziek 
als wij het begrip van dit woord niet in volle licht zien? 

/Als wij niet weten dat dit en andere begrippen niet 
slechts voorkomen uit een reactie tot een ander, doch 
eveneens en voorai, uit een samenloop van historische 
feiteri, zoals hier in dit geval de ontdekkingen en uit
vindingen. Er kan immers van de geïnteresseerde niet 
worden geeist dat hij naast de muziekgeschiedenis er 
een liggen heeft van de algemene cultuur en van de zui
vere historie in de gewone betekenis van het woord . 

<ê> Lode Huybrechts speelde werken van Bach op het 
orgel der Kristus-Koning kerk te Antwerpen. De reeks 
concerten werden uitgezonden door Radio Antwer
pen. 

<ê> De Firma Loncke bouwde een nieuw orgel in de St .
Pieterskerk te Ukkel met volgende dispositie: Gr. 0. 
Quintadene 16, Monter 8, Flute harmonique 8, Dulcian 8, 
Bourdon 8, Flute 4, Prestant 4, Nazard 2 2/ 3, Fourni
ture 3r., Cornet 5r ., Trompet 8, Clairon 4. - Reciet : 
Corne de chamois 8, Bourdon 8, Gambe 8, Voix céleste 8, 
Flute echo 4, Prestant 4, Octavin 2, Larigot 11 / 3, Cym
bale 3r., Trompette 8, Hautbois 8. - Pedaal: Contre
basse 16, 'sousbasse 16, Octave bas s1e 8, Bourdon 8, Oc
ti:we 4, Bombarde 16, Trompette 8, I+I,I+II,II+II, Ped. 
+ II, Tremolo. 

Het Concert der Orgelinhuldiging werd gespeeld door 
Jos. De Bondt met: Prelude in Si gr. van Bach; Koraal 
« Van liefden comt groot liden », Flor Peeters; Prelude 
en fuga in Fii gr: van D. Buxtehude; en door Ch. Hens 
met de volgende werken : Suite du ler ton (5 delen), L. 
Chaumont; Prélude en Fuga in Sol gr., J . S. Bach; Fan
tasia in la kl., C. Franck; Scherzo, L. Vierne; Prélüde 
pour Noë!, Jos. Jongen; Carillon, M. Dupré. 

<ê> Dezelfde Firma bouwt nog nieuwe orgels in de H. 
Hartkerk tie Ukkel, de Kristus-Koningkerk te St-Niklaas, 
St -Pieterskerk te Herne, en restaureert de orgels van 
het 0. L. Vrouwcolleg e te Oostende en de St-Bertinus
kerk te Poperinghe . 

0 T,ougeren: over het gerestaureierd orgel in de Basi
liek van O.L. Vrouw wordt in een der volgende num
mers een uitgebreid artikel gepubliceerd. Het wierk werà 
uitgevoerd door de Firma Verschueren der zelfde stad. 

<ê> Heverlee: gerestaur eiérd orgel in de St-Lambertus
kerk door dhr. Van de Loo. Dispositie: Pedaal: Sous
ba ss e 16, Bas se 8, Bombarde 16. - Gr. 0. : Bourdon 16, 
Bourdon 8, Montre 8, Prestant 4, Fluit 4, Kwint 2 2/ 3, 
Doublette 2, Bombarde 16, Trompet 8, C!airon 4. - Re
ciet : Bourdon 8, Dolce 8, Salicional 8, Prestant 4, FJuit 4, 
Flageolet 2, Larigot 11 / 3, Basson-Hobot 8. - Pa.oor G . 
De Vos der Abdij Keizerb e rg speelde het orgel in tnet 
de volgende werken : Preludium en Fuga in sol kl., Fan
tasia en Fuga in do ki " Kl eine Fu g a in sol kl. ; Koraal 
voor spelen : Schmücke dich, o liebe Seele, Wachiet auf; 
Toccata en Fuga in re kl., allen werken van J. S. Bach; 
Pr élude, fugue et variatio n, C. Franck ; Toccata uit . de 
5e Symphonie van Widor. Onze correspondent van Leu
v en ve r wijst naar d e zeer « hardle » klavieren e n vraagt 
zich af « hoe de Pate1 · h et daarop anderhalf uur heeft 
kunnen uithouden ». 

24 

Höweler geeft dit contacc met die algemene cultuur tref
. fend, echter nog weinig, en uiterst w:einig met de alge
mene historie . Toch, in hoevele 'missen wij dit volkomen !· 
Höweler spreidt voor ons tie verschillende perioden klaar 
open en, waar s ommigen toch iets vaag mocht blijvien 
omwille van termen en algemeenheden zal de uiterst in
teressante bijlage, achteraan, ruimschoots voorzien in de 
opheldering. De literatuurvermelding had ook de naam 
van Dr . Vente mogen bevatten. Zijn « Bouwstoffen » zijn 
vooral voor de Nederlandse muziekwereld en bijzonder 
voor de organisten en orgelbouwers van buitengewoon 
belang. Om de inhoud, de stevige smaakvolle uitgave 
samen met de overvloedige verluchting kunnen wij het 
werk van Höw eler zeer aanbevelen . CRITICUS. 

<ê> William Cr,otch (Norwich) is honderd jaar geleden 
overleden. Naar het schijnt was hij een wonderkind 
waarnaast Moza1 ·t klein bier was. Op 2 j. ouderdom 
speelde hij reeds op h,et orgel (W,ie gelooft me niet?) 
·wanneer fiij drie oud was gaf hij recitals op · al de or
gels die te Cambridge stonden. Pas vijftien • jaar, werd 
h

0

ij organist benoemd in de Christ churçh van Oxford. 
<ê> Borg ·erh,out: F.B. Buitengewoon mooi programma ! 
Wij kunnen echter voorlopig geen uitsluitend vocale con
certen opnemen wiegens het tehort aan plaats. 
~ Prof. Ch. Hens geeft een reeks van vier orgelconcer
ten met werken van J. S. Bach, op het orgel van het 
Paleis van Schone ,kunsten te Brussel, telkens van 11 
tot 12 uur op volgende data: 2,1 December '47, 11 Januari 
22 Februari en 21 Maart '48. 

Op het zielfde orgel concerteert dezelfde Meester op 
28 Febru~ri met werken van Oude Meesters, afgewis
seld door koornummers. 

Met het Nationaal orkest voert hij, nog steeds op het 
zelfde orgel, het Concerto voor Orgel en orkest van 
Saint-Saëns uit op 15 Februari a.s. 
0 Uit ~< Grjlnz-echio » nemen wij volgend citaat : « Ein 
Organis t muss empfinden, dass er feirelicher an einem 
Festtag als an 1einem g ewöhnlichen Sountag oder Werk
tag zu spielen · und dass er sich im Requiem höchstens 
auf ruhige Beleitung des Chorals zu beschränken hat; 
An s pielung auf weltliche Trauermärsche ist unstatthaft. » 
Uit « Forderung en der Kirchenmusik ►> , Grenz-eché, 
Eupen, 8 Dec. '47. 
0 A. Vanhau~e, organist aan de Hoofdkerk te Kortrijk, 
speelde het meuw orgel in, door de Firma Loncke ge
bouwd, in d,e parochiale kerk te Ooigem , met volgend 
program~a: Trumpet•tune, Purcell; Andantino, van C. 
Franck; Toccata in re kl., J. s . Bach; Srem ' Monique, 
Couperin; Noë! in sol gr ., Dacquin; Fanfar e , Lemmens. 
Dispositie : Pedaal: Gedekt bas 16, gedekt 8; Hoofdwerk 
(C -- g " ') : Prestant 8, Roergedekt 8, Dwarsluit 4, Pro
gressie 2-3 k. - Zwelwerk : Gemshoorn 8, Wilgenpijp 8, 
Princip a al 4, Zwe g el 2, Vulwerk 3 k . ; Ped. + I , Ped. + 
II, I + 1!, Octaafkoppel I-II (16). 
0 G. Verschra egen speelde op 20 Nov . "in het St-Jozef
institi,mt te Ge<eraardsbergen het volgend programm a : 
Trump et volunt a ry, Purcell; Cho r a a lvoorspel: Lobt Gott, 
ihr Christen a llzugleich, Buxtehude; Aria , Lceillet; ChO
r aa lvoorspel : Nun freut euch lieben Christen g'mein, 
J. S. Bach; Concerto in Fa (le deel), Händel; Noë! in 
Sol, Dacquin; Coucou , id em; Menu et en Toccat a uit Go
thische Suite, Bo elman; Musette, 0. Van Dur lll!e; Alle
gro cantabile en All eg ro vivace uit de 5de Symphonie 
van Widor. 
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Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs
gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 
EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE MUZIEKHAND EL 
B IJ E N L A A N, 1 - B R U S S E L 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

· Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte syst.eem. 

L .. ____ s_T_E--MM_E_N __ o_M_B_o_u_w __ E_N __ R_E_P_A_R...:...E--RE_N ____ __; 

V O O R A R T I S T I E K E N D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUEREN C. V. 

TONGEREN L. 
opger . 1937 

ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 
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-1n uw keRk .. ~·-· 
' : ~ . . . .. '::' - ~ .., ft, 7_ ~ 

zal het electroniscn/'o_rgèi. W."T:1/fft,JTZER zijn aange
wezen bestemm ·ing vinden. 

Dit: wonderbaar instrument is een onuitpu,ttelijke 
lJron van verschillende tonen, zo zuiver, zo stijlvol, 
zo werkelijk getrouw aan de traditionele orgel
klanken. 

Ieder organist kan het WURLITZER orgel besp,elen 
zonder voorafgaande ingewik,kelde studie der regis
tratie. 

Het WURLITZER orgel beslaat zo weinig ruimte en 
kost betrekkelijk veel minder dan het gelijkwaar
dige pijporgel. 

HET IS WERKELIJK DE ZIEL VAN UW KERK. 

HH. ORGANISTEN 

EE. HH. PASTOORS 

EE. HH. BESTUURDERS VAN COL
LEGES en KLOOSTERGE
MEENTEN 

Zendt, met vermelding van « De Schal
mei », een postkaartje en vraagt kos
teloos en zonder verbintenis inlichtingen 
aan de algemene vertegenwoordigers : 

USINES G. STAAR N.V. 
Steenweg op Waterloo, 566 

BRUSSEL 

Drukkerij Vyncke , Savaanstraat, 4, ,ent. 
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Na de interessante disposities van Chaerle 
Blancquaert en Guillaume Langhedul, de eerste 
uit 1569, de tweede zeer waarschijnlijk uit het
zelfde jaar, publiceren wij een volledig orgel
contract dat gesloten werd tussen de kerkfa
briek der St-Baafskerk en Meester Aert of 
Arent de Smet "orghelmaker" in 1592. 

De oorzaak van een zo korte tijdspanne tus
sen het bouwen van twee orgels en twee orgel
kassen moeten wij zoeken in de godsdienst
woelingen van die tijd. !let orgel van Chaerle 
Blancquaert werd vermoedelijk reeds verwoest 
bij een nieuwe beeldenstorm in Augustus 1578, 
dus een zeven- of achttal jaren. « De Kerke 
van S. Baefs was de laetste , alwaer alles ook 
gebroken wierdt bij nagte, en met gesloten 
deuren, waerschynlyk door soldaten van den 

9'-.igWten , uit 'llfaande,tett-6 
(!J.ltfjeflii6,tcvtie 

,, 

, , _ aeQt be smet 
1n OE st- Bo.o.ÇSko.thEbRo.o.l tE qEnt 

Capit.ein van Mighem, die daegs te voren in den 
Crogt geforiert waren ... » (1) Tot 1584, (de 
Artykelen van Vrede tussen den Prince van 
Parme en de St~dt van Ghent) bleven de Ka
tholieken uit de St-Baafskerk gesloten. Het 
orgel van Aert de Smet werd nadien waar
schijnlijk eerst gebouwd nadat de andere grote 
reparatien in de kerk gedaan waren. De ver
dere bijzonderheden nopens het orgel, de orgel
bouwer ... en diens vrouw, lezen wij in het zeer 
interessante contract. 

Den V0 december 1592, zoo zyn heeren ende 
meesters Charles PhFps Rodoan, Deken, fol
caert van hurkem, thesorier, baudwin Me
ghamp, Geeraerdt de Noefve court, presbytres 
ende Canonicken der cathedrale kercke van 
Sente baefs, mitsgaeders Joncker heere Mer 
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Phlips van Rodoan, heere van beerleghem, 
Phlips Triest, heere yan Auweghem, ende Pie
ter vanden Eede als werdlycke kerckmeesters 
vande voornoemde kercke, . gheauthorizeert en
de vulle macht hebbende -van mynen heeren 
varr'de Capittele hierup ghehoort ende versaemt, 
veracordeert met Meester Arent de Smet, om 
het maken van een nywe orghel binnen de voor
Seide kercke inden maniere naervolghende, te 
wetene dat den voornoemden Mr Arent de smet 
aennemer vanden voonoemden wercke hebben 
zal met drie paiementen hier naer verklaert de 
somme van acht hondert guldens, inhoudende 
de registres naervolghende. . 
Item een doof oft prestant van acht voet van 
tin dat zal hebben c faut onder f faut. 
Item een bordoen van acht voet hlydende xvj 
voet. 
Item een octave van vier voet. 

---- Item mixture oft positief wel gheforniert. 
)'- 11 em ·cymbalen seer scherpt snydende. 

Desen vif registers maken vole spel. 
Item holpype van vier voet luydende acht voet. 
Rem fluyte van tvyee voet luydende iiij voet. 
Item chemsen horen oft nasaert oft quinte. 
Item schuflotten seer scherp snydende. 
Item een half registres nachtorens beghinnen
de vande faute boven C solfaut. 
Item een trompet van acht voet. 
Item scalmeyen van vier voet. 
Item trommelen, nachtegalen, lieren, tramblant, 
om te spelen tot alle de verschreven registeres. 
Item boven dien myn heeren accorderen ende 
gheven den aenwerden tzynder baet allen die 
pipen, registers, secreten ende alle binnen 
werck wesende van d'aude orghelen, mitsgae
ders de blaesbalck ende ander Jl).aterialen daer 
toe dienende noch in wesen zynde. 
Item neemt de fabriek t'heure laest het hout
weerck oft casse dienende tot het sluyte vande 
zelver orghele. Dies is den voornoemden aen
weerde ghehaude goede ende leal instructie te 
gheven aen den ghenen die t'selve werck vande 
casse aenweerde zal. 

\, 

Item nemen myn heeren t'heure laest alle de 
materiale van d'oude orghele te leveren binnen 
Brussel t'lfenlieden cöst. Dies werd den voor
noemden aenweerde ghehaude het nywe werck 
te leveren t'zyne cost te schepe. Daer wesende 
nemen myne heeren het zelve te doen bringhen 
tot binnen Ghent t'heurlieder cost. Ende daer 
wesende zal den aenweerde t'selve goed doen 
lossen ende leveren inde kercke. 
Hm nemen myne lieder t'heurlieder laest den 
aenweerde te l_ogeren met twee bedden theur
lieder cost alzoo langhe als hij besich wesen zal 
lr>innen Ghent int voernoemde werck. 
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Item boven desen zullen myn he-eren den voor
noemden aennemer voersien van licht ende vier 
by daghen ende by nacht inde kercke. 
Item in ghevalle dat den aenweerde (het welck 
God behoude) overleden desen werelt int mä
ken van dese wercke, zoo zullen myn heeren · 
aenweerden zulke stucken alst beghert zal we
sen naer t'seggheri van lieden dies verstaende. 
Ten waere dat de weduwe te vrede waere het 
voernoemde contracte by ander meester te doen 
volcommen. . 

Van welken somme van acht hondert guldens, 
de voornoemde heeren beloven uyte naem van
~e capittele eeri derde deele, bedraeghende vier 
en veertich ponden acht sch. gr. acht penn. pa
risis te betaelene mete leveringhe van -d'aude 
werck. Tweede deele als 't nieuwe werck binn~n 
Ghent. zal gheá.rriveert zyn. Ende het leste deel 
over de vulle betalinghe naer de volmaking.he 
ende visitatie van het zelve werck. 

t'Weick bevon.den zynde zoo hy tzelve toe . 
gheseyt heeft, zoo sal zyn huusvraue ghejont 
ende ghegheven worden hondert guldens eens 
voere een hoofcleet. 

Voere alle welcke den voernoemden aenwerde 
weert ghehouden seker ende borghe te stellene 
ten contentement van myne voernoemde heere:n. 

Beloevende oick , ... (2) . . . souffisantelic bor
ghe te stellene voer de betaelinghe hier voer 
ghementioneert :tot contentement van voor
noemden aenweerder. 

Int volcommen van al welck voerschreven ar
•ticlen ende poincten zoo hebben wy dit ghetee
ckent zoo uq.yte naeme vande capittle als ons 
~yghen met obligatie van onsen ghoedinghen 
·present ende toecommende waer dye zaude 
moeghen staen ofte gheleghen zyn. 

C. Ph. de Rodoan deken Noefve court. 

-, 
Up hedent desen xx•11 octobris vyftien hon

dert vyf ende tnegentich, so es -ten versouck 
van myn eerw. 'heeren vande Capittele van 
sente Baefs tweerck alhier int witte van dander 
zyde begrepen ghevisiteert by meesters ende 
heeren dom Martijn capellaen ende religieus , 
vande Abdye van Sente Pieters orghelmaker Sr. 
(3) van Sucaet, Niclais Gilboer Sanghere, Char
les Clement organista deser kercke, her An
thoons Mart.ene, Vicaris der zelve, Gillis Laute 
ooc Vicaris, Jan van Pilckem organista van 



sente Niclaus, Simon van Leeuwe organista van 
Sente Veerlen. Ende naer behoorlicke ende 
neestige visitatie ende ondersouck danof ghe
daen, hebben tvoern. weerck bevonden goet, 
duechdelic ende volcommelic volghende den 
contracte hier vooren verclaert, ende byden 
aennemer ende weercman wel ende lovelick vul
maect wesende. Torconden elck huerl. hantee
cken hier onder gestelt. Actum ut supra. 

D. Martin Couvreur De Succaff 
Symoen van Leeuwe by my Jan van Pilkem 

Berten DE KEYZER. 

(1) Gentsche Geschiedenissen, II, bi. 45. P . Bernardus 
De Jonghe. 2de Uitgave, 1752. 

(2) OnLeesbaar woord. 
(3) van Sucaet ondertekent het advies « De Sucaff », 

een voor ons onbekend orgelbouwer. 

OR4€lö1spos1tJ€S t€ · BRU(j('j€ 1n Ö€ xvr €€UW 
P 5 Ocober 1557 gaat het Ka

pittel van St.-Donaaskerk te 
Brugge een contract aan met 
Meester Clays De Smet, woon
achtig te Brussel voor het 
bouwen van een orgel. Men 
zal hem of andere orgelma
kers gevraagd hebben vooraf 

de kostprijs te berekenen van een orgel naar 
.het model van de instumenten die te dien tijde 
in de verscheidene kerken van de stad te zien 
en te horen waren. Bij het archiefstuk rakende 
het nieuw orgel van St-Donaas werden ver
scheidene beschrijvingen en voorstellen ge
voegd waaruit men met zekerheid drie orgel
disposities kan "localiseren". Het betreft de 
orgels van St-Jacobs, Ste-Clara en St-Anna. 
Geen namen van orgelmakers. Maar het orgel 
van St-J acobs zou wel kunnen het nieuwe orgel 
zijn dat Yzebrandt Claeysseune van Breda -er 
-plaatste in 1553, volgens de kerkrekeningen. 
. Hieronder volgt. de korte samenvatting der 
drie disposities voor hen wie de Vlaamse . orgel
bouw in de XVI eeuw belang inboezemt. 

Dit is . de ordonnantie over « t maeken van 
een nieuw orgele van zes voeten gelick er staet 
« t St 1 Jacobs t'e Brugge ... »· 
Prestant 6 v. opene 
Octave 3 v. 

/ Mixture wel gheforniert naer den heesch van 
den wercke. · 
Simbaele ofte scherp, ook wel gheforniert. 
Bordoen 6 v. ludende 12 v. 

Deze vijf registers saem zijn een vroom prin
cipael. 

Volgen de andere registers: 
Holpipe 6 v. 
Open fleute 3 v. 
Ghemschen hoorn open ludende 1½ v. 
Scuflet ludende op de quinte van een voet. 
Trompet 6 v. open . 

Boven een zyncke onder ghegrosserd met een 
trompet ludende zes v. 
Quinte deyne 3 v., ludende 6 v. 
Tramblant, trommele en nachtegaele ofte vo
g,helsanck. 

In Ste-0.Zara te Brugg ,e, een orgel van 4 v. 
1. Prestant 4 v. 
2. Octave 2 v. 
3. Mixtura . 
4. $imbalum aft scherp. 
5. Bordoen 8 v. 

Dit zoude tsaemen zijn tprincipaele. 
Andere registers volghen: 

6. Holpijpe 4 v. 
7. Kleyn fluitjen 2 ·v. 
8. Gemsen hooren 1 v. 
9. Quintedene 4 v. 

10. Trompet 8 v. 
11. Schalmeye 4 v. 

Bevende stemme ofte tramblant (enz .. . ) 
Een clavier van 38 sleutelen (toetsen). 

In St-Anna tie Britgghe: een werck van 3 v. 6 v. 
ludende. ·. · · 

Principael: 
Prestant 3. 
Octave 1½ 
Mixtura . 
Simbalum ofte scherpe 
Bordoen 6 v. 

Verder: 
Holpipe 3 v. 
Ghemsen hooren 1½ v. 
Schuuflet ludende een quinte 
Trompet 6 v. 
Timpanum 6 v. 

Tramblant, trommele, · etc. 

P. FRANCOIS. 

27 



1mpROVlSö.tlE En phantas1E 
W ama eer ik het waag in dit tijdschrift enkele 

gedachten neer te schrijven over het improvi
ser~n, dan doe ik dit in het volle besef hier
meáe een der meest discutabele onderwerpen 
aan te snijden uit de muzikale wereld en meer 
specifiek in de kring der organisten. 

Het improviseren heeft in de loop der eeuwen 
altijd sterk tot de verbeelding der musicaal 
ontvankelijken gesproken, en er is wel geen 
onderwerp in de muziek te noemen waarover 
zo weinig definitiefs is gezegd. Het improvise
ren op zich zelf is zo innig met de persoonlijke 
gesteltenis verbonden, en zo afhankelijk van, 
en onderhevig aan ogenbliksstemmingen, dat 
zij het niet vermag de mensheid blijvend in 
spanning te houden en te boeien, temeer waar 
het improviseren als kunstuiting niet ver
eeuwigd kan worden en verdwijnt als de tijd 
zelf. Nochtans zijn wij het allen erover eens dat 
improviseren in zijn beste vorm een musicaal 
gebeuren is van de allerhoogste orde. 

Een ideaal improvisator met een diep inner
lijk leven (zoals C. Frank) is in staat ontroe
ringen te verwekken die niet gemakkelijk over
troffen worden. Willen wij trachten een woor
delijke omsch,rijving te geven van wat het be
grip improvisatie inhoudt, dan komen wij tot 
de volgende conclusie: improvisatie is afgeleid 
van het latijnse "ex improviso" dit wil zeggen, 
zonder voorbereiding. Een voordracht zonder 
enige inleidende gedachte dus, en zonder enige 
voorafgaande schriftelijke notering. De mees
ten onder de grote . creatieven der toonkunst 
warep. beroemde improvisatoren op de piano of 
op het orgel; citeren wij slechts Bach, Mozart, 
Bruckner en Franck. 

Men onderscheidt de z.g. strenge improvisa
tie, dus gebonden aan een vorm, en het phanta 
seren, waarbij aan de phantasie geheel de vrije 
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loop gelaten wordt en die veelal bestaat uit een 
aaneenschakeling van meest caleidoscopisch.
bont wisselende stemmingsbeelden. Als tussen
vorm kennen wij dan nog de vrije improvisatie: 
een phantasie of 11ariatie op een gegeven thema. 
Dat een goed improvisator niet alleen het mu
ziektheoretische in strikten vorm (harmonie, 
contrapunt en compositie) volledig dient te be
heersen spreekt. vanzelf, doch hij dient ook te 
weten dat het accent in deze kunst voorname
lijk gelegd wordt op het niusicaal-aesthetische. 
De speculatieve zijde van het phenomeen: Mu
ziek, dient de improvisator in sterke mate te 
bezitten. Het musikaal-aesthetisch gevoel is 
toch een onontbeerlijke voorwaarde voor de 
speler om tot een artistiek resultaat te komen. 
De eigenschap n.l. om het specifieke wezen in 
de musicale wereld onderling te doorgronden. 
Hij dient in staat te zijn, het musicaal~schone 
direct te definieren en in klanken om te zetten: 
n.l. de wetten der orde en eenheid te beheersen, 
door welke alle muziek toch vorm verkrijgt 
(harm. en rhythmisch gevoel); en als sluitstuk 
dan van de creatieve daad (in casu: de impro
visatie) de genese der spontane, onbewuste in
spiratie. Hoewel deze improvisatorische geest.es
arpeid aan bepaalde wetten onderworpen is, 
blijft. de inhoud de productieve idee als zoda
nig, niet minder een directe uitng van de schep
pende geest en hiervoor is geen verklaring te 
vinden en hoeft ook niet gevonden te worden. 
Ook zal de improvisator de vaardigheid moeten 
bezitten bepaalde associaties te verwekken. Hij 
inoet kunnen karakteriseren en -illustreren 
d. w. z. zijn gevoelsstemmingen in een bepaald 
subject (in dit geval de vorm waarin hij zich de 
improvisatie denkt) vermogen vast te leggen. 

Gaan wij de algemene aanduidingen van de 
zelfstandige improvisatievorm specifieren, dàn 
komen wij tot het volgend onderscheid: 1) de 
doorvoering van een bepaald thema in alle ge
bruikelijke compositie-vormen; 2) doorvoering 
en verbinding van verschillende thema's tot e~n 
geheel; 3) phantaseren in gebonden en fugati
sche stijl; 4) variaties in de gebruikelijke vor
men; 5) de z.g. capricio-stijl op ongebonden 
en geheel vrije wijze. Het is duidelijk dat de 
eerste wijze wel de moeilijkste is: zij veron- . 
derstelt zoals hoger vermeld, een volledige be
heersing der materie en een volmaakt musicaal
aesthetisch inzicht. Beethoven was o.a. in deze 
wijze van improviseren verreweg superieur hoe
wel het hem toch onmogelijk was deze over
dadige ideeënrijkdom en harmonieën, alsook de 
consequentie zijner meest kunsti~e doorvoerin-



· gen naderhand schriftelijk vast te stellen . Ver
gelijkende voorbeelden van deze methode kun
nen wij dan ook alleen terugvinden in de Chor
phantasie en in de Finale van de IX e Sympho
nie. Ook herinneren wij in dit verband, aan 
Bach's Kunst der Fuga. 

De tweede wijze is doorgaans van grotere 
omvang en vaak interessanter, vooral wanneer 
meerdere ideeën - en daardoor een virtuoser 
spel - tot uiting komen. 

De derde manier betreft exclusief imitaties 
en fugatische omspelingen. ,, 

Bij de vierde wordt het accent geheel ver
legd naar de figuratie-mogelijkheden; b.v. door 
trillers, versieringen, waarbij natuurlijk conse
qnent vastgehouden moet worden aan de bas 
en de harmonie, de contrapuntische cantus
firmus-techniek, canons, wisseling van tempo, 
maat en toonsoort, en tot slot een vrije door
voering in de aard van b.v. een Rondo. 

De laatste wijze is een willekeurige opeen
volging van persoonlijke vondsten zonder be
FJaalde doorvoering .: een capricieus en snel ver
anderen van motief waarbij het virtuose en 
,,,geestige" vanzelfsprekend domineert. 

De improvisatiekunst bereikte haar hoogte
punt ten tijde van Bach en Händel. Deze tijd 
immers was ook in compositorisch opzicht een 
afsluiting en hoogtepunt van eeuwenlange 
evolutie in de compositie-techniek. De brillante 
Hämdel veroorzaakte reeds als jànge man in 
Hamburg, grote sensatie met deze kunst. Daar
na behaalde hij in Rome groot succes in zijn 
strijd met Dom. Scarlatti. In zijn Londense 
tijd verwekte hij de algemene bewondering met 
zijn talloze polyphoon geconstrueerde improvi
satie-concerten . Vooral in zijn oratorias be
reikte Händel staaltjes van virtuoos meester
schap door het inlassen van orgelconcerten in 
polyphone stijl uitgebouwd. Dat aan de impro-

. visatiekunst der organisten in deze tijd de 
hoogste eisen werden gesteia is o.a. te lezen in 
Matheson's "Organistenprobe". Naast lange, 
zelfgemaakte thema's en strenge (opgegeven) 
contrathema's werd in de meeste gevallen een 
basthema voor een Ciaconna ter improvisatie 
voorgelegd. Typisch was, . dat van ge betreffen
de candidaat geëist werd , het gespeelde daarna 
schriftelijk te noteren. Bach's improviseren 
was in die tijd onbetwistbaar superieur. Zelfs 
een Reincken moest dit erkennen . Bach kon 
urenlang een thematisch gegeven omspelen en 
veranderen. De compositorische "lijn" die hij 
daarbij volgde was ongeveer als volgt. A1ler
eerst bewerkte hij het thema als een Prael_µ
dium en fuga in pleno ( dit geheel in de stijl 
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van Forkel). Daarna a:ls een trio, in een Ko
raalvoorspel en tot slot nog ee:i;is in een geheel 
nieuwe, zeer kunsttg uitgewerkte fuga (soms 
dubbelfuga). 

De grote improvisatiekunst. werd daarna on- ·· 
verminderd en hartstochtelijk voortgezet. Jn 
het bijzonder vernoemen wij hier de namen van 
Em. Bach en Mozart. De improvisatie was zelfs 
zo algemeen en populair geworden, , dat een ze
kere bedrevenheid in deze kunst, doorgaans tot 
de goede omgangsvormen der muziekbeoefening 
begon te gelden. De meest voorkomende vorm 
bestond in het spelen van een simpel themà 
dat dan volgens alle regels der kunst enige ke-
ren gevarieerd werd. Het feit dat deze kunst 
zo algemeen verbreid was, hield echter een 
groot gevaar in, n.l. dat de zucht om te phanta-
seren en te variëren bij talloze onbevoegden 
tot erbarmelijke resultaten leidde. Hierover 
spreekt o.a. Dit'terdorfs in de meest veront
waardigde termen. 

De orgelimprovisatie ten tijde van Em. Bach 
bestond hoofdzakelijk uit het Praeludium en de 
grote phantasie. 

In het Prae,ludium was de melodische en har
monische struetuur van het te volgen stuk of 
melodie maatgevend, . en men bleef dan. ook 
strak aan de toonsoort vasthouden. Men ge
bni.ikte wel' op- en afdalemde toonreeksell - ter
wijl' de. traditionele orgelpunten op tonica en 
dominant niet ontbraken. De gr@te phantasie 
bestond uit afwisselende harmonische stukken 
waarbij het figuratieve sterk overheerste. Zon
der een st.Fenge maatimlelin.g, werd wel een 
zuivere verhouding in de afwisseling en duur 
der harmonieën onderling geëist. Beginnend en 
eindigend in de hoofdtoonsoort, konden wel de 
meest uitgebreide en experimentele modulaties 
gebruikt. worden; met betrekking tot dit laat
ste, .is een uitlating van Em. Bach interessant: 
« een verrassende wending bij- het improviseren 
is,. wanneer m:en. door een: bepaalde slotcadens, 
suggereert naar een andere toonsoort uit te 
wijken en naderhánd toch een geheel andere 
tonale wendi.rrg m·eer.r1t. » Het veFmin.€lerd sep-
tiemakko@rd . werd zeer veel gebruikt om een 
korte en plotselinge modulatie t!e verkrijgen. 
Wel vermeed men de z.g .. en- harmonische truc- ~ 
jes. Exclusief passagewerk of een monotoon I 
opeenvolgen van volle akkoorden gold, en zeer 
terecht, als onaesthetisch. Verder een voorlief-
de voor aparte en gehee1 ongebruikelijke ak
koQrdwendingen. Dit was echter alleen voorbe
houden aan de werkelijk competente organis-
ten. Vandaar een gezegde van Em. Bach: « <das 
0hr zuweilen betrugen. » Speciaal wil ik hier 
nog wijzen op een destijds veel voorkomende 
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vers1ermg ·: acciacatura (pincé -étouffé). · Hier
bij \Yerd even ~e grote of kleine onderseconde 
van een accoordtoon aangeslagen en daarna 
weer direct losgelaten. (I) 

Het zal vele organisten en organologen on
bekend zijn dat Mozart niet alleen op het cem
balo een fantastisch improvisator was doch 
ook op het orgel. Reeds op 14-jarige leeftijd 
improviseerde hij op het kloosterorgel te Nian
_ tua. Bij die gelegenheid kreeg hij de meest 
uiteenlopende thema's te verwerken die hij dan 
op onnavolgbare, gracièuse wijze varieerde . Uit 
zijn brieven kan men lezen dat hij op zijn toer
nee's waarbij hij geregeld orgel speelde, met 
fugathema's werd "gebombaard". 

Een kurieus , en hier nog niet eerder gepubli
ceerd citaat en voorbeeld ontleent aan Mozart's 
orgelimprovisaties · laat ik hier volgen. Tijdens 
zijn bezoek _aan het Stift Strakov, in de herfst 
1787, . gaf hij een vrije improvisatie op het 
kloosterorgel. Een oor- en ooggetuige Pater 
Norbert Lehmann heeft getracht deze improvi
satie schriftelijk vast te stellen. Bewuste im
provisatie opvallend petillant: na 54 maten 
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echte r breekt de schrijver plots af , juist op het 
moment wa ar op Mozar t een zeldzaam interes
sante modulatie te weeg brengt: van g moll 
naar B dur . Lehmann schrijft hierover alleen 
nog dat op dit ogenblik het pedaal op bes blijft 
liggen terwijl Mozart op het manuaal in B dur 
verder speelt. (II) 

Incidenteel was de improvisatie-praktijk van 
Abt Vogler, die het niet kon nalaten steeds 
maar operamelodieën te gebruiken in zijn meer 
dan groteske · improvisatieconcerten. In 1783 
veroorzaakte Vogler hiermede in Parijs, waar 
dit nog volkomen onbekend was , de grootste 
sensatie . 

Het moest ongeveer een eeuw duren eer de 
musicale wereld weer kon luisteren met eerbied 
naar de twee eenzame reuzen in de improvisa
tiekunst: Anton Bruckner en César Franck. 

. Bruckner die geheel in de barokke sfeer leefde 
heeft zijn interieur geestesleven uitgezongen in 
talloze improvisaties voornamelijk te St-Flo
rian, alsook een enkele maal in het openbaar 
tijdens zijn concertreizen. (Nancy en Parijs 
1869, Londen 1871.) Hij plaatste zijn inspira
tieve gedachten tijdens zijn improvisaties, in 
een musicaal-constructieve wereld, waar harmo
nische oorspronkelijkheid en monumentale ar
chitectoniek met een sublieme wetmatigheid 
gehanteerd werd. Tegelijk met deze spreken wij 
over de onvergetelijke en onvergelijkelijke C. 
Franck wiens improvisaties een zuiver roman
tische geest ademden. Francks klankidioom 
ging niet zozeer van het polyphone principe uit , 
doch was veeleer geheel romantisch-harmonisch 
ingest~ld . 

• 
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Het recente .verleden roep t namen öp van 
Charles T0urnemire en Marcel Dupré: twee an
tipoden in de Parijse organistenwereld. Het is 
een artistiek niet te onderschatten réveil te noe
men dat vele organisten in deze tijd, vooral 
hier in de lage ·tanden, de improvisatiekunst 

wederom met warme lief de beoefenen, waarbij 

' 

· dan veelal op een en het zelfde concert diffe
rente stijlopvattingen aan elkaar geconfron
teerd worden door het laten spelen van meer- .. 
dere organisten. 

Alphons GAALMAN. 

l{ERI{ en CONCERTORGELS 

/ 

DE 

MECHANISCH 

PNEUMATISCH 

ELEKTRISCH 

Firma J. STEVENS, Duffel 
Gesticht in 1840 

STELT ER PRIJS OP ALLE ELEKTRISCHE ORGELAPPARATEN, 

COMBINATIECENTRALEN en SPEELTAFELS, zelf te vervaardigen! 

31 



; 

het REStaUREREn van kERkORqElS 

CONTRACTEN C.A. 
I 

Wanneer plannen tot restauratie worden 
overwogen is het eerste werk te zorgen, dat zo 
mogelijk alle gegevens over het instrument 
worden verzameld en bestudeerd. 

In het gunstigste geval kunnen we het con
tract. raadplegen. Daarnaast is een studie uit 
handschriften en gedrukte bronnen nuttig. Wel 
dienen de laatsten met grote reserve te worden 
geraadpleegd en getoetst aan het bestaande in
strument, omdat er maar al te dikwijls onjuist >
heden in voorkomen, deels ontstaan door on
nauwkeurige ondeskundige opname, deels door 
overleveringen uit de derde hand. 

Het b'este studiemateriaal is nog steeds het 
orgelcontract en het orgel zelf. Ingrijpende 
wijzigingen aan een orgel, zoals het bijplaatsen 
of wegnemen van een klavier is wel- te contro
leren aan de verkepingen in het raamwerk. Het 
vervangen of verplaatsen van pijpen, van ge
hele stemmen, het vergroten van de . klavieren, 
het ·verhangen van de mechaniek, dat al is di
rect zichtbaár. 

II 

Moeilijker is het de juiste winddruk terug te 
vinden, alsook het opsporen van de mensuren 
van weggenomen stemmen, het uitzoeken van 
de juiste toonhoogte bedoeld met kamertoon of 
koortoon. De vergelijking met andere door de
zelf de bouwer gestichte orgels geeft hier wel 
eens een oplossing en vooral langs die weg is 
nog wel een mensuurbeeld te ontwerpen, hoewel 
het bekend is, dat de bouwers van naam hun 
handwerk hebben gezien als een levend vak, 
d.w.z. dat zij door ervaring gewijzigde opvat
tingen hulqigden. Het is derhalve raadzaam zo
veel mogelijk gegevens te verzamelen, om dan 
langs de weg van gemiddelden tot het doel te 
geraken. Ook is enige steun te vinden in de af
metingen van de ruimte die een vroegere stem 
heeft ingenomen, daar de af stand der pijpen • 
onderling en de plaatsing op de lade dikwijls 
aan vaste maten gebonden waren. 

We dienen dus vast te st ellen: 

1. De dispositie zoals die geweest is. 
2. De juiste registernamen . 
3. De juis t e winddruk . 
4. Het volledig mensurenbeeld. 
5. De oor spr onkelijke toonhoogte . 
6. ·De omvang van de klavieren: manualen en 

pedaa l. 
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7. Of de klavieren in verband met de toonhoog
te al dan niet verhangen zijn. 

8. Technische gegevens over de aard en wijze 
van bouwen, als soort van koppelingen, toe
gepaste mechaniek, enz. 

Zijn we zo vertrouwd geraakt met de gehei
men van het orgel, dan kunnen we een restau
ratleplan opstellen : 

Toch komt het dikwijls voor, dat een contract 
zodanig is samengesteld, dat de meest belang
rijke gegevens totaal ontbreken. Wat b.v. te 
denken vap. een contract van het kerkorgel te 
Rauwerd in Friesland, waarop twee disposities 
voorkomen met ongeveer in voetenmaat over
eenkomende stemmen. Verderop hopen we dit 
contract uit 1649 geheel over te nemen en als 
studievoorbeeld uit te werken. 

Hierbij komt nog, dat bij een orgel van enige 
omvang de orgelbouwer dikwijls als toegift 
enkele stemmen extra disponeerde. Niet geheel 
duidelijk is mij de reden van een dergelijke 
toegift . Zeker stond het n i e t in verband met 
de prettige samenwerking tussen kerkbestuur 
en bouwer, immers moet hiermede reeds gere
kend worden bij het eerste werk - het bouwen 
der laden. Vermoedelijk is · de oorzaak gelegen 
in de omstandigheid, dat de bouwer een ~r
soonlijke correctie maakte in de aangeboden 
dispositie . 

Het opstellen van een restauratieplan is 
moeilijk, wanneer het contract ontbreekt en 
bovendien geen Óf oppervlakkige gegevens ten
dienste staan. In d_at geval is slechts steun te 
vinden bij overeenkomendee opjecten van een
zelfde bouwer. Op veronderstellingen réstaure
ren is gevaarlijk en meestal af te keuren. 

Bij het demonteren van het orgel moeten we 
er op letten, dat alles geborgen wordt zo-danig, 
dat het bui ten het bereik van onbevoegden 
blijft, het nummeren en rangschikken van soort 
bij soort van alle onderdelen en niet het minst 
van de pijpen; het maken van schetsen van 
meerdere details, enz. 

Nadat de pijpen verwijderd zijn moet aller
eerst gecontroleerd worden, of de laden wel 
zuiver waterpas liggen en hiervan dienen aan
tekeningen gemaakt. Ook komt het voor dat de 
fundamentbalk van de laden niet bestand is 
geweest tegen de belasting van de pijpen, _waar
door de lade niet zuiver van scheluwte meer is·. 
Dit ontstaat ook dikwijls doordat de onder
steu,ningen te weinig of onjuist geplaatst zijn. 



Reeds hier vermelden we, dat deze gebreke n 
verholpen moeten worden, opdat de slepen vlot
ter zullen schuiven. 

Is de orgelkast geheel van alles ontdaan, dan 
is een extra reiniging het eerste werk. Daarop 
wordt de kast geïnspecteerd en onderzocht op 
verzakkingen, óf van het gehele orgel, óf van 
het orgelfront. Maar al te dikwijls zijn b.v. de 
fronttorens iets voorover gezakt , doordat de 
voetblokken onder de zware pijpen constructief 
te slecht gefundeerd waren. Zorgvuldig dienen 
dergelijke gebreken ondervangen te worden. 

O_ok .dient het door wurm aangevreten hout 
vervangen te worden . Is dit euvel niet ernstig, 
dan kan gebruik van desinfecterend materiaal 

1 uitkomst geven. 

W I N D V O O R Z I E N I N G. ,· 

In « Orgelbouwkunde » zijn de verschillende 
wijzen, waarop de windvoorziening kan plaats 
hebben, volledig omschreven. Het is ·m.i. niet 
nodig dit hier nogmaals te behandelen. Wel 
weten we daaruit en uit de kerkrekeningen, die 
we mochten doornemen, dat de windvoorzie
ning jaren, ja eeuwen onoverkomelijke moeilijk
heden medebracht en pas in het laatst van . 
voorgaande eeuw was het mogelijk een voor ons 
begrip volmaakte oplossing te bo1,1wen in de 
vorm van de parallel- of magazijnbalg . 

Daarom is het dwaas anders dan · voor . mu
seumstukken de oude schepbalgen aan te hou
den. · De onregelmatige druk, de pioeilijkheden 
om de verschillende balgen in serie aan te slui
ten aan een electro-ventilator, de vele lekkage's 
en de moeizame beweeglijkheid , die alle zijn zo 
groot, dat er geen redenen zijn de verouderde 
balgen te laten bestaan. 

Dat de hand- of voet.pompinstallatie vervan
gen wordt door de electromotor zal zeker geen 
enkele tegenstand onmoeten. 

Bij het opstellen van controle-berekeningen 
treft het telkens weer , dat de windkanalen van 
balg naar lade een te geringe doorsnede hebben, 
wat verklaarbar is, doordat het productieappa-

WIE IS KOPER VAN 

raa t niet ten volle aan het doel b~antwoordde 
om regelmatige, constante winddruk te leveren. 
De enge kanalen bevorderen mede het voorge
stelde doel. Daarom mogen we bij een restau
ratie niet nalaten te controleren in hoeverre 
het gewenst is de kanalen door wijdere te ver
vangen. Meteen kan dan aandacht geschonken 
worden aan een goed windtransport, want geen 
of slechts weinig studie werd gemaakt van een 
gunstige doorstroming met zo weinig mogelijke 
weerstanden en logische vertakkingen. 

De ingebouwde tremulant kan het best ver
vangen worden door een opgebouwde, omdat 
deze regelbaar is. De z.g. windafsluitingen, 
welke zeker voordelen bieden, dienen bestaan te 
blijven, maar wanneer de klep en de aanslag 

'dezer klep ligt binnen het profiel van het wind
kanaal - en dat . komt nogal eens voor - is 
het nodig deze constructie te wijzigen, zo, · dat 
de winctscroom plaatselijk geen vernauwingen 
in de doorsnede der kaµalen heeft te passeren. 

Zijn er, zo zult ge vragen, dan geen nadelen 
verbo nden aan de tegenwoordige windvoor
zieningen? -Ongetwijfeid zijn er. tekortkomingen 
en nadel_en aan te wijz ~n. Eén ervan is b.v. dat 
de orgelklank strak tot de hoorder komt en •de 
reeds weinige levendigheid van voorheen totaal 
heeft gedood. -· 

Nog wijzen we er op; dat de kerken voorheen 
niet werden verwarmd; Het plaatsen van de 
balgen buiten · de kerkruimte en in afzonderlijke 
vertrekken gaf dan geen moeilijkheden. Thans 
is het verschil in temperatuur van balgenkamer 
en kerkruim zo groot, dat niet alleen ontstem
mingen voorkomen, maar ook de gevoelige pijp
werken, d.z. die, waarvan het tingehalte groot 

, is , zichtbaar nadeel ondervinden van de koude 
luchtst i oom. Zelfs _bevordert temperatuurver
schil de ontwikkeling van tinpest. Al met al 
moet dus, óf de balgenkamer een overeenko
mende temperatuur verkrijgen aan .die van het 
kerkruim, óf de balgen moeten verplaatst wor
den binnen de verwarmde ruimte. 

(Wordt vervolgd) A. P. 0. 

Amerikaans H-armonium "-ESTEY" 
TWEE KLAVIEREN: 5 OCTAVEN 
PEDAAL: 32 NOTEN, RONDE VORM 

VOOR DE PRIJS VAN 55.000 Fr. 

Samenst elling en ver dere inlichting en op Burea u van « De Schalmei » 
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muz1EklEVEn 

ERMITS het plechtig gezongen 
.1 gezongen koorgebed (H. Mis 

en Vespers) een wezensbe
standdeel uitmaakt van den 
Norbertijner-kanunnik, ligt 
het voor de hand dat ook de 
muziekbeoefening een ruime 
plaats inneemt in het Norber-
tijnerleven. ' . 

Wat ons het ~eeste belang inboezemt is na-

1 

tón(jERlOO · 

I. MUZIEKLEVEN VOORHEEN 

Wij lezen er dat in de abdijen hier te lande 
het orgel al vroegtijdig gebruikt werd. 

In de abdij van Ninove bevindt zich in de 
tweede helft der 12e eeuw frater Damiaan, àie 
ter ere van de patroonheilige Korneel en Cypri~ 
aan de getijden toondicht, die tot in de 17 e eeuw 
gezongen worden. 

In deze van Bonne-Espérance ontmoeten wij 

Toren der abdij. 

tuurlijk de orgelkunst. In het gedegen werk 
« Het orgel in Tongerloo » van Dom Jozef Kreps 
vmden wij hieromtrent zeer interessante gege
vens. (Tongerloo., 1932.) 
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in de jaren 1369-1394 een abt, Jan Sortes, als 
orgelist. 

Te Park (Heverlee) werd het orgel reeds her
steld in 1426. 



In Tongerloo werd in Mei 1436 een orgel -
het eerste ~ vervaardigd. Ter gelegenheid van 
het plaatsen van het orgel komt een Augustijn 
de jongeren het bespelen van het orgel aanleren. 
De tekst spreekt van « pueri » of « iuvenes », 
hierbij zijn waarschijnlijk niet de jonge Norber
tijnen bedoeld, maar wel jonge scholieren of jon
ge knechten. 

· Ja, tot aan de 18e eeuw zijn het bezoldigden 
« familiares » die het orgelistenambt vervullen. 
Het gaat ten andere niet om het begeleiden van 
de koorzang - eerst in de tweede helft der 19e 
eeuw in gevoerd - maar om het meerstemmig 
musiceren op Zon- en feestdagèn met of zonder 
zingende partijgangers. 

Het orgel omkranst het Gregoriaans of wis
selt er mede af, voor-, tussen- of naspelen en 
beurtelings voordragen van kerkelijke hymnen, 
waarvan het orgel één vers op twee overneemt. 
Aldus de traditionele opvatting van het mid
deleeuws, Renaissance en Barok orgelspel. 

In de 17e eeuw vinden wij meer positieve ge
gevens over het actief muziekbeoefenen der Nor
bertijnen zelf . 

Rond 1661 vertoeft in de abdij frater Henri
cus Joannes Wets, geboren te Haacht op 23 De
cember 1637, die zijn geloften aflegt in 1663. 

Hij stond bekend als zeer ervaren in de mu
ziek en het orgelspel, zodat hij door medebroe
ders van Heillissem gevraagd en bekomen werd 
om het orgelistenambt voor een tijd te vervullen. 

In 1646 wordt met goedkeuring van de Abt 
van St.-Michiels van Antwerpen, Van der Sterre , 
aldaar uitgegeven het werk « Surculus Olivre, 
1D.otis musicis concertantibus et pacificis VI vo-

cuum vel instrumentorum adornatus » a vene
rabili D. F. Joanne Loisel, Hesdiniensi, ecclesire 
S. Judoci in nemore, Sacri Ordinis Prremonstra
tensis canonico, necnon ecclesire S. Michaelis 
.Antverpire phonasco. Dit was zijn opus secun- .. 
dum. 

Dit zijn slechts enkele gegevens die wij be
zitten van vóór de Franse omwenteling. 

II. NA DE FRANSE OMWENTELING 
In 1838 komen de overlevende kloosterlingen 

bijeen op het kasteel van Malmale of Bosschen
stein in het dorp Broechem, waarvan de paro
chi~kerk door een witte pastoor beheerd wordt. 

Deze « religieusen der abdij van Tongerloo 

residerende te Broechem » hebben reeds een 
orgel tot hunne besC'hikking. « Frater Gode
fridus Mertens, zegt de chronijk, speelde het 
orgel en maakte de wassche-keersen. » 

Dit knoopt aan de traditie vast die de orgelist 
met het vervaardigen der kaarsen gelast ... (Hier
uit blijkt dat ook vroeger de orgelist er al iets 
bij moest doen om rond te komen, maar dat was 
Iiog vóór de sociale hervorming!) 

1 Juli 1840 kunnen de kloosterlingen te Ton-
- gerloo zelf een deel der oude abdij betrekken. 

Zij houden dan koor in de kapel, ingericht in de 
bibliotheek van de oude abdij. Hier komt ook 
een orgel. 

Rond 1849 is er spraak vap. een nieuw orgel. 
Als bouwer wordt genoemd Mr. Jozef Merklin. 
Deze werkte eerst bij François Loret te Sint
Niklaas (1808) ., de belangrijkste orgelbouwer 
van ons land, maar in 1842 opent hij zijn eigen 
atelier te Brussel. 
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III. ORGELISTEN VAN . DE ABDIJ 

De eerste orgelist te Tongerloo na de Franse 
omwenteling is kanunnik Petrus (Karel, Frede
rik) van den Bogaert, geboren te Kalmpthout, 
23 Februari 1829, dien het Necrologium van 
Tongerloo als « artis musicre in qua typis varia 
vulgavit opera et alumnos plurimos informavit, 
peritia percelebris » gedenkt. 

In Tongerloo binnengekomen op 1 Novem
ber 184 7 en op 20 Mei 1853 priester gewijd, stu
deerde hij muziek en orgel onder een der eerste 
en beste leerlingen van Lemmens, Jozef Til
borghs, leraar van orgel aan het Conservato
rium van Gent en van contrapunt aan de mu
ziekschool van Antwerpen. 

\, 

methode en de koster achter hem stond te grin
niken : Was dat nu een accompagnement! --'
« Lach maar, wedervoer Lemmens, naar mijn 
pijp zullen er later nog veel dansen! » 

Om echter naar ons onderwerp terug te ke• 
ren : op raad van Lemmens schaft v.d. Bogaert 
zich een klavier aan met voetpedaal door L. Drij
vers toegevoegd. 

Zijn ganse leven zou waarschijnlijk te Ton
gerloo verlopen ziJn als zijn oversten niet beslo
ten hadden zijn buitengewoon talent als orgelist 
ten dienste te stellen van de zuster-abdij van 
Averbode, wier kerk verrijkt geworden was met 
een prachtig orgel gebouwd door de orgelbouwer 
Hypolite Loret van Laken-Brussel, in 1854-1859. 

« Abdij-vrede ». 

Waarschijnlijk heeft Lemmens, die z.~ vaak 
en zo gaarne naar de abdij kwam, hem deze man 
aangewezen, die sinds 1861 zijn monitor te 
Brussel was. 

Over Lemmens lezen wij in de levensbeschrij 
ving van Kan. A. Erens (St.-Norbertus Drukke
rij ,Tongerloo) dat hij zich vooral in de abdij 
van Tongerloo thuis voelde. Daar vond hij een 
warme sympathie voor zijn nieuwere methoden, 
voor zijn toekomstplannen; daar trof hij een 
intellectueel midden waarin zijn vrouw koh pra
ten in haar moedertaal. Daar ook gaf hij zijn 
kunst ten beste. Hij hield het orgel in Mis en 
Lof, 's Zondags : hij gaf concerten, en zijn 
vrouw liet haar heldere stem galmen langs de 
·hoge ogieven der abdijkerk. 

Wat een contrast met b.v. zijn bezoek aan 
Herselt waar hij een Mis begeleidde volgens zijn 
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In 1859 gaat Kan. v.d. Bogaert als orgelist naar 
Averbode, waar hij het nieuwe orgel met de 
heer Mailly inhuldigt. 

Van toen af dateren zijn muzikale composi
ties. Enkele orgelwerken laat hij in druk ver-
schijnen : · · 
100 Versets et Préludes, L. Muraille, Luik. 
Marche et Cantabile grazioso, L. Muraille, Luik. 
Sonatine libre, opgedragen aan Frans Loret, or
gelmaker te Mechelen (Schott frères) bestaande 
uit drie delen : Moderato con grazia - Adagio 
- Finale. 

Deze Sonatine geeft een volkomen beeld van 
's kunstenaars stijl. Vrije klassieke trant, die 
het midden houdt tussen de strenge vorm der 
Duitse en de gans romantische stijl der Franse 
orgelschool. Het Adagio is ongetwijfeld het bes
te der Sonatine ; de andere delen lijden aan de 



herhalingskwaal. Zo luidt het oor deel van Go
vaerts over het werk, die als algemene besC'hou
wing over het werk van v. d. Bogaert zegt : 
« Zijn stijl is natuurlijk, tamelijk zwierig en 
uiterst gemoedelijk, enkel kan men hem verwij
te:g., dat hij wel eens in herhalingen vervalt die 
de aandacht doen verlammen. » 
Deux chreurs. pour orgue, opgedragen aan Til
borghs (Schott frères), waarvan het tweede 
met het choraal in het midden zeer schoon is. 
Trois chreurs, opgedragen aam Lemmens (Schott 
frères) : het eerste is een marschstuk vol zwier 
en geestdrift, het tweede echter n'îet veel bijzon
ders, het derde is beter. 
Neuf pièces pour orgue ou harmonium, opgedra
gen aan frère Julien, muziekleraar aan het ko
ninklijk instituut voor blinden (Katto-Brussel) 
waarvan nrs 7 en 9 de beste zijn ." ' 

Zijn laatst uitgegeven werk is getiteld : « Fu
girte leicht ausfülirbare Vor- oder Nachspiele 
(Gevaert-Gent). Het verscheen in drie afleverin
gen : 1. Adagio en Fuga, opgedragen aan Til
borghs; 2. Moderato met canon in twee stem
men, twee adagio's en fugetta's opgedragen aan 
Hoogw. Heer Chrysostomus de Swert, Prelaat 
v~nTongerloo; 3. Adagio, Adagio en Fuga, Ada
gio en Fuga, opgedragen aan Hoogw. Heer Leo
pold Nelo, Prelaat van Averbode. 

/ F. v. d. Bogaert vormde ook een reeks leer
lingen, waarvan er enkele het zeer ver brachten. 
Een van de meest bekende is wel zijn ordebroe
der Kan. H. V. Couwenbergh van Averbode. Van 
hem verscheen in druk : 
1. L'orgue ancienne et moderne, Traité histori
que et pratique de l'orgue et de son jeu (Lier , 
Joseph Van In & Cie). Een werk dat ook heden 
nog geraadpleegd wordt. 
2. 150 préludes, versets et sorties pour orgue 
dans les tons majeurs et mineurs les plus utili
sés. (L. Muraille, Luik .) · 
3. Compositions pour orgue (2.livraisons), druk
kerij-abdij Averbode. 
4. 15 pièces pour orgue sur des motifs liturgi
ques (L. Muraille,, Luik). · 
5. 10 pièces faciles pour orgue ( twee bundels) 
L. Muraille, Luik). 

Een andere leerling van v. d. Bogaert was A. 
Agemans van Kasterlee, van wien in druk ver
scheen : Elf stukjes voor orgel of harmonium, 
deels opgedragen aam v. d. Bogaert , deels aan 
Robson, zijn vroegere leermeester, orgelist te 
Turnhout. 

1, 

Andere leerlingen waren P. Drijvers van 
Werchter, en fr . A. Vennekens van Diest, die 
ook in Averbode binnenkwamen, en van wien in 
druk verscheen : Pièces pour orgue (8 livrai -

sons). De eer ste drie werden uitgegeven bij van 
Gijsel te Gent , nrs 4 en 5 door L. Muraille, Luik, 
en de laatste drie door G. G. Roeder te Leipzig. 

V.d. Bogaert overleed te Averbode na een 
langdurige ziekte op 20 Januari 1847. 

Ofschoon wij ons voor het beoordelen van de
ze muziek moeten herinneren dat zij allen in de 
periode van Lemmens leefden,, dus een van de 
minst interessante voor orgelcompositie, neemt 
het toch niet weg dat zij gevormd waren door 
leerlingen van Lemmens, dus ook medegewerkt 
hebben aan de heropleving der echte orgelkunst. 
Een figuur als V. d. Bogaert heeft ongetwijfeld 
enorm veel invloed gehad op de mentaliteit van · 
kosters en muzikanten van de omtrek. 

2. Servaas Daems. - Een ander kunstenaar 
van Tongerloo, tevens ook musicus en orgelist, 
is 'de gemoedelijke Vlaamse schrijver en con
ferencier Kanunnik Servaas Daems in 1838 te 
Norderwijk geboren. Hij is de stichter van « De 
Kempise Lier » (1870-1884), waar hij in samen
werking met B. Raes van Westerloo (laureaat 
van het conservatorium van Brussel, onder Til
borghs) een reeks liederen uitgaf, getoonzet 
door Raes, maar ook soms door hemzelf (soms 
onder de schuilnaam D. Vitaelsen). Hij overleed 
.in 1903. ' 

3. Juul Borremans. :._ Als laatste in de serie 
van Tongerloo's musici moeten wij vermelden de 
beroepsmusicus Kanunnik Juul Borremans, in 
de 1881 te Aarschot geboren. 

Toen hij op 15 October 1899 de abdij van 
Tongerloo binnentrad, was hij reeds een kundig 
pianist,, en na zijn priesterwijding ging hij zich 
verder in de muziek bekwamen. Hij studeerde 
harmonieleer bij de organist Henri Van Heek, 
de latere directeur van het conservatorium van 
Doornik , en compositieleer o.l.v. Aug. De Boeck, 
die steeds met hem in contact bleef. 

Aan hem droeg Kan. Borremans zijn 3e Noc
turne voor piano op, en tussen zijn handschrif
ten vonden wij nog een Preludium voor orgel op 
bas van Aug. De Boeck. 

Verder stond hij in nauwe verbinding met 
Emmanuel Durlet, aan wien h~j zijn Ballade voor 
piano opdroeg, terwijl anderzijds dikwijls wer
ken van Kan. Borremans op het programma van 
Emm. Durlet prijkten. 

Zijn voorliefde ging uit naar de piano , die hij 
met een zeer grote virtuositeit bespeelde, en 
waarvoor hij zijn meeste werken componeerde. 

Maar ook als orgelist is hij het vermelden 
waard : enkele werken zijn door hem voor dit 
itnstrument gecomponeerd, die echter niet in 
druk verschenen ·. 

Zo speelde Prof. Flor 'Peeters tijdens het reci
tal te Averbode op 15 October 1934 een Mode-
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rato in Re. - Het versierd Koraal en Scherzan
do werden uitgevoerd tijdens het orgelrecital 
van 25 Oogst 1935. 

Bijzonder op het gebied van het Gregoriaans 
heeft Kan. Borremans zijn verdienste door het 
uitgeven van enkele theoretische werken. In 
1914 verscheen bij Dessain te Mechelen Le 
chant liturgique traditionnel de Prémontré, 
naar aanleiding van de uitgave van het Prémon
stratenzer-Graduale in 1910. 

. Zijn hoofdwerk op het gebied va:q. het Grego
riaans is de studie over het fictief chromatisme. 
Door deze studie tracht hij te bewijzen dat de 
z.g. chromatische zangen wel degelijk in de·Gre 
goriaanse handschriften voorkwamen, maar se
dert Guido van Arezzo geweerd werden. 

Deze thesis werd o.m. verdedigd door Prof. 
Gastoué van Parijs, die aan Kan. Borremans 
meermalen de gelegenheid gaf zijn standpunt 
uiteen te zetten in het tijdschrift « Tribune de 
S. Gervais ». 

Gedurende vele eeuwen is geen positie veiliger 
geweest, dan die van de organist. De kerk gaf 
een hechte basis, de kerk leidde de ontwikkeling 
der cultuur en ook ten tijde en na de Refor
matie, was toch overal een verzekerd bestaan 
voor de organist aanwezig. Het gelovig volk 
wil zijn kerk niet missen; zij wil deze houden 
om haar schuld aan God te belijden en Hem 
te prijzen voor zijn weldadigheden. 

In die sfeer leefde kerk-organist en in die 
wereld kon hij werken en kon hij nieuwe com
posities scheppen tot ontwikkeling van een ei

. gen orgelstijl. 
De vorige eeuw dreigde het orgel te ontaar

den in een navolging van- de concertstijl. De 
nieuwe orgels werden een nabootsing van het 
orkest, zij gingen hun eigen karakter verliezen. 
Helaas zijn er te veel orgels naar die opvatting 
gebouwd en helaas zijn talrijke orgels in die 
zin gerestaureerd . . 

We zitten er nu mee ; we zouden het liefst al 
dat verkeerde uit alle orgels snijden om toch 
vooral te laten blijken, hóe onze huidige ziens
wijze op de orgelbouw en op de orgelmuziek is. 

Het muzikaal uitstapje der vorige eeuw is ons 
slecht bekomen, ook al hebben we er zeer veel 
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Kan. · Borremans stierf in Sept. 1944 in het 
concentratiekamp in Mauthausen, en toonde zo 
behalve een groot kunstenaar ook een goed va
derlander geweest te zijn. 

Hiermede zijn wij aan het einde gekomen van 
ons overzicht van het muziekleven in Tongerloo. 
Ofschoon de personen die wij vernoemden geen 
wereldfaam genoten, hebben zij toch hun invloed 
gehad op het muziekleven onzer Kempen, en 
hebben zij metterdaad bewezen dat onze oude 
Vlaamse abdijen niet alleen milde steun verlee'.1-
den aan de kunstenaars, maar ook zelf intense 
beoefenaars der kunst waren, en zo brandpunten 
werden van kunst en kultuur, wat ook een van 
hun grote zendingen was. 

Het is met een gevoel ,van piëteit geweest dat 
wij deze figuren uit Tongerloo's geschiedenis 
hebben ontdaan van het stof der eeuwen, en op
nieuw getoond hebben aan het kunstminnend 
publiek van heden. 

Titus H. TIMMERMAN, 
organist-Abdij. · 

v?-n geleerd, · dat ook de huidige orgelbouw 
uitermate ten goede ·komt. 

We keren weer terug naar het orgel dat in 
de kerk staat, en we studeren ijverig in arc.hief
geschriften hoe onze voorvaderen het deden. We 
zijn met de orgelmuziek overtuigd, dat het po
lyphone spel het meest geëigende is voor het 
orgel. Het zijn de vroegere eeuwen, die ons 
daartoe zulk een schat van literatuur biedt. 

Terug naar de oude getrouwe orgelbank , 
waarop men · zo veilig zit en het koninklijke in
strument kan bespelen naar zijn eigen aard. 

Het geeft zulk een vertrouwd gevoel om alle 
moeilijkheden r ondom het dagelijkse leven van 
zich af te schudden en _in een soort retraite te 
gaan op die orgelbank. 

Het is een weldaad voor · de beroeps-organist 
en het is een uitkomst voor de organist, die nog 
een nevenpositie moet bekleden om aan zijn 
stoffelijk be·staan te komen. 

De orgelbank geeft « security » ; men zit er 
zo betrouwbaar · op: 

Toch is voor menigeen de orgelbank een 
vlucht uit de werkelijkheid . Die werkelijkheid 
van internationale politiek, van economische 
problemen, kortom van het vraagstuk: wanneer 
zal er 11a het oorlogs-einde van 1945 werkelijk 



vrede komen. Geen militair geweld, geen schrik
beeld van honger, geen angst voor steeds moei
lijker wordende arbeid in bedrijf en zakendoen. 
De orgelbank spreekt daar niet van; daarom is 
het zo rustig daarop te zitten en t e spelen. 

Doch is het geen ongehoorde toestand als 
mén deze rust steeds maar naar hartelust koes
tert en de ogen sluit voor aldatgene er op de 
wereld gebeurt? Is het geen lafheid , dat men 
de moeilijkheden ontloopt en maar iedere keer 
op de orgelbank kruipt en niet wil beseffen, dat 
deze zo wankel is? 

Immers is dat toch de werkelijkheid, dat men 
dagelijks om zich heen kan constateren, hoe 
meer en meer andere machten proberen terrein 
te winnen en zich niet ontzien alle middelen te 
gebruiken om zich van eên niets-ontziende 
macht te verzekeren. De grote tweede oorlog is 
voorbij, maar in deze tijd van zogenaamde vre
de is de strijd harder en medogenlozer dan ooit. 
Men mag niet de ogen sluiten voor het feit, dat 
als een nieuw fascisme, welke naam het ook 
mag dragen, de orgelbank er onherroepelijk aan 
ten onder gaat. 

Dé organisten, die niet beseffen wat hun 
ideeële taak is, wat hun goddelijke opdracht in 
het organisten-ambt betekent , zullen dan maar 
moeten leren beseffe n, dat zij mede de strijd 
moeten helpen aanbind en om eigen lijfsbehoud. 
Het is nodig dat men zich aaneensluit om front 
te vormen, niet in defensieve vorm, doch in een 
uitgesproken belijdenis van het organisten
ambt , dat is mede-arbeider te zijn in de dienst 
van God! Het organisten-werk is cultureel werk 
en cultureel werk van de allerhoogste orde om
dat het aan God gewijd is. 

Al de andere culturele beloften zijn slechts in
fluisteringen; ze zijn slechts « soet gefluyt van 
de vogelaar ». 

Men leze eens over het grote Zangersfeest 
dat de Sovjets als bevorderaars der cultuur 
« gelastten » in Reval , de hoofdstad van Est
land. Acht honderd koren en 15.000 zangers 
ontvingen een bevel om te zingen en 50.000 toe
schouwers werden naar het feestterrein gecom-

mandeerd. Men mocht geen eigen vaandels met 
de nationale kleüren meedragen; er werden 
vlaggetjes gegeven in blauw-rood-wit, toevallig 
de oude kleuren van het Tsarenrijk . 

Het feest werd geopend met een « Loflied op 
kameraad Stalin ». Toen het lied uit was, werd 
er alleen geapplaudisseerd do0r de ere-gasten 
op de voorste rijen ; die men uiteraard goed kon 
waarnemen. De rest van de toehoorders hulde 
zich in een ijzig zwijge!i en hRd niet de minste 
dankbaarheid voor de zelf-overwinning der zan
gers. Toen echter een der oude nationale liede
ren weerklonk: « Een van de liederen wil ik zin
gen », barstte een ovatie als een orkaan los. Met 
het gevolg, dat de organisatoren van het feest 
snel een defect van de microfoon ensceneerden. 
Om herhaling van dergelijke ovaties te ver
hinderen werd daarop per luidspreker bekend 
gemaakt, dat er zich een grote politie-macht op 
het terrein bevond ... 

De officiële pers bericht, dat het grote Zan
gersfeest buitengewoon geslaagd is, döch enke
le toeschouwers uit Helsinki, de Finse hoofd
stad , weten wel beter. De Sovje_ts zullen wel 
wachten alvorens zij weer iets dergelijks op 
touw zetten. 

Wie even doordenkt, zal begrijpen dat de or
gelbank van heden niet zo stabiel is; ze is wan
kel. Al draait men e:r nog 50 schroeven in, al 
zou men de orgelbank maken van gewapend be
ton , ze blijft wankel als de organist verzuimt 
zijn juiste houding te kiezen en als hij niet me
dewerkt tot het doen bewustworden van onze 
eigen cultuur. 

Deze cultuur moet men niet in eigen hart me
dedragen en ze als particulier geschenk be
schouwen, alleen gegeven ten eigen bate. Deze 
gave moet men uitdragen, opdat het werk der 
organisten een getuigenis wordt, ongeacht of 
de organist geheel en al beroeps-organist is, 
of dat hij daarneven klerk, schoenlapper of kos-
ter is . -

Men bezinne zich ernstig op dit werk en ar
beide mee om die wankele orgelbank hecht te 
maken . · 

kOOROR(j€l 
ORGEL VOOR KLEINE OF GETEISTERDE KERK, van 10 REGISTERS 

te koop 
ZEER VOORDELIGE PRIJS. Inlichtingen: « De Schalmei ». 

-- --
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hoe lezen onze Bllnàen -muziek 

Nqg steeds om nieuwsgierigen op gebied van 
het Brailleschrift te voldoen, geef ik graag ver
dere inlichtingen nopens de schrijfwijze ervan:. 
Alhoewel die uitleg voor de Lezer weinig aa:q.
trekkelijkheid bevat, twijfel ik er geenszins 
aan dat hij zal gevolgd worden. Dank bij voor
baat! Ik doe het dan ook graag, orri.dat liet 
voor blinden een verheugend feit ,mag worden . 
genoemd, zulke warme belangstelling vast te · 
stellen bij collega's die hun werk zo op prijs 
stellen. . 

We achten trouwens die beangstelling wel 
nodig: blindenarbeid verdient zulks, _niet om
wille van zijn specifiek karakter, of om oppor
tunistische redenen van welke aard ook, maar 
wel omdat hij !]e blinde op peil plaatst van -zijn 
omgeving, en alzo een "meeleven" mogelijk 
maakt. 

Zoals we vroeger zeiden stelt het Braille
schrift het cultureel leven onder alle mogelijke 
vormen voor een blinde open. Het is dan ook 
voor musici niet zonder belang te weten dat 
hun blinde confraters over dezelfde partituren 
beschikken als zij, voor , welk instrument ook, 
of hoe ingewikkeld de muziek ook moge zijn: 
mocht zulks wat meer bekend geraken, dan zou 
het waarnemen van blindenprestaties uitgroeien 
tot een meer ernstige en vruchtbare belangstel
ling, en niet blijve.n bij een voorbijgaande vlaag 
van bewondering. Te dikwijls nog horen we on
der een auditiorium, dat blindenuitvoeringen 
beluistert, uitlatingen als: « ... en dat allemaal 
op 't gehoor! ? » 

' We zullen dus zien, hoe een blinde, in plaats 
van « dat allemaal op 't gehoor » te spelen, zo
wel . als anderen, zijn muziek te ontcijferen 
heeft, ja, zelfs, in bepaalde gevallen, werkelijk 
van 't blad speelt. 

Eerst een woordje over de voorstelling van 
de muziek . Laat me vooral zeggen, dat het hier 
niet gaat over een cursus in Braille-muziek
schrift: dat zou de mensuur van de "Schalmei" 
te boven gaan. We geven enkel de hoofdbegrip
pen. Voor wie verdere uitleg verlangt, blijven 
we steeds graag ter beschikking: het zou dan 
ook niet de eerste maal zijn, dat uitleg aan 
weetgierigen de roeping tot Braille-kopist doet 
ontluiken. We brengen hier volgaarne hulde aan 
tal van offervaardige Braille-prikkers , die zo 
bereidwillig een deel van hun vrije tijd aan dit 
nuttig werk besteden. 
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a. DE MELODIE. De verschillende onderlin-
ge standen der zes punttekens , füi kunnen alle 
mogelijke muziektekens weergeven. Hier vol-
gen de noten 
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D e s 1 e u t e 1 s worden vervangen door 

de o k t à a f t e k en s ( overeenkomstig de 
oktaven van het klavier) -

Deze worden vóór de noot geschreven, even
als de wijzigingstekens, zodat we reèds heel ge
makkelijk yolgende melodie kunnen ontcijfe
ren: (Vb. 3) 

Vergelijk dit voorbeeld nu met volgend frag
ment, en merk op, hoe allerhande uitvoerings
tekens die hun v a s t e plaats krijgen - voor 
of na de noot - ook wat meer plaatsruimte op
eisen. (Vb. 4) 

In vorig artikel, handelend over 't Braille
lezen, zagen we hoe vlug de leesvaardigheid bij 
blinden kan worden ontwikkeld. Welnu, hier
van kunnen we ons overtuigen als we blinden 
eenstemmige muziek van -W blad zien spelen op 
een koperen instrument, bijvoor~eeld, of om 
't even welk ander, wanneer één hand vrij is 
om te lezen. 

b. In MEERSTEMMIGE MUZIEK volgen -
per maat - de verschillende stemmen op el
kaar , gescheiden door een kop p e 1 teken : 
(met kring rond). (Vb. 5) 

Naargelang 't systeem geschiedt dit van on
deren naar boven of omgekeerd, d.i. te ' begin
nen met de bas ofwel met de sopraan. Ziehier 
enkele maten, vierstemmig, en merk hoe het 



h~rmonisch gêheel reeds op tweevoudige wijze 
wordt gesplitst: het onderstreepte gedeelte 
toont u de fragmenten van de melodische lijn 
.der tenorpartij. (Vb. 5) 

,. 

En waarom zouden we het gnostieke element, 
dat dezelfde grote blindenpsycholoog eveneens 
bij het Braille-lezen verklaart, niet toegepast 
zien bij het muzieklezen? « Daardoor raden ze 
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Meteen krijgen we een kijk op wat er zich in 
de geest afspeelt, van een blinde die muziek 
leest: de tekst dient gedeeltelijk opnieuw te 
worden samengesteld, omwille der fragmenta
rische indeling der partijen. Dat zou ons heel 
wat inspanning kosten , terwijl het voor hen 
een doodgewone arbeid is, daar hun vaardig ge
heugen hen hierin een buitengewone hulp biedt. 
Die « g e .h e u g e n s é, h 'a k e 1 » waarvan 
Pierre Henri spreekt, speelt bij het Braille-lezen 
een zeer voorname rol, en voorzeker bij het Ie-

, zen van Braille-muziek, zoals we verder zullen 
-aantonen, wanneer we handelen over het phra
sensysteem. 
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(de blinden) de betekenis der gewone woorden, 
hetgeen hen ontslaat van het overtasten van 
hun uitgangen. » Gaan we nu maar even na, 
hoe de a k k o o r d e n geschreven worden: op 
één noot, 't zij de bovens.te of de onderste, 
weer naargelang 't systeem , wordt, met behulp 
der toonafstanden, gans het akkoord gebouwd. 

Voeg dan daarbij andere mogelijke wijzi
ginstekens, vingerzettingen, enz., en men krijgt 
een klein idée ván het complex van geestes
functies bij de blinde lezer, ,die alle zodanig 
vlug geschieden, dat hij als 't ware met een 
minimum van aandacht tot de juiste voorstel
ling komt, dit leerden we althans uit de prak-
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tijk. Als gevolg ener veelvuldige training, ge
schiedt dit "samenstellen" op zeer vlugge wijze. 
We kennen in onze omgeving piano- of orgel
leraars die op verbazend vlugge wijze het spel 
hunner leerlingen volgen, hoe ingewikkeld de 
muziek ook moge zijn. 

Merk hier nu hoe vier noten slechts: fa, sol, 
la la, omkleed door alle bij.horige elementen, 
ons de juiste weergave bieden van dit motief: 
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c. Onder de VERSCIDLLENDE SCHRIJF
WIJZEN van de meerstemmige muziek zijn er 
twee waarop we thans onze aandacht vestigen. 
Va\-i de eerste manier gewaagden we reeds in 
voorbeeld N° 5, waar het ging over de splitsing 
der stemmen. Dit is het oudste systeem dat nog 
vrij dikwijls wordt aangewend, vooral voor po
lyfonische muziek. 

Het tweede type verdeelt de muziek in frag
menten, bijvoorbeeld van 8 tot 16 maten. Daar
van wordt dan beurtelings de partij voor · de 
rechterhand, die voor de linkerhand, en zo no
dig de pedaalpartij geschreven. 

Hier neemt het reconstructieproces, waarvan 
onder N° 5 i:)praak was, grotere afmetingen. Be
denk even, dat een bepaald motief voor de rech
terhand, geschreven staat op de hoogte van de 
zin die u thans leest, en , wat de linkerhand op 
dit ogenblik te spelen heeft, een halve blad
zijde verder; dit eveneens voor 't pedaal. We 
herhalen dat hier alweer de "geheugenschakel" 
van zoëven zijn kostbare invloed doet gelden, 
zodat dit systeem ook niet de minste moeilijk
heden biedt. 

Ervaren blinde lezers brengen het zelfs tot 
een g e 1 ij k t ij d i g . lezen van teksten die 
voor beide handen verschillen: hetgeen in dit 
systeem heel goed . zijn toepassing kan vinden. 
Zo volgen trouwens vele blinde leraars piano-
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of orgelspel; zo zingen ook velen g r e g o -
r i a a n s , omdat ook hier de tekst van de 
muziek is gescheiden. 

Hoe blinden er nu toe komen zich een bepaald 
stuk eigen te maken, valt niet moeilijk te be
grijpen. In de aanvankelijke jaren van het 
pianospel wordt ·het stukje maat per rµaat ont
leed en gememoriseerd. De eenvoudige piano-
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teksten stellen dan nog gene zware eisen voor 
het samenstellen van het geheel. 

Hierin worden ze nu geleidelijk geoefend 
naargelang de akkoorden in de sonatinen 
groeien, want die werkjes zijn reeds in het 
phraseringsysteem geschreven. Meteen ontwik
kelt daardoor het metrisch gevoel en de zins
bouw, zodat ze, voor wat de assimilatie betreft, 
op dat ogenblik reeds gelijk mogen worden ge
steld met hun ziende collega's. 

In een periode van meer gevorderde ont
wikkeling zagen we ze in Hogere Inrichtingen 
reeds aan 't ·werk, en, was het voor veel Schal
meiers, toen ook nog orgelisten in den dop, een 
gewoon . verschijnsel, blinden contact te zien ne.: 
men met klassieke p-iano- of orgelwerken, nu is 
het voor hen een verheugend feit te vernemen 
dat die blinde confraters bekroond werden met 
een hoger orgeldwloma, en thans in dienst 
staan van de Kerk en de Muziek. 

U ziet dus andermaal, beste Lezer, hoe intens 
dit heerlijk Brailleschrift een blinde in 't volle 
leven plaatst. Wij ontvingen van den Heer de 
onschatbare gave onzer ogen. Zij kregen het 
Brailleschrift, dat hen de schoonheden vertolkt, 
die de kunst ons aarrbiedt en hen deelachtig 
maakt aan de Vreugde daaraan verbonden. 

Br. ALBERIC. 
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AN het einde der 15e eeuw tre
den enkele zeer grote meesters 
op, o.a. Jan de Bukele en Da
niel vain der Distelen, beiden 
uit Antwerpen. die trachten 
het instrument meer mogelijk
heden te geven. Men wil meer 
variatie; n~ast de vrijwel ge-
standardiseerd e typen van het 

hoofdwerk en het rugwerk · wil men nog meer 
en zodoende komt men er toe om een derde 
windlade te construeren, waaro,p men allerhan
de registers kan plaatsen, die functioneel niet 
thuis behoren op het rugpositief of het hoofd
werk. Men zoekt de oplossing door de bouw van 
het borstpositief, doch dat heeft als bezwaar, 
dat het zeer gering van omvang is, zodat er 
slechts klein pijpwerk kan staan. Immers juist 
in die tijd ontstaan ook de tongwerken met volle 
bekerlengte en die kunnen onmogelijk geplaatst 
worden in het enge borstwerk. Zo hangt de uit
vinding van de tongstemmen met volledige be
kerlengte ten nauwste samen met de construc
tie van een windlade boven het hoofdwerk , het 
z.g. bovenwerl.:, al of niet voorzien van een 
eigen klaviatuur. Op deze ·bovenlade plaatsten 
de orgelbouwers niet slechts de grote tongwer
ken, maar .ook allerlei niet tot de prestanten be
horende labial en, vooral wijde registers. Als 
kern van het bovenwerk ontstond een uitge
bouwd koor van wijd e fabiaalr egisters, voorts 
tongwerken en, zij h~t later, ook st r ijkers. 

Hoe moet deze snell e en plotselinge omme
keer worden verklaard. Immers in 1515 bouwt 
men reeds allerweg e - met uitzonder ing van 
enkele conservatieve meesters - orgels met 
drie windladen, vaak ook met drie manualen . 
Juist op dit tijdstip , dat de Nederlanders zoch
ten naar uitbreiding van de speelmogelijkhed en 
en nieuwe windladen gtngen bouw en, komen er 
enige uitheemse meester s., die mede de stoot ge
ven tot deze sn elle evolutie. Het zijn Hans Suys, 
een Zuid-Nederlander, die ja ren langs Boven
en Beneden -Rijn werkte, Jan van Covelens, af
komstig uit Coblenz, Peter Br eissi ger eveneens 

,uit Coblenz, Bernt Granbo em en Johan Grau 
rock uit Emmerik. Zij breng en tal van volko
men onbekende regi ste r s ; de str enge opvattin 
gen die hier bestonden bet reff ende de dispositi e 
van het hoofdw erk liet en niet t oe, dat al deze 
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nieuwigheden geplaatst werden op dezelfde la
de als het « principaal » en z9 is de fantastische 
groei van het bovenwe rk verklaarbaar. 

Maar niet alleen het bovenwerk onderging 
ver ande r ing. De Nederlanders hielden vast aan 
hul1! beginsel, dat het rugwerk imitatie moest · 
zijn van het hoofdorgel , d.i. het in de grote or
gelkast geplaatste pijpmate r iaal. Toen daar dan, 
in de grote ·kast bov,en het hoofdwerk, nog een 
rijkdom aan registers kwam, moest het rugpo
sitief ook hiervan de tegenspeler zijn. Het rug
werk kreeg naast het bestaainde kleine koor van 
prestanten, dat we wel het « klein principaal » 
zouden kunnen noemen, nu ook wijde en enge 
labial en en tongwerken. 
Het ontstaan van de bovenlade had ten gevol

ge dat er zich een duidelijke scheiding ontwik
kelde in de totnutoe vrijwel homog ene Neder
landse orgelbouw. De orgelmakers in Utrecht 
en 's-Hertogenbosch zijn van mening, dat de bo
venlade een eigen klaviatuur hebben moet om 
op die wijze het hoofdwerk als « principa~l » te 
kunnen handhaven. Hier ontwikkelt de boven
lade zich dus tot een zelfstandig « werk » met 
eigen klaviatuur en typerende dispositie. Het 
hoofdwerk behield zijn volledig koor van pres
tantregisters , handhaafde soms zelfs na 1600 
zijn « dubbel pr incipaal » in de vorm van een 
Bourdon 16' naast de Prestant 16'. 

Het :e.edaal heeft in de Nederlanden lange tijd 
een onderg escliikte rol vervuld. Bij het opkomen 
van het bovenwerk verslapte de aandacht voor 
het pedaal als zelfstand ig werk. Bij alle orgels 
was het, door koppeling aan het hoofdwerk 
basklavier; een enkele maal had het pedaal eni
ge cantus-firmus registers. Pas in het einde van 
de 17 e en het begin van de 18e eeuw werd het 
volledig ontwikkelde pedaalwerk in ' de Noorde
lij ke Nederlanden gemeen goed. 

Het werk van de orgelmakers uit Utrecht en 
's-Hertog €:nbosch heeft zo sterk geprevaleerd, 
dat hieruit het Noordnederlandse orgel ont
stond; een orgel, dat, wilde het volledig zijn, 
t enminste drie manualen had: rugwerk, hoofd
werk en bovenwerk. 

In Zuid-B r abant en Vlaanderen - en in na
volging hie rv an ook in Gelderland en Overijs 
sel - meent men het , behalve bij zeer grote 
instrum ent en, te kunn en stell en met twe e ma
nual en, één voor het instrument in de grote 

-~ 
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kast en één voor het instrument in de kleine 
kast (het rugwerk). Al spoedig bemerkte men 
de nadélen om twee laden (hoofdlade met Pr es
tanten en bovenlade met allerl ei registers ) te 
bespelen vanaf één manuaal. Immers moet men 
deze beide laden vanaf één klavier bespelen, dan 
wÓrdt de speelaard te zwaar. Men was dus wel 
gedwongen een andere oplossing te zoek en, n.l. 
hoofdlade en bovenlade combineren tot één la
de. Natuurlijk had -dit ten gevolge, dat de or
gelmakers zich moesten beperken en niet meer 
alle prestantregisters en alle wijde labialen kon
den disponeren. De Mixtuur en de Scherp wer
den · minder sterk en verschillende wijde regis
ters verdwenen van het repertoire ; enge regis
ters werden voortaan vrijwel altijd geweerd. 
Voor het hoofdwerk deed men voortaan een keu
ze uit drie groepen : a) Prestantregisters, zoals 
Prestamt 16, Prestant 8, Octaaf 4, Quint 2 2/ 3, 
Octaaf 2, Mixtuur en Scherp of Cimbel. b) Wij
de registers : Holpijp of Roerluit 8, Fluit 4, Na
sard 2 2/ 3, Gemshoorn of Fluit 2, Flageolet en 
Sifflet 11 / 3 of 1, Cornet V sterk. c) Tongwer
ken : Bombarde 16, Trompet 8, Claroen 4 en 
Vox Humana 8. Het geschiedde natuurlijk prak
tisch nooit, dat al deze genoemde registers tege
lijkertijd op één manuaal voorkom en. Dit ge
schiedde alleen bij zeer grote instrumenten en 
dan nog in pas veel later tijd. 

Deze ontwikkeling van het hoofdwerk had 
nog een ander gevolg : het rugpositief bleef -
overe enkomstig de Middeleeuwse tradities -
imitator van het orgel in de grote kast; bij de 
kristallisering van het hoofdwerk als enig be
standdeel van het « orgel in de grote kast » 
moest automatisch ook een standaardisering 
van het rugpositief volgen. Over het algemeen 
kan men opmerken, dat het rugwerk dezelfde 
registerfamilies heeft als het hoofàwerk. Door 
deze gelijkheid in aanleg en karakteristieke ele
menten ging men vaak het rugwerk als over
bodig beschouwen. Vandaar, dat verschillende 
grote kerken toch relatief kleine orgels bezaten 
met alleen een zeer ontwikkeld hoofdwerk, dus 
zonder tweede manuaal. Een volledig instrument 
in de Zuidelijke Nederlanden bezat omstreeks 
1580 niet meer dan twee manualen. 

Het markantste was de hierboven geschetste 
ontwikkeling van het orgel in West-Vlaanderen , 
dat zoals we zullen zien, het krachtigst de orgel
bouw van Frankrijk heeft beïnvloed. 

Het bovenstaánd e samenvattend, meen ik te 
mogen concluderen, dat omst r eeks 1550 er zich 
twee scholen hebbe n gevo rmd , wier t endenti es 
ste eds verde r divergeerd en. Als voorbe elden van 
deze richtingen, geef ik hier onder enk ele dispo
sities, die het besp r oken e concr etiseren : 
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A. Utre chtse en 's-Hertogenbossche orgel
makers (Noordnederlandse type) : 

a. UTRECHT , St. Jacob. To est and voor 1609. (7) 

Rugw erk. 
Quint a deen 8 

Pr esta nt 8 
Oct aa f 4 
Mixtuur 
Sch erp 

F luit 2 

Blokwerk. 
Prest a nt 16 
Prestant 8 
Octaaf 4 
Mixtuur 
Scherp 

Bovenwerk. 

Rega a l 8 
Kromhoorn 8 
Schalmei 4 

Tert scimb el Holpijp 8 Trompet 8 
Fluit 4 
N a sard 2 % 
Gemshoorn 2 
Sifflet 1 

Manuaalomvang F-a2 

b. BERGEN OP ZOOM, St. Geertrui. 1555 H endrik Ny
hoff uit 's -Hertogenbo sch . (8) 

Quint adeen 8 
Pr estant 8 
Octaaf 4 
Mixtuur 
Sch erp 

Tert scimbel 

Pr es t a nt 8 

RugwerJr. 

Roerfluit 8 
Sifflet 1 ( ½ ) 

Hoofdwerk. 
Prestant 16 
Octaaf 8 
Mixtuur 
Scherp 

Bovenwerk. 

Holpijp 8 
Op èn fluit 4 
Nasard 2 % 
Gemsboorn 2 
Sifflet 1 ( ½ ) 

M a nu aa lomv a n g: F-a2 . 

B. Zuidnederlandse type : 

B aar pijp 8 
Re g a a l 8 
Sch a lm ei 4 

Tromp et 8 
Zink 8 

a . AVERBODE, Abdij. 1540 Antonius Toers v a n Hasselt 
u it Tien en . (9)° 

Tertscimbel 

Prestant 4 
Mixtuur 

Holpijp 8 
Fluit 4 

Cimbel 
Ma nu a alom va ng : F-a2. 

Trompet 8 
Kromhoorn 8 
Kind ers te m (Reg.) 

b. DOORNIK , Ste. Marguérite . 1537. Guillaume de Gra ~e 
uit Doornik. (10) 

D eva ntu re 8 
Doubl e 4 
Position 
Cimb a lles 

B ou r d on 16 
Flut es 8 of 4 
Nasa r d 

Ma nu aa lom va n g: F -a2 . 
T ambour , Ro ss ignol. 

T r ompette 8 



c. PARIJS, St. Germain..J'Auxerrois. 1551.. Josse Le Bel. · 
(11) 

alleen 
Mont.re 16 
Octave 8 
Quinzièmie 4 
Fourni >ure VII, 

de dispositie van 
Flute 16 
Flute 8 
Flute 4 

het hoofdwerk: 

VIII, IV rgs 
Cimbales II rgs 

Gros N asard 2 ¾ 
(5 ¼ ?) 

Cornet 8 
Régalle 8 

Manuaalomvang: F-a2. 

d. HAZEBROECK, St. Eligius. 1560. Pieter Isoré . (12) 

Prestant 8 
Octaaf 4 
Positie IV sterk 
Cimbel III sterk 

Manuaalomvang: 

Bourdon 16 
Bourdon 8-
Open Fluit 4 
Nasard 2 ¾ 

Trompet 8 
Kromhoorn 8 
Vox Humana 8 

Kleine Quint 1¾ 
Cornet (VI sterk) _ 

F-a2. 

e. GENT, St. Nicolaas. Toestand in 1605. Herkomst van 
dit orgie! onbekend. (13) · 

Tertscimbel 
Prestant 4 
Octaaf 2 
Furniture 
Cimbaal 

Prestant 16 
Prestant 8 
Prestant 4 
Octaaf 2 
Furniture 
Cimbaa.1 

Rugwerk. 

Holpijp 8 
Fluit 4 
Fluit 2 
Sifflet 1( ¼ ) 
Nasard 2 ¾ 

Hoofdwerk. 
Quint 2 ¾ 
SifÎlet 1( ¼) 
Duitse Hoorn 

(Cornet) 

Kromhoorn 8 
Regaal 8 

Trompet 8 
Claroen 4 

Manuaalomvang: C-a2 of c3. Tremulant. 
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Over het Orgel der parochiale Kerk te Loo 
(West-Vlaanderen) ( 1) 

00, oude Vlaamse stad, gelegen 
langs de IJzer, had zoals alle 
dorpen en steden, ferm te lij
den van de oorlogsgesel (1914-
1918). 

Menig oudstrijder denkt nog 
terug aan de J,{alme « secteur 
van Loo », waar het over

stroomde ijzerwater, als een zee tussen de twee · 
vijandelijke lijnen golfde, -en bij smoorweder 
gebeurde het wel, dat, om de benen wat te rek

ken, ferm gevoetbald werd in · eerste lijn, tot 
dat een paar vijandelijke granaten afgeschoten, 
eenieder in zijn loopgracht terug drong, waar 
men voor de rest van de wacht zich zat te ver
velen... of te vissen. 

Deze toestand bracht mede, dat veel merk
waardigheden van het oude stadje konden gered 
worden en zo ook werden de bijzonderste delen 
der orgelkas in veiligheid gebracht. 

Het binnenwerk ging echter gans te loor en 
het orgel was ook het laatste in de kerk, dat in 
1937 nog voor den dienst der oorlogschade te 
herstellen bleef. 

Na onderzoek bleek, da,t alle beeldhouwwerk 
der kas bewaard werd en de H. Fonteyne van 
Meenen werd met de herstelling van de orgelkas 
gelast. 

De firma Jos. Loncke, Eesen, -kreeg · opdracht 
een nieuw orgel in het oud buffet te bouwen, 
dat zou waardig zijn . van het rijke omhulsel' 
waarin het ging besloten zijn. 
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Het was stellig de wens van den bouwer, dat 
het orgel in de zo prachtig gemeubleerde en van 
kunstschatten rijk voorziene kerk, .niet een 

«alledaags » werk mocht zijn en ging de wel
willende medewerking vragen van de zeer be
kwame en bereidwillige deskundige, Dom Jos. 
Kreps, der Abdij Keizersberg; te Leuven, die 
voor wat samenstelling en te gebruiken mate- · 
riaal betreft , de bouwer goed te rade stond. 

Het orgel werd gebouwd volgens het pneu
matiek stelsel, met de beste materialen. Kegel
laden, met afschroefbare kegelstokken in beste 
eik, ramen in beste eik en pijpstokken in Kan
guli (Kongolees mahonihout). 

Het front en alle principaalkarakters en strij
kers zijn in tinmengsel 75 % tin. De fluit en 
gedektkarakters in 40 % tin. 

Het pijpwerk is onder te verdelen als volgt : 
Houten pijpen (beste gekwartierde orégonpine) 
68. In zink 162, in 75 % tin 616, in 40 % tin 372, 
in koper 56. 

De samenstelling luid als volgt : 

Voetwerk C - f' (30 noten). 
Gedektbas 16 v. 

Op Vo etw erk 
C - f' (30 n .) 

Gedektbas 16 
Kwintade en 16 
Oktaafbas 8 
Gede kt 8 
Koraalbas 4 

Op Hoofdwerk 
C - g '" (56 n.) 

Kwintadeen 16 
Prestant 8 
Spitsfluit 8 
Holpijp 8 

Zwelwerk 
C- g'" (56 n.) 

' Bazuin 16 
Oktaaf 4 

,Roerfluit 4 
Vulstem 4 k . 
Trom_pet 8 

Fluit 8 
Wilgenpijp 8 
Principaal 4 
Blokfluit 4 
Nazaard 2 2/ 3 
Zwegel 2 

.. 

oe w. aan I 
Voetw. aan II 
Vo etw. aan II (4) 

Speelhulpen 

Norm. kop. I-II 
Okt. kop. I-II(l6) 
Id. I-II(4) 

Terts 1 3/ 5 
Cmbelstem 3 k. 
Kromoorn 8. 

gewone registratie , 29 reg. 
vrije comb., 29 kleine trekkers. 

Pedaal omschakelaar met bijz. vrije reg. (9). 
Afzonderlijke afstellers : Bazuin , 16; Kwinta

deen , 16; Trompet, 8; Kromhoorn, 8. 
Drukknoppen : P., MF .. , Tutti, Afst. Vrije 

Rég., Pedaal omschakelaar. 
Aanschakelpedalen : Voetw. aan I, Voetw. 

aan II, Voetw. aan II (4). Norm. koppel 1-II, 
Tremulant. Tutti. · 

(1) Met opzet werd het pittig West -Vlaams behouden. 
(N .v.d.R.) . 



Zweltrede voor draailuiken zwelkas. Elec.trie
ke windvoorziening. 

Zes maanden na de bestelling, werd het orgel 
ingewijd en ter dier gelegenheid bespeeld, door 
Mr : Albert De Meester, orgelist der Kathedraal 
te ijrugge. . 

Dom Jos. Krep 's hield een aanschouwelijke 
voordracht over het karakter en de rol te ver
vullen van ieder spel afzonderlijk , die zeer ge-
smaakt werd. · 

Ik mag zeggen ; dat het org~l met de uiterste 
zorg werd afgewerkt en op een edele harmoni
satie kan bogen , zodat Jos. Lonck -e terecht fier 
mag zijn op zijn werk. 

Laten wij hier enkele komentaren volgen : 

Dom Kreps, bij .de expertise van het orgel, 
wijl hij de Prestant 8· controleert : « Wat een 
prachtige toon en edel karakter, hoort gij wat 
het is, goed materiaal te gebruiken bij een kun
dige afwerking! Jammer dat alle orgelbouwers 
van het land hier niet zijn om zich te overtui
gen. » 

E. H. Verschaeve : << Ik heb hier te lande 
nooit « Bach » horen uitvoeren zoals op het 
orgel te Loo. » 

Berten Van Haute : « Ik weet niet wat het 
schoonst is· in dit' orgel, in alle geval ik vind de 
cymbel buitengewoon. » 

Den Eerw. Heer Vandromme, pastoor, heeft 
veel genoegen aan het orgel beleefd bij het be
luisteren van .menig orgelist . 

Kwam de- oorlog van 1940 : éen · shrapnell 
ontploft in het kerkgebouw , vluchtelingen, die 

. een onderkomen in de kerk hadden gezocht wer
den gedood en gekwetst (22 als ik mij niet be
drieg) en het monster-tuig sloeg grote wonden 
in het orgel, waarvan het pijpwerk en de speel
tafel getroffen werden. 

Jos. Loncke , die bij het bezichtigen der ver
nielde kerk van St.-Niklaas te Diksmude , met 
tranen in de ogen de plaats ·stond te bezien waar 
zijn prachtig orgel stond, was als door een voor-

. gevoel naar ·Loo· gedrevén en vond er den ·Eerw. 

Heer Pastoor in het schip der kerk, vol treurnis 
naar de verwoestingen aan het orgel staan zien. 

En bij de vraag Eerw. Heer Pastoor hoe is 
het? een hopeloos gebaar ... kijk eens Uw prach-
tig orgel, gans in flarden ... die schone frontpij-
pen met gaten geslegen van een vuist groot ... 
Maar de optimist in Loncke kwam boven en 
zegde : het is misschien niet zo erg! Gaan wij 
eens boven en proberen wij eens, er is misschien 
niets van de technische delen getroffen. De 
wind werd aangelegd en daar krijgen _ wij een 
geloei tè horen , waarbij het gerucht van het 
« vagevuur » zou verstommen ... en « wat dunkt 
U, M. Pastoor? » was het antwoord. « Ik zou 
zielsgaarne het orgel herstellen, ik kan niet 
zeggen wat het kosten zou, maar morgen kom 
ik een dag werken en dan zal ik het ten naasten 
bij zeggen. » De Eerw. Heer Pastoor : « Als 't 
kan gedaan worden voor 10:000 fr. moogt ge 
van morgen beginnen », waarop een wederant
woord dat het geen cent meer zou kosten dan 
noodzakelijk was. 

En daar zag men het resultaat van vakman
nen die met pefde hun werk bejegenen; enkele 
dag~ was de kerk een atelier, den heer Pec
queur (pijpenmaker) van Meenen , met het 
draàgbaar materiaal, was ook van de partij en 
na enkele dagen, zou niemand meer kurm.en zien, 
dat er in het front gaten geschoten waren van 
meer dan een vuist; meer dan 200 gaten werden 
er toe gesoldeerd , een koppelapparaat en per
mutatie-relais vernield, werd vervangen, ·con
ducten die doorgesneden waren terug gekoppeld 
en na de herstelling (die geen 10.000 fr. be
droeg) was er niets meer van de verwoesting te 
bespeuren . 

Enkele tijd later bespeelde · een voor.name 
Duitse orgelist het orgel en hij maakte de Eerw. 
Heer Pastoor zijn komplement, · op" echte Duitse 
manier : « Er zijn niet veel zulke orgeln in das 
land , das 's beste Deutsche fabrikaat, · bestimt , 
ich moet îhr feliciteren! » - « U vergist zièh, 
zegde de Eerw. Heer Pastoor ; Eésen is niet in 

. Duitsland , dat ligt op amper 14·Knr. vän hier. » 
· · SPARAPPEL : 

,.,,....,,~~~~ ~ 
' 
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« Anche questa episodio · (i.e . ca. 1500) 
. .. sta a dimostrare q,uale valido ausi
lio possano sempre portare. gli stndi 
locali. » 
(Renato Lunelli, in : Rivista musicale 
Italiana Oct.-Dec. '47) . 

EZE zinsnede uit een studïe van 
de Italiaanse organoloog · Re.na
to Lunem, heeft betrekking op 
heet tijdens de oorlog versche
nelil boek (1) van de Deen
se muziekhistoricus Jeppesen, 
over de oudst ll>ekende Italiaan
se, orgelmuziek. Ter toelichting 

van de, vooF e:nkele jaren eerst grondig bestu
deerde codices uit 1517 en 1523, geefti hij in zijn 
welverzorgd boek vooraf in ruim dertig bladzij
den een overzicht v.an. de Italiaanse orgelll>ouw 
rond 15,0,0. Hij , d@et dat met reden, want hij zag 
zeer goed in,. dat slechts met behulp van de ken
nis der orgelbouw en haar gesehledenis de 
vraagstukken Glie zich bij de interpretatie ,van de 
muziek vo0rdedeR , hun 0i;,lossing zouden kun
nen krijgen. 

Daar is b.v. de ou.de··kwestie :· Is de rond 1500 
gecomponeerde muziek vocaa:l of ililstrumentaal 
bedoeld? 

Bekend is Schering-'s hypothese, die nogal stof 
deed opwaaien en dïe nu weer voor een groot 
deel verlaten is·, waarl:>ij alle muziek uit die tijp 
werd teruggebracht tot orgel- resp. cl'avecimbel
muziek. Zo bedacht Schering voor de driestem : 
mige .Ars-Nova-muziek van Florence de volgen
de - hypothetische! - verdeling van de stem
men : 1-e· stem op mainuaal l, 2-e stem op ma
m.iaal ]l, derril.e stem op pedaal. Dat zou heel aar
dig geklopt hell>ben, wanneer de Italiaanse or
gels van rond 1500 indeFdaad twee manualen en 
een zelfstarniîg p>edaal had bezeten. De orgel
historie heeft intussen aangetoond - met over
tuigende bewijsstukken - dat het Italiaanse or
gel rond 1500 slechts één manuaal en een zéér 
gebrekkig pedaal kende, « un pedale deficientis
simo », zegt Lunelli. Het is eigenlijk zo vanzelf
sprekend, dat men bij beschouwing en beoorde
ling van de orgelmuziek uit een bepaald tijdvak 
terdege moet rekening houden met de gesteld
heid vap. het orgel waarvoor de muziek is be
doeld, en waarop ze in eerste aanleg gespeeld 
moest worden, of ten gehore is gebracht. Enige 
aanpassing in registratie, klavier-gebruik, mo
gelijke tempi e.d. moge dan worden in acht ge
nomen; doch daarbij dient men steeds uit te 
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gaan van de mogelijkheden die het instrument 
bood. Dat men bij een reproductie op een heden
d'aags . instru.ment. daarmede evenzeer rekening 
moet hm1delil', spreekt ook vamzelf ! 

De praktijk is er intussen maar al te vaak, 
om te bewijzen, dat vele dezer «vanzelfsprekend
heden» niet op de juiste golflengte werden op
gevangen en n ie t op de juiste manier werden 
toegepast, met als resultaat een volkomen ver
kinoeid beeld van wat de ou.d'e muziek ons had 
willen laten horen. 

Daarom zijn de dertig bladzijden gedegen or
gelhistorie uit Jeppesen's boek niet maar een 
historische Uefhell>berij), een geleerde woorden
kraam, dïe het boek een deftig aanzien verleent, 
maar een noodzaak. Niet alleen om de in het 
vervolg · van deze prachtige studie behandelde 
muziek van Marco .Antonio Ca vazzmü da Bolo
gna van 1523 en de Frottole intabulate da sona
re organi: V8Jn An<ïlFea Antic.cr da Montona uit 
1517 beter te kmmem begrtjpen en schoner te 
spelen. In deze dertig doorwrochte • bladzijden 
bezitten wij ook v@or andere, la,tere Italiaanse 
ml!lZiek een goede basis .. Maar 00k leren wij er
van de orgelbouw - en. €1,aarmede de org .elmu
ziek - uit andere lanàen beter te vatten : wa.nt 
in de zestielil.de eeuw is er in de instrumenten
bouw in rtalië veel nieuws tot stand gekomen -
op welke wijze en onder welke invloeden laten 
w.ij i hde11 iru het midàen. Maar · het eigenaardig 
versc ·hijmseil doet zi~h voor, ciat deze nieuwe vin
dimgen.• in Ita :lHf a.h.w. steriel blijven, d'aaren
tege:n Îlll andere landen wortel schieten en vruch
ten dragen. Zo was ket met het clavecimbel, zo 
was het met l!let orger. Ook later nog. Eén voor
beeld voor vele: Eugeen Casparini ( een Duit
ser) , met e.en ver:..ltal,faniseerde naam - Cas
par heeii:te hij en. kwam uit Sorau (Niederlau
sitz) - zal in Italië (Padua, S. Justina; Trente, 
S. MaFi:a Maggiore; etc.) zijn stiel grondig le
ren en dan in Duitsland zijn. grote werken 
(o.m. Görlitz, St. Pieter) bouwen. • 

Zo zien wij een onverbrekelijke keten van in-
vloeden en resultaten als verder werkende in
vloeden in de orgelbouw alle lamden van Europa 
aaneenschakelen. Het is een welklinkende zilve
re:n keten geworden; maar van de afzonderlijke 
schakels liggen er nog vele in het stof verbor
gen. In de documentatie die Jeppesen in zijn stu
die -afdrukt, komt duidelijk tot uiting het grote 

(1) Knud Jeppesen: Die italienische Orgelmusik am 
Anfang des Cinquecento , Kopenhagen, 1943. 



be1ang, dat de muziekgeschiedenis heeft van de 
doorvorsing van de plaatselijke archie ven. Maar 
ook Jeppesen klaagt : « Van volledigheid kan 
hier zeker nog geen sprake zijn. Het grootste 
deel van de documentatie voor een geschiedenis 
van ' het Italiaanse otgel sluimert nog in de ar
chie\'en. » (Blz. 27.) . 

Wij vragen op onze beurt : Is het ten onzent 
zoveel beter? Helaa~ neen! Ook in onze archie
ven sluimeren de documenten, en met instem-

Il 

ming nemen wij dan ook Lunelli's woorden over, 
en plaatsten ze als motto hierboven : 

« Ook de episode die de musicologie hier be
handelt {d.i. de tijd rond 1500) is daar om aan 
te tonen, hoeveel waardevolle hulp het doorvor
sen van de geschiedenis der eigen streek kan 
bijdragen n.l. tot een oplossing van zeer gewich-
tige kwesties. · 

Amsterdam. PIET VISSER. 

pastooR· qu1llaume honèe 
in memoriam 

ET heeft de Almachtige God 
behaagd plotseling Zijn die
naar Guillaume HoRée, Pas
toor van Margraten, tot Zich 
te roepen. » 

Als Pastoor van Margra
t,en kent men hem niet, als 
Pastoor-Stichter van de St.-
G e r ar d u s k e r k op de 

Heksenberg-Heerlerheide kent heel het land 
hem. Voor die kerk is hij - het was jaren vóór 
de oorlog - het land al bedelend doorgetrok
ken : De kerk werd gebouwd. Kon worden af
gebou.wd en aangekleed. Pastoor Honée kende 
als weinigen de hoge waarde die de menselijke 
bedrijvigheid en de menselijke kunde konden op
brengen voor de dienst van God in Zijn Huis. 
Hij wist als weinigen, dat de Kunstenaar de taak 
van de Priester veel kan verlichten, die taak om 
zoveel mensen als mogelijk is, tot de eeuwige 
zaligheid te brengen. 

De dienende ondergeschiktheid van de Kunst 
aan het heil van het mensdom heeft Pastoor Ho
née helder ingezien en daar zijn daden naar ge
richt. Aanstonds als de kerk gebouwd was, 
strooide hij zijn opdrachten uit onder de beste 
beeldende kunstenaars: schilders, beeldhouwers, 
glazenie r ~, edelsmeden. Zij hebben van zijn kerk 
een levend museum van hedendaagse kerkelijke ' 
kunst mogen maken. Een 1 e v e n d museum, 
waar de kunst de geknielde mens dwingt tot da
den van _Godsverering. 

Hij rustte niet, voor zijn kerk een orgel bezat, 
dat de eredienst waardig was en dat in zijn kerk 
op zijn plaats was. In de betrekkelijk kleine Ge
rarduskerk liet hij door de Rijnlandse orgelbou
wer Klais een orgel bouwen van 32 registers op 

drie manualen en pedaal met electrische trac
tuur en een groot aantal praktische speelhulpen. 

Zek,er, voor een kleine kerk is dit een groot 
orgel, maar zoals Klais het bouwde is het voor 
deze ruimte en voor de liturgische diensten die 
dit instrument moet verrichten, niet t e groot! 
Het is gebouwd met een helder inzicht in de 
functie van het orgel in onze eredienst. 

Als wij dit orgel in deze kerk zien en horen 
en bespelen, kunnen wij iets beseffen van de 
gro te betekenis -en het grote belang van een juist 
inzicht der kerkelijke autoriteiten in de verhou
dingen van Eredienst, Kunst, Techniek en Eco
nomie van de kerkbouw. Pastoor Honée was 
geen musicus, geen orgeldeskundige; hij was 
evenmin schilder of beeldhouwer. Van de kun
sten beoefende · hij alleen de wel-levens-kunst. 
In technische zaken onderwierp hij zijn oordeel 
aan dat der bevoegde vaklieden; alleen zijn oor
deel over doel en taak der kerkelijke kunst wa
ren stevig gefundeerd en klaar omlijnd. Daarom 
kon hij de uitwerking van zijn vele en schone 
plannen met een gerust hart aan anderen over
laten. Met een nooit falende waakzaamheid be
stuurde hij zijn opdrachten. Hij deed dit niet 
door zich met het werk te bemoeien, maar door 
zijn kunstenaars te inspireren uit de volheid van 
zijn hart en zijn geest, die brandden van lief de 
en ijver voor het Huis des Heren. Het is ten
slotte dat vuur geweest dat hem reeds zo jong 
- hij was eerst 51 jaar - heeft verteerd . . 

Een groot deel van zijn vagevuur - zo niet 
alles - heeft hij hier op de wereld reeds ont
vangen. Teleurstelling is hem niet gespaard en 
de moeilijkheden van de oorlog heeft hij in hun 
volle zwaarte gedragen.Als Aalmoezenier krijgs
gevangen in Duitsland,, een zwaar pastoraat in 
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de mijnstreek, de nood van bezetting en evacua
tie van zijn parochie terwijl hij eenzaam achter 
bleef, zijn arbeid en nieuwe bedelcampagne in de 
Bouwcommissie van het Bisdom Roermond -
een werk dat hem aan de rand van het graf 
b:r_:!3-cht - na zijn gedeeltelijk herstel een rustig 

pastoraat voor hem die niet rusten kon, tot zijn · 
plotselinge dood hem de rust bracht die •hij hier 
beneden nooit zocht. Gods wegen zijn wonder
baar. Hij, de man met . de blijde lach, hij moge . 
delen in de vreugde der Engelen die hij hier 
heeft gezocht. 

Piet VISSER. 
---------' 

"m1xtuRen 
~ 's Gravenhage. Een nieuw orgel . il). de ,St. ,J!l,cobus
kerk . 

Onder overgrote belangstelling vond op Zondagmiddag 
8 Februari j .l. de wijding 1en eerste bespeling J;_JlaaJ:3 _va~ 
het nieuwe orgel der St . Jacobuskerk te den Haag . 
Voor de bouw van dit instrument, dat 43 sprekende 
stemmen telt verdeeld over drie manualen en pedaal, 
w erd het materiaal van het oude orgel gedeeltelijk ge
bruikt, o.a. verschillende fraaie grondstemmen, enkele 
fluiten en een heel schone Gamba. Bijna all e vulstem
men, enige grondstemmen en vele van de tongwerken 
w.o . de Bazuin 16' zijn nieuw. 

Dat de gerenomeerde orgelbouwer Vermeulen uit Alk
maar, uit deze combinatie van oud en nieuw een indruk
wekkend geheel wist te creëren, is reeds duidelijk ge 
blekien bij de eerste bespeling. Nadat het parochieel 
zangkoor tijdens het plechtig lof op voortreffelijke wij 
ze composities had uitgevoerd van Diep 1enbrock, Nie
land en Vranken, heeft de directeur-organist Jan Schmitz 
in een welgekiozen programma dat werken van H ä ndiel, 
Bach , Franck, Widor en Andriessen bevatte, met veer 
kunde en artisticiteit de prachtige kwaliteiten van het 
nieuwe orgel belicht. Vooral de sublieme Bach-trio 's en 
Franck's Pièce héroïqwe imponeerden in hoge mate . 
Hulde aan de orgelbouwers en organist! (Dispositie we
gens plaatsgebrek uitgesteld. N.v.d.R.) 

Den Haag, Febr. 1948. Jaap Vrànken. 

+~ Alweer een nieuw Muziekinstrument: de Helioplton. 
Bruno Helberger, een Karintisch pianist en theoreticus , 
h ee ft na twintig jaar ingespannen werk een nieuw mu
ziekinstrument geconstrueerd . De klank wordt opgewekt 
langs een reeks radiolampen . en uitgezonden door een of 
meer luidsprekers. Joseph Marx deelt in het « Oester
reichische Musikzeitschrift » eni gie bijzonderheden mede 
omtrent dit instrument : de Heliophon is ee n toetsen
instrum ent met twee manualen van elk ongeveer v ijf oc
taven. Het bovenmanuaal ligt ie,ts meer naar rechts en 
wordt met de rech tierhand, het ondermanu aa l ligt naar 
links en w.ordt met de linkerhand be speeld . Boven de 
to etsen en naast de klavieren bevinden zich register
knoppen, t erwijl aa n de onderzijde van de speelta fel zij 
waarts schuivende armen zijn (zoals bij het harmonium) 
en pedalen , die de functie hebben de klankkleur te ver 
anderen. Zoals het org el en het harmonium is de helio
phon een stemmi g instrument en sluit in speelaa r d aan 
bij deze instrument en, wa ar ook, in tegienstelling met 
de piano, elke toon in zijn gehel e duur kan worden aan
ge hlouden . AI naar gela ng hun bouw, hebb en de Helio
phons t wee tot zes stemmen . De constructie brengt het 
m ede, da t een t wieest emmig instrument slechts twee
st emmi ge stukken kan ten gehor e brengen , de ene rechts 
bo ve n , de andere r echt s bened en. Slaat men op het ma -

so-

n,uaal twee toetsen te . gelijk da,_n '--klinkt alleen de laag
ste loon. Is de plaatsing dier lampen zo, dat een der 
manualen meer stemmen heeft, dan spreken op dit ma
nuaal een gelijk aantal tonen als er stemmen zijn. De 
·«r egisters » geven strijkers, hout- en koperblazers met · 
soms verrassend gelijkende klankkleunen. Verder kan 
men op een tweestemmig manuaal de beide stemmen in 
verschillend register spelen . Daar dit ,op beide manualen 
mogelijk is, kan men dus vierstemmig in vier verschil
lendie klankkleuren spelen. Ook is het door minder of 
meer diep de toets in te drukken, mogelijk, van pp tot ff 
te gaan , zddat in de vier stemmen bovendien een ver
schillende dynamiek kan worden -bei·eikt. Marx is van 
mening dat deze uitvinding veel . mog,elijkheden biedt en 
niet verwaarloosd moet worden, temeer, daar de uitvin
der nog steeds in détails verbeteringen zoekt aan te 
brén •gen. Een nadeel aclit hij de ·uitermate ingewikkelde 
bouw van het instrument; hij meent , dat het niet gemak
kelijk in serie te vervaardigen is. De uitvinder is va n 
mening _dat het niet meer zal kosten dan een goede 
piano. Marx zou aan het bezit van zulk een instrument 
een wettelijkie toestemming willen verbinden, want hij 
houdt zijn hart vast bij de gedachte, dat b.v . in Weenen 
elke straat voorzien zou zijn van een aantal dezer He
liophonen . Zij klinken nl. nogal sterk door . De uitvinder, 
Bruno Helberg, is een VJeelzijdig gevormd kunstenaar, 
pianist van beroep . Hij was leraar aan het Hochsche 
Conservatorium in Frankfort, Assistent bij Art. Schna
bel, verwierf meerdere eerste prijzen op internationale 
piano -concours, bezit goede getuigschriften van musici 
als Wilh. B~ckhaus en Mengelbe .rg : · · · _ ~ -
~ · Jos de Klerk publiceert in « Kioor- en Kunstteven », 
Hilversum (Kerstnr. 1947) het vervolg ·van zijn « Schat
k amer der Oud-Nederlandse Polyphonie », een bevatte
lijk overzicht, met veel practische wenken die ook voor 
onze kierkkoren van veel belang kunp.en zijn ... wa n~eer 
zij zich op deze schone muziek van eigen bodem toe
leggen. In dit nummer drukt hij een driestemmig kerst
lied van Clemens nion Papa af : « Het is een dach der 
vrolicheit ». 
~ Ve rsieringen bij Bach. Nog in verband met de ver
sierin gen, stuurt Piet Visser ons een samenvatting van 
een artikel uit « The Musical Times » over dit ond er
werp. The Musical Times drukt van deze studie het eer
s te gedeelte af ove ·r het voorkomen en de betek enis van 
der ~ersierip.gen in de muzi ek van J . S. Ba .ch. De auth en
tiek e autografen geven betrekkelijk weinig voluit ge
schreven versieringen aan. De afschrift en van zijn zonen 
en leerlingen daarente gen veel meer . Schweiz er meende , 
dat Bach in zijn laatste periode hoe lange1 · hoe spa a r
zam er werd het het a ange ven van versi ering en. Dit ls 
slechts waar v,oor het voluit schrijven erva n . _Schr . stelt 



op grond van het door hem onderzochte materiaal, de 
gang van zaken als volgt voor: In zijn la ter e periode 
heeft Bach inderdaad minder versieringen uitgeschreven 
in zijn handschriften. Zijn leerlingen, die er afschriften 
van namen en die Bach's interpretatie van de versie
ringen kenden, sch11even - al dan niet onder het oog 
van de Meester - de versiering en voluit. Ook anderen, 
niet-l éer lingen van de Thomas-cantor, stonden nog dicht 
genoeg bij de oorspronkelijke uitvoeringspraktijk, om 
hun afschriften en hun interpretatie een grote waarde 
toe te kennen. 

De versieringen zijn geen overbodige toevo .egsels , maar 
maken een integrerend deel uit van de stijl van B a ch 
en kunnen niet straffeloos worden weggelaten. Wel zul
len ze ,oordeelkundig moeten worden toegepast, en de 
diatonisch e regel daarbij streng in acht genomen moeten 
wordien. ~ 
i> Marcel Dupr,é speelde half Januari in Zürich m et het 
Tonhalle-orkest een uitgebreid conoert, dat veel bijval 
oogstte. Zijn programma bevatte aan solowerken : Bach's 
T-occata, AdagÎlo en Fuga in C, Clérambault: Basse et 
dessus de Trompette; Daquin: Noël-Variaties en Cés. 
Franck: Choral in Ja kl. Met orkestbegeleiding speelde hij 
Händels Concerto in sol kl. terwijl hij aan het slot een 
-improvisatie op twee gegeven thema's speelde. De ver
slaggever in de Schweitzerische Musikzeitung (Feb . 48) 
V1ertelt dat het publiek opgetogen was, ook omdat het 
,bij dit concert de org a nist niet alleen had hunnen ho
ren, maar hem ook aan het _werk had gez ien . 

i> Marcel Druart speeld e op 31 Jan . met een reeks 
Kerstkoralen en het Pra eludium en Fug a in h kl. van 
.J. S. Bach. Orgel van N.I.R . · 

0 Flor P eete rs hield ,een orgelbespeling op het zelfde 
orgel (22 Febr.) met volgende werken : Praeludium en 
Fuga in a kl. van Bach ; Koraal nr. 1 va u C. Franck; 
Koraal met variaties op « Heer J rezus h eeft een hofken » 
droor hem zelf . 

De corr es pondent van « Het Volk » die Prof . P eeters 
verslijt voor Directeur van het Lemmensinstituut 
schrijft over dit laa tste werk o.m.: « De variaties zijn 
gebaseerd op de sprecifieke methode van de Lemm ens
school en bevatten een moeizaam zoeken naar de sub
tiel e klaarheid van zuivere muziekkunst. » ! ! Zoud en onze 
dagbladen bij gelegenheid geen bekwam e correspond ent 
kunnen sturen? Of steekt l:uet zo n a uw niet! 

i) Nederland bouwt een org el t er nagedachtenis der 
gesne uv elrle soldaten. Ond er h et Er e-Voorzitterschap van 
Z.K.H. Prins Bernhard gela st zich een Uitvoer end Co
mité met de voorbereidende werkzaamheden tot h et bou
wen van een Vredes -Orgel van 100 spelen, verdeeld over 
vi jf klavieren en pedaal. D e plaats van vest iging is no g 
niet beke nd. Ook werden ons niog geen namen medege
deeld van de mo geli j ke orgelbouwer <en de orgela dvise ur . 

W ij du rve n ve rh open dat in deze zeer te pnJzen deel 
ste lling, mannen zullen gebruikt worden van uitstekende 
kennis. Men schat dat de nodige gelden tot het bereiken 
van dit do el die 250.000 fl. zullen bedragen . Onder het 
uitvo erend - en Ere-comité zijn o.m. volgende personen 
t e vermelden: H. Andriessen, Van B eijnum , A. Van D,er 
Horst, Bernert Kempers, S. Dresden, B. Fran sse n, P. 
Hörm an, P ate r Huigens, A. De Klerk, Prof. Smijers, K. 
Stolwijk, L. T01ebosch, enz. Giften kunnen gestuurd op 
Postgiro -i·ekenin g 505200, Secretariaat, Leuv ense str. 106, 
Scheveningen. 

Wij kom en later m eier uitvoering op dit ontwerp terug , 
nu reeds juichen wij echter dit heerlijk initiatief toe, 
en hopen, met het Uitv. Comité, op een spoedige ver
wezenlijking ervan . 
i> Bree: Er is ernstig sprake van een nieuw orgel te 
Bree. Echter nog geen verdere inlichtingen. 
i> Rekem: Op 1 Februari werd hier het orgel ingehul
digd met een bespeling door dhr. Peters , organist te 
Eisden Ste Barbara. De volgende werken stonden .op het 
programma: Toccata en Fuga in re kl., Bach; Koraal en 
Gothi sch Menuet, Boelmann; Allegro uit Concerto in 
si b gr . en Allegro uit Concerto in sol kl., Händel; Lar 
go, idem; Aria, Lceillet; Cantabile, Herman Meulemans; 
Fanf a1,e, Lem mens. Het or ge l heeft 15 spelen en werd 
ge b ouwd doo r de Firma Verschueren. 
0 West-Vlaanderen. Onder deze hoofding citeerden wij 
in een der vroegere nummers (II , nr. 6, blz. 142) een 
schrijven van een onzer West-Vlaamse correspondienten. 
Wij beloofden meerdere van de beschreven toest anden te 
ond erz oeken en de uitsl ag ervan jn ons blad te publi
ceren . Zes ti en per sonen beantwoordden het korte bericht 
van ,onze corr espondient. Een deel beaamd e volmondig 
wat hij toen schreef en dee d er nog een schepje bij. 
Ander e protesteerd en, en sommig e zeer heftig. Onder 
deze laatste vinden wij ook, Z. E. H. Paul François, , sym
pathi ek dirigent van hiet St . Salvator-Koor te Brugge 
en Ler aar aa n de Kost ers chool te Torhout; hij za l wel
licht de be ste geplaatst zijn om de toestand n aar wa:;i.r
heid te beoordelen. Wij lat en daarom zijn schrijven in 
ZtJn ge heel voo rgaan . « Dat er alhier verscheideille or
ge ls in slech te to esta nd verkeren, ja gedeeltelijk of ge
heel vernield zijn, is niet zo zeer on gewo on voor wi<e 
weet h oe deze streek d<oor allerlei oorlo gsfe iten werd 
ge te ist er d . T e Kortrijk alleen reeds gingien door een 
bomb ar dem en t in één nacht drie kerkorgels volledig ver
lor en en ' werden daarbij dri e zeer ernsti g bes chadigd. 
Dat vele van die instrumenten nog ni et herbouwd _o:f 
slechts voorlopig hersteld werden ligt niet aan het ge
brek aan organisten, zoa ls uw correspondent schrijft, 
doch bij giebrek aan finantie s. H et is werkelijk niet bij 
gebrek aan mens en die een huis zoeken dat er tekort 
is aan huisvesting . Dat hier of daar dau nog een org ~l 
in slechte toestand geraakt? Lezen wij niet in hetzelfde 
nummer van « D e Schalmei », enkele lijntj es ve_rder -in 
« Mi xturen » dat zo iets ze.lfs het B .B .C.-orgel te Londen 
kan overkomen, ,en dan nog juist vóór een recital van 
Flor P ee ters? Ware het niet bet er het « g,oede nieuws » 
te melden, da t men tijdens en sedert de oorlog op ver
scheid ene pla a ts en in W.-Vl. (o.m . Poelk a pelle, Geluvelt, 
Roe se lare , Ooi ge m, OostJende) splinternieuwe orgels wist 
te installeren, spijts de hoge kostprijs? Doch onmiddel 
lijk daarop zegt uw correspondent het t ege novergestel
de : « neen, er is geen gebrek aan goed e org a nisten; ik 
ken er gen01eg die op een benoeming wachten, doch deze 
blijft uit... ». Ziedaar ee n feit da t ontegensprekelijk die
genen zal verheugen die de organisten van ambtswege 
in onze kerken h ebbe n te benoemen, en die zo dikwijls 
te vergeefs naar de geschikte kandidaat zoek en .. . Doch 
die talrijke goede organisten die ,op hun beno em ing 
w achten hebben tot nog toe blijkbaar ve rg eten hun aan 
vraag te doen ... H et zou ook we l de moeite lonen in 
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« De Schalmei » eens klaar uit te m a k en wa t me n ver
staat onder de naam van « goede organist en ». .. (1). 
Men schijnt te vergeten dat in de kerk de t.aak van een 
organist is: in dienst te staan van de liturgie - een 
ZJeer edele dienst, die veel beroepsbekwaamheid vergt, 
jawel, maar ook een grote dosis ootmoed.. . De kerke
Jjjke eredienst kan, noch mag nu eenmaal niet de gele
~enheid zijn om de organist op het podium te stellen en 

"hem als hoofdacteur te laten optreden om me t recitals 
succes te oogsten. Het gebeurt zelfs - gelukkig zeer 
zelden - dat een bekwame organist zich zodanig ver
gist in de opvatting over zijn ambt als kerkorganist, dat 
hij iopgehouden heeft nog een bekwaam kerkorganist te 
zijn. Het is ten slotte zeer onhandig gP-weest vanwege 
de correspondent, steden te noemen die zogenaamd geen 
gediplomeerde organisten bezitten, want juist al deze 
steden bezitten meerdere bekwame en geschoolde krach
ten die allen het diploma -van koster-organist in de Bis
schoppelijke kosterschool hebben behaald, en waarvan 
verscheidene daarbij nog in ~en of ander Muziekcon
servatorium een schone prijs veroverden ... » 

(1) In Izegiem heeft onze Correspondent over het hoofd 
gezien dhr. Daniel Clement die een Eerste diploma van · 
orgel en geschreven harmonie behaalde in het Conser
vatorium te Gent onder Meester Vilain met volgende 
programma : Opgelegd stuk : Fuga in re kl., Bach; Stuk 
naar keuze uit volgende werken: Pièce héroïque van C. 
F:ranck; Allegretto in si kl., Guilmant; llC deel uit de 
Sonate in fa kl. , Mendelsohn; le deel uit de Paassonate 
van Lemmens. Dhr. Clement z!).l begrijpen dat onze cor
respondent hem vergeten was wanneer hij bedenkt dat 
dit exaam reeds 23 jaar geleden plaats had . In 1925 be
haalde dhr. Clement een le P'rijs met volgend program
ma : Fuga in do kl ., als opgielegd stuk. F. De Geeter 
speelde samen met hem: Canzona in re kl. van Bach en 
de .2e Sonate van Mendelsohn : Mej . Sol. De Grijse met 
Fuga in Do gr . van Bach en de 5e Sonate van Mendel
sohn . Hijzelf voerde uit: Toccata en Fuga in re kl. van 
Bach; Allegro uit de 4e Sonate van Mendelsohn; Canta
bile in Si gr. van Franck en Introductie en le Allegro 
der Sonate in re kl. van Guilmant . Wij publiceren hier 
deze p r.ogramma's omdat de huidige studenten der Con
servatoria zich daaraan zullen interesseren. Verder had 
de Corr . eveneens dhr. E. D'Hont te Ardooie v;ergeten 
die ook een Eerste Prijs behaalde in h etzelfde Con ser
vatorium onder Prof. Peeters in 1943. 

De Redactie van « De Schalmei » kan echter niet aan
nemen dat Z. E. H . François nog niet zou geleZJen heb
ben • irl ons blad wat wij verstaan ,onder « een goed or
ganist ». En de artikels van Flor Peeters (3) en deze van 
Johan (reeks van vier)? Wij hebben een zeer ruime 
plaats gelatien aan deze kwestie . Wij danken alle cor
respondenten voor hun schrijven en nemen nota van de 
aangehaalde feiten. Het is « De Schalmei » echter niet 
mogelijk over deze kwestie in polemiek te treden en 
allen aan het woord te laten. 
0 Nr. 2 Jaargang 1946 wordt ons van verschillende zij
den gievraagd . Wie heeft dat nummer voor ons in dub
bel? Dringend! Te sturen naar ons adres. 
0 Conservatorium te Gent. Nr . 6 in de reeks der abon
nementsconcerten stond in het teken der inhuldiging 
van het nieuwe orgel (,oude aangevuld). Het geheel 
stond onder de leiding va n Meester J. Toussaint De 
Sutter, Directeur van het Koninkl. Conservatorium en 
Diri gent der Abonnementsooncerten. Solist w a s Prof. 
Flor Pee tiers . .In de Symphonie nr. 3 in do kl. van Sa int
Saëns werd het orgel bespeeld door G. Verschraegen, 
het pi ano-gedeelte door dhr. Abel Matthijs . Prof. Flor 
Peeters sp eeld e zijn Concerto per Org a no. Het concert 
werd besloten met de Marche du Couronnement ,eveneens 
van C. Saint-S a ën s ; a an het orgel : G. Verschraegen . 
Zie het Orgelfront op de frontpagina van dit nummer . 
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Het orgel w erd samengesteld door de Fa. Stevens. Op 
het zel fde o rgie! spe elde G. Verschraegen ter gelegenheid 
van het 2de Concert der Leerlingen-concerten, het Con
certo nr. 4 in Fa gr. van Händel. Het geheel stond even
eens onder ·de leiding van Meester Toussaint De Sutter . 
0 « De Schal.mei» en een necord! Van 17 tot 20 Februari 
stuurden 26 (zes en twintig) nieuwe abonnenten hun 
aa nvr a ag in! Wie maakt deel uit van een nieuw record? · 
Wie wordt steunlid van onze beweging? Stel ni ét uit! 
0 Mr. Alex Paepen, ereprofessor (daarover later meer} 
van orgel aan het K. Vl. Oonservatorum tie Antwerpen, . 
gaf een orgelbespeling op het orgel van het N.I.R. (21. 
Febr.) met volgend programma : Praeambulum cum fu
ga: Rev . Fr. Königsperger (1750); Rhapsodie on a 
ground: Heatcote Statham; On the tune « Marydom »: 
Gordon Cameron; Prelude in G: E.C. Bairstow; Allegro 
gioso: Alex Paepen. , 
0 Prof. Peeters speelde als solist in het Concert der 
Christelijke Mutualibeiten te Brussel, op het orgel van 
het P a leis voor Schone Kunsten, zijn Vlaamse Rhap
sodie en Chant de Mai van Jos Jongen. 
0 Nordwestdeutsche Rundfunk zond op 25 Jan. een 
orgelconcert uit gegeven door Johannes Gigo met Orgel
sonate in C-Mol! van Guilmant en het Koraal in A-Moll 
van C. Franck. 
0 Vict. Hens speelt op 5 April, Radio Brussel te 17,30 u. 
volgende werken : Prelude, fuga en ciaconna in d, Pa
chelbel; Fantasia in g, Teleman-Van AmP.lsvoort; Prae
ludium in C, G. D. Leyding; Tweede Passacaglia, H. 
Strategier; Eli, Eli, uit Sept Chorals-Poèmes, Ch . Tour
nemire; Les · eaux de la Grä.ce, uit Les Corps gJ;orieux, 
0 . Messiaen ; Praeludium en Fuga in a, Lode Huybrechts. 
0 In plaats van George Stam, organist dier Gr. Kerk 
te Leeuwarden, is tot voorzitter der Ned. Org.-vereniging 
benoemd, dhr . Simon C. Janssen te Amsterdam , vroeger · 
organist der Gr. Kerk te Arnhem. Waarvoor onze har
telijke felicitaties. 
0 Wanswerd: In Jan. werd in de N. K. Kerk aldaar 
het gerestaurieerde orgel ingewijd. De organist S. C. 
Tolsma gaf een korte bespeling tijdens de dienst. Dhr. 
Riemersma te Ferwerd trad op als adviseur. Hoger ge_
noemde kerk had reeds in 1580 een orgel . In dit jaar 
fungeerde Epo Rienker als « cosber, meijster ende orga
nist ». De schoolmeester en orgelbouwer Harmen Jans, 
van 1640-1667 onderwijzer te Wanswerd, bouwde in 1667 
ald aa r een orgel, dat er twee eeuwen dienst gedaan heeft . 
Het werd in 1877 vervangen door het tegenwoordige, ge
bouwd door W. Hardorff te Leeuwarden, in 11344 opvol
ger van W . van Gruisen en Zonen . Het orgel wordt. 
steeds om zijn uitstekende kwaliteiten door deskundigen 
geprezen. 
0 Dhr. Hoving te Niekerk was op 31 Dec. 47, 52 jaar 
ononderbrokien 10rganist in de Herv. Kerk aldaar. Pro
ficiat! 
0 Zijllaan \Vassenaar in de Geref. Kerk werd een . 
nieuw orgel gebouwd door fa. G. Van Leeuwen te Lei
der dorp en ingewijd door dr. H. L. Oussoren. Het be vat. 
12 manualen I, 9 manualen II, vijf pedalen, enz . Het 
fraai instrument is volgens systeem : mechanische schuif
lade : Hoe speelt men op dit fraai instrument? 
0 Districtvergadering. Friesland te ¼emmer op 10-1-48. 
Orgelbespeling door Coli . R. Teule van Heerenveen op, 
het van Damorgel (1842, 22 st.) met werken van Swee
linck, Buxtehude, Walther en Bach. Cirr. Friesland .. 
0 Artistenmi s te Antwerpen op 18 Jan. Het orgel werd . 
besp 1eeld dóor Vict. H ens. Bach , Clerambault, Couperin, . 
L ebègue. St. Caroluskerk , 11,30 u . 
0 Zeer hartelijke gelukwensen aan dhr. Omer Van . 
Puyvelde om de schrone bekroning van zijn hard werk. 
Dhr . Van Puyvelde is organist aan de St . Pieterskerk te. 
Gent en behaalde te Brussel een eerste prijs àls diri
gient , en evene ens een eerste prijs voor de beste koèr 
uit voeringen. 



• 

,/ 

Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs
gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 

EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE MUZIEKHANDEL 
B IJ E N L A A N, 1 - B R U S S E L 

,I • 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte systeem. 

STEMMEN- OMBOUWEN- REPAREREN 

V O O R A R T I S T I E K E N D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 

TONGEREN L. 
opger. 1937 

ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opg_er. 1891 
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F I R M A DELMOTTE 
1 OR(jels_J 

·oooNRIK 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N. I. R. TE BRUSSEL 
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1n uw k€Rk ... 
zal het electronisch orgel WURLITZER zijn aange
wezen bestemming vinden. 

" Dit wonderbaar instrument is een onuitputtelijke 
bron van verschillende tonen, zo zuiver, zo stiJtvol, 
zo werkelijk getrouw aan de traditionele orgel
klanken. 

leder organist kan het WURLIT.ZER orgel besp.elen 
zonder vooraf gaande ingewikkelde studie der regis
tmtie. 

Het WURLITZER orgel beslaat zo weinig ruimte en 
kost betrekkelijk veel minder dan het gelijkwaar
dige pijporgel. 

HET IS WERKELIJK DE ZIEL VAN UW KERK. 

IDI. ORGANISTEN 

EE. IDI. PASTOORS 

EE. IDI. BESTUURDERS VAN COL
LEGES en KLOOSTERGE
MEENTEN 

Zendt, met vermelding van « De Schal
mei», een postkaartje en vraagt kos
teloos en zonder verbintenis inlichtingen 
aan de algemene vertegenwoordigers : 

USINES G.- STAAR N.V. 
Steenweg op Waterloo, 566 

BRUSSEL 

Drukkerij Vyncke, Savaan straat, 4, }ent . 

~ël. ., 
.... 
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.fléd actie "DE S -. H f.l. fi..lf>11 ~P,v 
MEI 1948 3• JAARGANG - N• 3 

Tweemaandelijks Tijdschrift voor Orgelbeweging 

KLEINE ORGEL IN DE NIEUWE KER K 
TE AMSTERDAM. 

(!De organist zit onder het bovenwerk; het zijwerk -
lin 1ks ander - heeft geen frontpijpen). 

(Foto Van Agtmaal) 



~ieuwbouw Restauratie 

Jos. LO~CKE, broeder & Zonen 
EESEN· (W.VI.) 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
Orgelbouwer 

HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen -- Herstellen -- Ombouwen 
ELECTRISCHE VENTILATOREN 

KERK- EN SALONORGELS 
volgens electrisch, pneumatisch en mechanisch stel1~• 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS - TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEIUGHEID DEN PAUS 

... gé&ticht in 1882 HEENEN (W.-Vl.) 
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f/,1-gwten uit Vlaande,ten6 
(9.}tfjefliidto.,ue 

mR. ysesRant claesz 1557, 

claeys öe smet 1570, 

sauöewon te öon 1643, 

,n 0€ kERk van Wo.t€RVl1€t. 

W ij bollen t raag midd en het wijd se po lder 
land met de donk ere stoe re dijk en. Vermink te 
canada's hangen schu in ove r de weg . Eind eloos · 
ver ligt het po lderl and in enorme groe ne vlak -

.. ,~.lt_;:. >•ï,·~Îiàl••\'f~·Utt 
... ~·••\" .~ ➔i,1•~· · •JJJ1flfft:~ 

. ' ........ -■·' 

ten, b leek-, donker-, purpergroen, met a lleen 
daartussen een he lle, puurge le !3treep loofzaad, 
en een glanzen<!_ blauwe waterp lek dèr kreken. 

Vers gewit en getee rd , duik en de boere nh ove n 
ach te r enk ele bl oeiend e ap pelaa rs. 

Wij zien nu geen to ren m eer sind s de laat ste. 
besc hiet ing : de spi tse en een groot deel va n die 
tore n liggen in puin. D e oor log heeft hi er zes 
weken lang in a lle felh eid gewoed . Er staat nu 
n og op de re st e van die oud e to r en ( a ls kl ein e 
jongen zage n wij h em va nop de vaa r t dijk en 
onzer gemee nte ) een kl eine sto mp e mu tse . 

Binn en de k erk en ach te r h et k oor is de sch a
de buite ngewoo n groo t en ni et meer in de oud e 
luister te herste llen . De prach ti ge schil deri jen 
va n een de Crayer , een va n der Goes, een Se
ghers, de én ige pr edik stoe l en het k oorgestoe lte 
dragen allen de felle sporen va:n de zes weke n 
beschieting . De oud e grafinon ume nten staa n 
buiten in weer en wind, de kl eurve nsters h angen 
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aän flard en . Alles heeft schade geleden, ·ook h et -
mooie orgelfront. De overdadig . versierde kast 
van het groot orgel hangt _scheef gezonken, de 
pijpen vallen uit de rij. Toch kon het nog veel 
erger geweest zijn, en, wie die dagen me emaak
te, staat verbaasd er nog een orgel en een pre
dikstoel te vinden! 

Het goedbewaard archief is gaaf gebleven. 
Wij zitten op het stemmig kamertj e waar het 
ons gemakelijk gemaakt wordt door de Z.E. H. 
Pastoor Van Raemdonck die met kennis · en 
optimisme de geweldige restauratie heeft aan
gevat, en door de sympathieke organist dhr .. 
Verbrugghe, waarvoor wij hier onze innigste 
dank betuigen. 

Heeft het archief in deze tijd niet geleden, 
toch moeten er in vroeger tijden veel archief
stukken zoek geraakt zijn daar er uit de 16" 
eeuw slechts dri e bundels kerkrekeningen over
b~eve n. Wij vinden e_r echter int eressante gege
vens; 

1 

I. Mr Ysebrant 

In 1557 vinden wij t e Wat ervliet cc Mr. yse
br~nt orghelmaeckere binnen bruggh e voor zijn e 
vacatie van dat hy te Watervliet quam visite-

. ren den orgl.iele die zelve ontrepareert ende 
ontstelt es» . Mr. Ysebrant zal wel ysebrant 
Claesz. zijn die in 1555 te Brugg e in h et Ste
Claraklooster aan het orge l wer kt (zie Dr. Vente 
in zijn Bouwstukken J. Wij weten, uit de ar-
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chi efst ukk en ni et~· of hij de maker is van ·dit 
orge l, en in de losse quitanties en andere stuk
ken waaraan de 'kerk van Wat erv liet zeer rijk 
is, vinden wij uit die tijd geen enk el stuk be
treffende h et orgel. 

II. Mr. Cleays de smet 

Wij ontdekten deze orgelbouwer in een bun
del van 1570. 

Hij is naar alle waarschijnlijkheid de broeder 
of de zoon van Aert de smet die wij in de St
Baafskathedraal rond de ze~9-e tijd terugvon
den ( 1). « Betaelt Mr. Claeys de smet orghel
makere voor tmaken stellen ende regieren van
den :rµeuwen orghele inde voors.kercke XLyi gr. 
ende xx gr : zijne werckghesellen ghepresenteert 
als twerck volmaeckt was. » De gegevens ove:i; 
dit orgel zijn van bijkomstige aard. 

Bernaert Stevens organist van Caprijcke heeft 
het orgel eerst bespeeld. Joos Michiels heeft het 
nieuwe orgel van Brussel naar Watervliet ge
voerd met wagens en peerden en « metsgaders 
doude orghele wederome tot brussel te voere
ne. » 

De volgende organisten komen het orgel visi
teren: Jan de costere van de vrouwekercke in 
brugghe, Mr. Daniel organiste van onse vrouwe 
kercke t' Ardenburèh. Cornelis vanden Ryne 
organiste van sint donas in brugghe . heeft 
Athony Ackaert uit Watervliet « tzijnen huyse 
ghegheven en de gheleert te spelene opden or
ghele ». Deze leerling verblijft tijdens deze stu
dieperiode in het huis van M. Corn. bryncts 
schoolmeestere in bruggh e en had er ook de 
« tafelcosten » te betalen. 

In de laatste bundel uit de. 16° wordt alleen 
. vermeld dat een « orghelaere van brugghe » het 

orgel komt vermaken « ende stoppen». . 
Van deze periode tot 1643 komt , nog slechts 

één voornaam feit ter sprake n.l.: « Item be
taelt aan Mijn he ere den abt vanden Eechaute 

, tot brugghe voor den coop van een positijf ten 
behouve deser kercke ». Verder wordt een voer
rµan betaald om « tdraeghen van tzelf positijf 
tot opden waeghen, en een timmerman · om een 
tafel te maken, « da er h et pü'Sitijf ofte den or 
ghel op staet ». D e rai van dit positief in ker 
ken zoals dez e van Wat ervliet is niet steeds 
duid elijk. Doch, het is een louter veronderstel
ling, wij vermoeden dat dit positief, behalve 
een functi e van koororgel, ook medegevoerd 
werd op een wagen in de ver schill end e proces
sies. In W aterv liet en ook in archieven van 
andere kerken vonden wij meermalen een beta
ling 1< omme te spelene den orghele in den om
meghanck » . .En, eigenaard ig feit: die organist 
is gewoonlijk niet de plaatselijke k erkorgan ist. 

' . ' 



III. Baudewijn Ie don 

Meester Ie don is voor ons tot nog toe een 
volslagen onbekend orgelbouwer geweest" Is hij 
afkomstig van Brugg e ? Hij woont er, werkt er 
in elk geval nu in de jaren kort vóór en zeker 
tien jaar na " het bouwen van dit orgel. Geen 
organoloog of geschiedschrijver heeft hem ver
meld in zoverr e wij konden nagaan. Sommig e 
van zijn rekeningen en quitanti es zijn in het 
Nederlands, andere in het Frans. De laatst ge
noemden zijn echter niet in het goede Frans 
van die tijd doch zeer gebroken en naïef . Er is 
echter . geen enkele door hem zelf geschreven 
gezien hij het contract en de verificaties der 
betalingen steeds met een << merck » onder
schrijft. Het merk verl_:,eeldt een orgelpijp. Het 
contract en de dispositie van het orgel zijn de 
eerste stukken die op dit werk betrekking heb
ben; er zijn · dus geen gegevens over het oude 
orgel. _ 

Dispositie van het orgel ten jare 1643: 

Eerst een orghel van acht voeten. 
2 Devanture van acht voeten open volghens 

de teeckeninghen van Inghels tin 
3 Bordon van vier voeten luydend~ acht 
4 Prestant van 4 voeten open 
5 flute van 2 voet luydende 4 
6 doublet van 2 voet 
7 quinte fluyt 
8 Cleyn fluyt van 1 voet luydende 2 
9 forniture van 4 pijpen 

10 Cimbal van 3 pijpen 
11 Cornet van 5 pijpen beginnende vande îeyn

te van C solfaut in tmidden van tclavier 
12 flajolet 
13 Trompet 8 voet van inghels tin ende loot 

tzamen 
14 Claron 4 voet tin ende loot tzamen 
15 trommel 
16 nachtegael 
17 tramblant 
Stoel in monster bened en van 4 ·voeten 

1 prestant dienende voor monster van inghels 
tin, groote als boven 

2 Bordon als boven 
3 fluyt als boven 
4 doublet als boven 
5 quinte fluyt als boven 
6 Cleyn fluytk en 
7. Tierce beghinnende als tcornet boven 
8 forniture van 3 pijpen 
9 cimbal van 2 pijpen 

10 regael oft voix humaine luyd ende op acht 
voeten tin 

De clavieren van beyde ghedisponeert op 45 
touchen van - palmhoudt aft yvoir. 

In de marge van het eerste clavier werd bij
gevoegd: « Dese casse hoogte 38 voeten en de 
breede 12 voeten met deuren ende chieraten 
(sieraad) in langh er 5½ voeten. In de breede 
3 voet alles goet droogh wagheschot. » 

Bij het tweede clavier: « Dese casse naer ad-
venant der bovenste. » · 

In de inleiding van dit stuk staat duidelijk: 
« Boudewijn Ie don orghelmaeckere wonende in 
de Stadt van brugghe. » 

De organist der kerk van Watervliet uit deze 
periode droeg de weidse naam van Pieter Mani
lius ab Austria , hij was terzelfder tijd vice
pastor. Wij vinden van zijne hand een aanvraag 
tot verhoging van zijn wedde in zeer sierlijke 
vormen: « nadat hy omtrent den tijt van twee 
jaren bedient heeft het groote nieuwe orghele 
sonder augmentatie van zijn ordinaire gaige. 
van sesse' pond en gro'ote, nieteghenstaende dat 
het bedienen van soodanighen otghel veel moije
lijkcker is end e constijgher soo om de verhe
ventheijt ende _plaet~e als de menighvuldig
heijt vande registers ende van het bedienen van 
een cleijn positiefken, soo zullen mijne voor
noemde heeren believen het voornoemde pen
sioe te augmenteren naar deseratie soo om de 
redenen voorn. als ende mede om de oncosten 
by hem uytghestaen in het tracteren van de 

. liefhebbers vanden orghele en de musiecke en 'de 
om de nieuwicheij.t ende schoonheijt van het 
werck ... » 

Het zal niemand verbazen dat hem aanstonds 
een bijvergoeding van vier ponden werd toe
gestaa n. 

Dit mooi hoe!{je aan h et stukg esc hoten koor, 
bleef gespaard. 

Hier dient eveneens aangestipt dat in h et 
zelfde jaar, 1643 het onderstuk van het orgel 
of portaal door de grote meester Jacqu es Sau
vage gemaakt werd en waarin hij o.a. een beeld 
sneed va n de H. Cecilia spelend op een porta
tief. 
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Bij het lev ei:en van het orgel vinden wij de
zelfde détails als vroeger in andere archiefstuk
ken n.l. de betaling en van de voerman die het . 
orgel vervoerde « ter causen vande met wae
ghens ende pe erden ghereden thebben by h et 
sas van ghent, tot philippinen, om deylen na er 
Ghent orii spieswerck naer brugghe om den or
ghele. » 

De dispositi e van het orgel wordt echter in 
1648 aangevuld met een << Cromhoorne » en een 
« bombaerde » waarvoor ook betaald wordt 
« 3 florins pour delle paille, 4 florins pour Ie 
voitaire au bateau, 5 chellin pour Ie chariot 
donné à Bruge, 9 chellin a Maldeghem, 6 chel~ 
lin pour despens de chevael » enz. 

De naam van Baudewijn Ie don vinden wij 
terug in de rekeningen van Watervliet tot en 

m et 1656. Nad_ien is er tot 1700 enkel sprak e 
van klein ere werken door Mr. Carolus Te erlinck 
die ook in de St Niklaaskerk te Gent werkt e, 
een zekere Care! Lala en Mr. Steven billemos. 
In 1700 en volgende jaren wordt het orgel na
gezien door een sekere predicheer, orghelrr ake
re. De gegeve ns vanaf deze periode zullen wij 
in een der volgende nummers publiceren daar 
zij de veranderingen die de laatste dispositie 
onderging, in meerdere bladzijden aanduiden -. 

Bert en DE KEYZER 

(1) Zi,e vorig nummer van D e Schalmei. In Lede vin
den wij Claeys de smet in het jaar 1556. Cfr. Jg. II, 
nr. ~. bi. 27. 

OE 1nvl0Eo Vö.n OE Vlö.ö.ffiSE ORCjElBOUW 
op OE ÇRö.nSE 

De reeks zeer belangrijke artikels dioor Dr . Vente, on
der deze hoofding in « De Schalmei » gepubliceerd, zal 
over korte tijd in vertaling overgenomen worden in 
« Bulletin trimestriel des Amis de l'Orgue » waarvan N. 
Dufourcq de Hoofdredacteur is. (N.v .d.R.) . · 

W anrteer ik aan de hand van de beschikbare 
literatuur een overzicht tracht te geven van de 
Nederlandse meesters, die in Frankrijk, dus ten 
Zuiden van de 16 en 17° eeuwse grenzen, heb
ben gewerkt, kom ik tot de volgende lijst: 

l. Jean de Songniez I, 1381 Troyes (14). 
2. Godfried en Jan van Veurn!:, 1382-1441, 

Rouen (15). 
3. Gilbert en Jean de Visée, circa 1380, Bur

gondië ( 16). 
4. Hendrik Arnauts van Zwolle, circa 1440, 

Bourgondië ( 17) . 
5. Jean de Songniez II , 1440, Troy es ' (18). 
6. Jan van Steenren of Jan van Ar en I, circa 

1460, Bourgondië ( I 9). 
7. Oudin Hestre, 1487-1491, Reirns, Parijs , 

Rou en (20). 
8. P et rus de Estrada, 1515, Rou en (21). 
9. Joss e Le Bel, 1551, Parijs (11). 

10. Aart , de Smet, 1585, Morlaix, St-Jean-du
Doigt (22). 

ll. Jan en Mathijs Langh edul, 1585-1605, 
Parijs ·(23). 

12. Jan, Floris en Nicolaa s Hocqu et, 1588-1619, 
Metz, Nancy, R eims ( 24) . 

13. André de la Haye , 1594, Fougères (25) . 
14. Fra1:1çoi-s de la Ha ye, 1615, Troy es (26). 
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15. Jacques Bernard dit Du Mont, circa 1620, 
Rouen (27). 

16. Louis Is01:é, circa 1615, Eu (28). 
17. Guillaume Ponchet, 1623, Béziers (29). 
18. Christophe Dubois, 1637-1643, Dieppe, 

Rouen, Bernay ( 30). 
19. Charles Royer, 1645-1675 , Marseille (31). 
20. Jan Visbecq, 1695, Reims (32). 

Het zal wel noodw ,kelijk zijn om te verklaren, 
waarom enkele namen op deze lijst voorkomen. 
De Franse orgelhistoricus vooral zal zich afvra
gen, waarom Oudin Hestre, Petrus de Estrada, 
Joss e Le Bel en Jacques Bernard dit Du Mont 
hier genoemd worden. 

Ov er de afkomst van Oudin Hestr e weten de 
bronnen niet meer te meld en dan dat hij is « or
ganista de Cameraco » of « organorum compo
citor alemannus » kan de vraag do en rijz en of 
Oudin soms een Duitser was en geen Vlaams 
meester. Ik mag hierover verwijzen naar het
geen ik reeds over de b ete k enis van dit woord 
heb ~eschreven in de regels hierbo-~en (* ). Ik 
wil de mogelijkheid, dat H estr e een Duits er was 
niet volkom en uitsluiten, maar het komt mij 
toch voor, dat deze meester uit Kam erijk een 
Waals m eeste r was; ook zijn naam pleit voor 
deze uitleg. 

En dan Petrus de Estrada ! Hoe verleidelijk 
om deze orgelmaker t e verklaren tot een Span
jaard! H et orgel, dat hij in 1515 in de St-Vivien 
te Rou en bouwt, is echt er Vlaams van concep
tie. Maar ho e komt hij dan aan die Spaans e 



·~ . 

naam? Ik meen, dat deze een vertaling is vart 
Pieter van der Straeten. Juist de naam Van der 
Straeten ka,n gemakkelijk ve_rtaald worden. 
Leeft er in de 16° eeuw niet een heel geslacht 
van Van der Straeten's en De la Rue's, dat bij
zondere prestaties leverde op allerlei gebied der 
muziek? We kenne~ natuurlijk de beroemde 
componist Pierre de la Rue (t 1515); er is een 
orgelmaker broeder Joris Van der Straeten, die 

_ in St-Winoksbergen ( 1508) en Boerbutg ( 1534) 
werkte en tenslotte was er ook nog een orgel
maker Pieter de . la Rue, die in 1581 te Blanken
berghe en in 1585 te Brugge orgels repareerde. 
Het is een algem~en bekend verschijnsel, dat 
juist de Nederlanders in de 15°, 16° en 17° eeuw 
hun namen veelvuldig veranderden of vertaal
den. Zo noemt de Brusselse orgelmaker Joost 
de Muldre zich ook J osse Lemonnier; Philippus 
de Monte is een deftiger naam voor Filip van 
den Berg, J osquin des Prés voor J osken van der 
Weyden, Mathieu Le Leup voor Mathijs de 
Wulf, enz. Ik geloof derhalve dat Pedro de Es
trada een Vlaams meester is, die in Spanje heeft 
gewerkt, zich dç1,ar een Spaanse naam heeft aan
gemeten en zich in Rouen eveneens met deze 
weidse naam laat benoemen, omdat het Vlaam
se Pieterke van der Straeten toch niet uitge
sproken kon worden en het ook niet imponeer
de! 

Ook J osse Le Bel houd ik voor een Vlaamse 
meester. Vooreerst is de naam Josse in Vlaan
deren zeer algemeen, maar verder vertoont het 
hoofdwerk van het orgel in de St-Germain-
1' Auxerrois te Parijs, dat hij in 1551 bouwde, 
alle eigenschappen van de Vlaamse orgelbouw. 
Ook de naam Le Bel kan zeer gemakkelijk ver
taald zijn. 

Al is Crespin Carlier geen Vlaams meester 
door geboorte, toch meen ik hem te mogen re
kenen onder de orgelmakers, die het kraclïtigst 
de Vlaamse orgelbouw hebben verspreid. Het 
staat vast, dat Crespin geboren werd te Laon; 
zijn familie behoorde tot de aanzi _enlijke bur
gers van deze stad. Het is echter mogelijk, ja, 
zelfs waarschijnlijk, dat de Carlier's uit Laon 
verwant zijn aan het geslacht Carlier, dat te 
-Lille woonde. In de 16° en de 18° eeuw zijn er 
tal van orgelmakers, die Carlier heten en af
komstig zijn uit Lille. Het staat bovendien vast, 
dat Crespin's eerste orgels gebouwd wèrden in 
de Zuidelijke Nederlanden en dat hij van om
streeks 1590 tot omstreeks 1600 in Lille woonde. 
Pas als Crespin beroemd is geworden door zijn 
orgels te Gent en te Namen, gaat hij naar 
Rouen, waar hij · vriendschap sluit met Titelou
zé en vrijwel onmiddellijk de belangrijkste or
gelbouwer wordt. Ik mag aannemen, dat Crespin 
door zijn verblijf. in de Nederlanden zich de 

Vlaamse orgelbouwkunst heeft eigen gemaakt; 
de conclusie, dat hij zijn leerjaren bij de familie 
Langhedul of bij een meester uit de Langhedul
school heeft doorgebracht, lijkt mij voor de hand 
te liggen. Bovendien bewijzen de disposities van 
üarller 's orgels een nauwe aansluitmg aan het 
ceuvre der Langheduls. 

Als aangenomen kan worden, dat Crespin Car
lier leerling van de Langhedul-school . is, dan 
wordt meteen nog veel me_er verklaarbaar. 
Waarschijnlijk was Jean Carlier een brqer van 
Crespin; hij werkte in St-Denis in 1604. Een 
andere Carlier-leerling is Jacqqes Bernard dit 
Du Mont, een te Rouen woonachtig orgelmaker. 
Ik neem aan, dat dez~ orgelmaker eigenlijk Ja
cob Bernards ali~s Van den Berg heette. Regel
:inatig immers is in de Nederlanden het ver
schijnsel, dat iemand twee namen heeft; ik kan 
daarvan verschillende voorbeelden, ook onder de 
orgelmakers geven: Jan Verrijt a 1 ia s Liere, 
Claude Barnabé Goymont d i t Duplesi, enz. 
Op grond van het bezitten van twee namen, 
neem ik aan, dat deze meester eveneens Zuid
nederlander was; · de naam Du Mont kan zeer 
gemakkelijk vertaald worden. Tenslotte is er nog 
de mogelijldieid, dat ook de beroemde orgelma
kersfamilie De Heman of Le Beman geparen
teerd was aan Crespin Carlier ( 33). 

Ook al zouden Jean Carlier, Jacques Bernard 
dit Du Mont en het geslacht De Heman geen 
verwanten geweest zijn van Crespin Carlier, ook 
dan nog kan zijn invloed op hen, door regel
matig contact, niet te hoog worden aangesla
gen. 

De invloed van de Vlaamse orgelkunst op de 
Franse kan in de 15° eeuw en in het begin van 
de 16° eeuw moeilijk in technische details wor
den aangetoond, vooral door het gebrek aan 
bewijskrachtige documenten. De invloed is er 
echter stellig geweest, al was het alleen maar 
omdat tal van de bekwaamste Vlaamse mees
ters in alle hoeken van Frankrijk ten Noorden 
van de Loire hebben gewerkt. Zij hebben zeker 
medegewerkt aan de uitgebreide experimenten, 
die de orgelbouw kort na 1500 kenmerkt. Een 
meester als Petrus de Estrada alias Pieter van 
der Straeten brengt in 1515 te Rouen St-Vivien 
allerlei noviteiten; hij acht het noodzakelijk het 
instrument in de eerste plaats te voorzien van 
een register, dat in de Nederlanden nagenoeg 
axiomatisch wordt toegepast: ,,le double prin
cipal", waarvan zeer duidelijk wordt bepaald, 
dat het zal hebben "les principaux par devant" 
en "les segondz principaulx de denière". Een 
ander Nederlands register is de "Flustes d'Alle
maigne", d.i. de in de Nederlanden algemeen 
gebruikelijke Roerfluit, in de Nederlanden zelf 
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in die tijd meestal gewoon « Holpijp » genoemd; 
ook de Nacht egaa l is een typisch Ned erlands 
register. Van de andere stemmen, zoals Hault
boys, Simphronie, enz. kan men moeilijk zeg
gen dat ze typisch Nederlands zijn, omdat der
gelijke stemmen ook in de Ned er landen nog pas 
proefsgewijs worden geconstrueerd (21). 

Het .hoofdwerk van het instrumënt in de .St
Germain-1' Aux~rrois te Parijs, dat J osse L e Bel 
in 1551 « up to · date» maakte, 'slui t. volkomen 
aan bij het in de Zuidelijk e Nederland en ge
bruikelijke type; alleen de Cornet VI sterk ont
breekt er nog, • doch dat register heeft ook in 
de lage landen juist zijn intrede gedaan ( 11). 

Op één wijze is het echter mogelijk de Vlaam
se invloed vóór 1580 duidelijk vast te stellen, 
n.l. door de vakterminologie, die in Frankrijk 
gedurende de 16c eeuw ontstaat. Ik no em hier 
enkele orgeltechnisch e uitdrukking en, die uit 
het Nederlands in het Frans zijn overgenomen: 

« Le jeu sourd », letterlijke vertaling voor 
« Dooff >>, het oude Nederlandse wootd voor de 
Prestant 16,8 of 4 voet ( 34). Ik acht het zelfs 
mogelijk, dat de naam « Montre » eveneens af
komstig is uit Vlaanderen. Naast het woord 
Dooff kende men in Vlaanderen n.l. ook h et 
woord « tooch », een oude vorm verwant aan 
het werkwoord «'tonen» = « montrer ». 

« Cromorne » is een verbastering va n h et Ne
derlandse <c Kromhoorn». 

De c< Cornet d'Allemagne », soms ook c< Cor
net de Flandres » genoemd, bewijst door haar 
naam reeds haar Vlaams e afkomst; in de Zui
delijke N ede rland en zelf wordt dit regist er 
meestal Nachthoorn geno emd. De term <c Cornet 
d'Allemagne » werd zelfs ·zó populair, dat Cres
pin Carlier het register in Namen, dus in de 
Zuidelijke Ned erlanden, zijn Frans e naam 
« Cornet d' Allemagne » geeft ( 35) en het orgel 
van de St-Nicolaas te Gent h eeft in 1605 geen 
Nachthoorn, maar wel een cc Duits e Hoorn » 
( 13). Als Jan Langhedul in 1586 in het Augus
tijnenklooster te Parijs werkt, noemt hij dit re
gist er cc Cornet à bocquin », omdat hij de be
naming cc Cornet d' Allemagn e » of cc Cornet de 
Flandres » niet k ent. T er voorkoming van mis
verstand noemt hij ze cc à boucquin » ( = labi
aal), omdat men met de Cornet toen meestal 
h et tongwerk b edoe lde ( 36). 

Ook de cc Flûte d' All emag ne » ondergaat h et
zelfde proces en wordt in de Zuid elijk e Neder
land en vaak <c Duits e Fluit» geno em d. 

<c Chaire » is de letter lijk e vertaling van het 
Nederlandse <c Stoel», dat in de orgeltaal bijna 
altijd <c rugpositief» betekent. Ook in het En
gels is d@e term overgenomen en is daar - zeer 
onjuist - verbasterd tot cc choir organ ». 
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Omstr eeks 1580 komen tal van grote Vlaamse 
meesters naar Frankrijk: Aert de Smet, Jan 
Langh edul en omstree ks 1600 Crespin Carli er . 
Ik geloof dat deze dri e orgelmakers aan het 
Franse orgel zijn vaste type hebben ge.geven, 
ook al is het eerst geconstateerde orgel van deze 
ni euwe conceptie, dat van Gisors, niet gebouwd 
door een Zuidnederlandse meester, maar door 
Nicolas Barbi er ( 37). D e later gekomen en von
den in Frankrijk een gestandaardiseerd instru
ment dat zeer verwant was aan het .Zuidn eder 
landse orgel. Zij hebben de ontwikkel _ing n'iet 
wezenlijk meèr beïnvloed. 

Na het midden van de 17c eeuw zijn de roll en 
omgekeerd: dan ondergaàt het Zuidned erland se 
orgel de invloed van de Frans e kunst, vooral bij 
de bouw van grote instrum enten door de con
structie van. ni euwe windladen, het <c R écit » en 
het cc E9ho ». Vooral het uit Noyon afkomstige 
ge.slacht Le Picard, dat zich aan het einde van 
de 17c eeuw te Luik vestigde heeft zeer vrucht
baar gewerkt. 

14. E. Martinot , Orgues et Organis'tes des égli ses du 
diocèse de Troyes, 19-11, p. 23. 

15. Dufourcq, Documents ... , p. 23-25. 
16. Dufourcq, Esquisse ... , p. 216. 
17. idem, p. 88 ,seq q. 
18. Martiruot, Orgues ... , p. 29. 
19. N. Dufourcq , Les fac teurs d'orgues étrangers en 

France; La R evue Musicale, 14e a nné e, No. 139 (1933) 
p. 184. . . 

20. Dufourcq, Documents ... , p. 27, 65. 
21. idem. p. 40, 41. 
22. idem, p. 59. 
23. ~î. A. Vente, Figuren uit Vlaanderens Orgelhistorie. 

3. H et g,eslacht Langhedul. De Sch a lm ei, Juli en Sep
tember 1946. 

24. Dufom ·cq, Esquisse ... , p. 248. 
25. Dufourcq, Documents ... , p. 57. 
26.' Martinot, Orgues ... , p . 34. 
27. Dufourcq, Documents , p. 109, note 2. 
28. Dufourcq, Esquisse .. , p. 244. 
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30. Dufiourcq , Esquisse ... , p. 244. 
31. N. Dufourcq, Orgues Comtadines et O~·gues Prov en-
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32. Dufourcq, Documents, p. 257. 
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Dr M. A. VENTE. 

( '' ) Zie artikiel 1 ·in D e Schalmei, Januari 1948 . 
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EEn BEl~lSChE ÇR~nck-BlOCjR~phlE' 
H et is opvallend hoe weinig geschrift en den 

componist César Franck in de wer eldlit eratuur 
zijn ten dele gevallen. Wél ve rsch enen van zijn 
tijdgenoten: Liszt, Chopin, Brahms, Wagn er of 
Berlioz ni et alleen in alle talen reeks en vän bio
gra phieën, maar werden hun m eest onb eteken
de lotgevall en, dagboekaantekeningen of (lief
de-) bri eve n tot lijvig e bo ekd elen gebund eld. 
Van de auteur der Trois Chora-ls echter ·bestond 
tot dusv er slechts de in 1907 r eeds geschreven 

·' biographi e door Vincent d'Indy; een boek tij
dens de oorlog geschrev en door de nazi Ch. Mohr, 
met den ve elzegg end e tit el: « Cäsar Franck, ein 
deuts ch Musik er », benevens een aantal kl einere 
geschriften over de meest er, w.o. een - inmid
dels uitverko cht e - studie van Prof. Ch. v. d . 
Borr en over h et dramatis ch c.euvre van Fran ck, 
we~ de voornaamste plaats innam. 

Ee n Luik enaar, die schoon "liefhebber" zijnde 
va n het toonkunstig gebeuren in de ho edanig
heid van kwartetspeler en crit icus , de lit erator 
Mauri ce Kun el had zijn hart al sinds jar en ver
pand aan zijn illust ere stadsgenoot en bijna 
mede-párochiaan: César , Auguste . Fran ck . B e
gifti gd met een scherp cr itis ch ve rm ogen, een 
hoo g ontwikk elde muzikale smaak neve ns een 
groot schrijftalent - men leze zijn bo eken 
« Baud elair e en Belgiqu e »; « Jul es Laforgu e et 
les Ysaye au pays de Li ège»; · « Ver lain e et 
Rimbaud én B elgiqu e » - h eeft hij schier alle 
gangen van « Ie maître angélique » tijd ens zijn 
leve n hi er b eneçlen nagegaa n en daa rvan een 
ni euw cc leve n » geschapen. Want ho ewe l er om 
zo te zeggen van een << leve n » van deze compo
nist bijna geen sprake is, althans na ar uit erlijk e 
orr.standigheden te oordelen, h eeft M. Kunel nog 
zóv eel bijzonderheden, welke tot dusv er onb e
kend zijn geb leven, of slechts hi er en daar in 
tijdschriften wer den gep ubli ceer d , weten te ont-

dekk en, dank -zij een langdurige en nauwgezett e 
studi e, dat het hem mogelijk is geworden een 
nieuw bo ek samen te stellen onder de titel van: 
cc LA VIE DE CESAR FRANCK » (Ed. B. 
Grasset, Paris). 

Het bo ek volgt het leven van de Meester in 
àl zijn ontwikkelingsstadia, vooral van zijn 
hard e jeugd waaromtrent tot nu toe nog weinig 
aan 't licht getreden is. Hij doet dit in kleine 
aangeschakelde kapitt eltj es gelijk we in een 
pr ent encabin et rondlopend, da ar eveneens h et 
leve n van een bepaalde persoonlijkheid in en
kel e sch erpe trekken zien. 

En zó voortschrijdend en ons in dit lev c,n 
verdiepend, zien wij hoe ond ér een rimpeloos 
oppervlak van alledaagse beslomm eringen, een 
systematisch inged eelde dagtaak, en een egaal 
verlopend gezinsleven, een tragiek schuil ging 
van meerdere schrijnende conflicten. Zijn jeugd 
was hard door de medogenloze opvoeding van 
een · tyranniek e vader. Deze ontnam hem vTij
wel alle vreugde cc die de jeugd kaQ. verblijden». 
Dit conflict waa rva n de jonge Franck zich tij
dens zijn leven dociel onderwierp, liep ten slott e 
- bij de weigering van zijn vader om het alles
zins christelijk huwelijk van z'n zoon te erken
nen - uit op een definitieve breuk. Daarvoor 
had hij zij mo ed~r - een bijzonder liefd erijk e 
vrouw - reeds verloren. Bovendien stierven 
twee zijn er kinderen zeer vro egtijdig. Hij werkt e 
bijna dag en nacht om in zijn ond erhoud t e 
voorzien. En ten slotte werd zijn muzi ek - be
halv e door enkele vrienden en leerling en - bijna 
z'n leve n lang miskend. Dit alles vernemen wij 
in vele onbek ende bijzonderh eden in voormeld 
bo ek, en terecht spr eekt de schrijv er dáarom 
van h et << m ehselijk drama » dat zich in zijn 
muziek uitzingt. , 

D e pianist die << Prélud e, Choral et Fugue » 
kent, en de << Variations Symphonique », de di
rig ent van de SYMPHONIE of van LES BEAa 
TITUDES en ook de organist die aan zijn, voor 

' passie bijna uitg eslot en dom ein van de orgel
klanl{., de Trois Chorals, de Six pièces, en Trois 
pièces vertolkt, weet dat deze muziek vóór zij 
de heme lse sfer en op het eind do et opengaan, 
veelal spanningen van lyrisch e bewoge nheid, 
soms zelfs van dramatis che wending mo et be
leve n alvorens het elys eese gebied te betre den. 
Men denk e hi er i.h.b. aan h et I P Choral. 

« B eet hov en en Mich el Angela,>> zo sclu·ijft 
Kunel hi er erge ns , cc stellen zich te weer tegen 
het noodlot. César Franck vo lgt h en in een in
nerlijke strijd waar het genie strijdt tegen zijn 

59 



hydra. Alleen neemt hij in deze gevechten wáar
in de geest gekweld wordt een toevlucht tot het 
Opperwezen; naar Hem strekt hij de armen uit 
·om hulp. Men hoort hem steunen in zijn ge
vangenis; maar op het einde verandert zijn 
smart in "een gebed. Soms is het in deze str .ijct 
alsof een grote kreet gelijk die op Golgotha d{: '. 

ruimte doorklieft. Alles schijnt dan geëindigd: 
het is de onderwerping, het is de sereniteit ge
lijk een opstanding op de dag na de kruisiging. 
Wij kenden tot nu toe niets van het diep-bewo
gen leven · van Franck. Hij heeft geen behoefte 
gehad andere confidenties te doen dan deze door 
middel van zijn muziek, wel wetend dat deze 
taal de meest discrete van alle, een abstracte 
zin verleent aan zijn bekentenissen. » 

De schrijver releveert in dit verband nog de 
Vioolsonate, het Kwartet en Kwintet vooral. 

Meesterlijke bladzijden wijdt hij ook a~n de 
organist-improvistor, aan de organist herschep
per van oude nmziek en aan de organist schep
per van een nieuw muziekidioom. 

In een der laatste afleveringen van "De Schal
mei" las ik van de hoge belangstelling der 
Gentse Kèrkvorst voor. orgelspel _. Ook ten tijde 
van César· Franck interesseerde de Kardinaal
aartsbisschop van Parijs zich zodanig voor 
diens improvisatie dat hij na afloop van zulk 
een bespeling de Pastoor der Ste-Clotilde · -
waaraan de Meester verbonden was - deze veel
zeggende uitspraak deed horen: « Gij hebt daar 
een wonderbare voorspreker, mijn zoon, hij z:;tl 
de zielen dichter dan wij tot God brengen! » 

Wij zouden op dit boek en vooral op dit 
boeiend kapittef nader willen ingaan, wij zouden 
een critische beschouwing over Franck's Neder
landse afstamming welke Kunel nog niet kende 
willen geven. Wij mogen echter voor dit mo
ment volstaan met het signaleren van een boek 
dat over hèm, die de orgelkunst in de vorige 
eeuw wist te bezielen en ook ·andere domeinen 
der muzikale co,:npositi~ wist te ontsluiten, een 
geheel nieuw licht doet schijnen. 

Marius MONNIKENDAM 

l{ERI{ en CONCERTORGE:LS 
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0en uniek Instrument... 

AT begin Mei het oude kl ein e 
orgel van de Nieuwe kerk te 
Amsterdam, na driekwart-eeu w 
zwijgen, weer in gebruik werd 
genom en, is een gebeurtenis 
die de orgelliefhebbers in Ne
derland en ook in België zal 
interesseren. Want het geldt 

hi er ni et alle en h et weer tot \even gewekt wor
den van het oudst e nog dienstdo ende orgel in 
Nederlands hoofdst a d, maar ook van een instru
m ent dat door zijn histori sch e curiosit eiten waar
schijnlijk enig t er wereld mag word en genoemd. 
Ook zal m enig Amst erdamm er er trots op zijn, 
da t zijn k ath edra .al dan de enig e kerk in Neder
land is, welke dri e org els in gebruik he eft. 

Uit erlijk is aan de org elkast, die m et zijn 
ga lerij a l bijn a v ier eeuwen de wa nd va n het 
zuidt ran sept bewe st en de in gang beslaat , ni ets 
vera nd erd. Na ar de st ijl va n de kast m et zijn 

• 

hEt . kle1nE oRqEl 
1n ÖE n1EUWE kERk tE a.mstERba.m 

renaissanc e toren-b ekroning en te oord elen, is 
dit org el t u s s e n 1 5 5 0 e n 1 5 7 0 
gebouwd, met het doel de k oorza.ng t e omsp elen 
en af t e wiss elen . Da ar archiv a lisch e gegevens 
ovei; de oorsprong van dit org el ni et bekend 
zijn , kunn en we slechts bij wijz e van gissing ' 
veronderstell en, dat P eter Janszoon de Swart 

· (Utrecht) de bouw er zou kunn en zijn gewe est, 
omdat deze als de m eest b ekend e orgelmaker in 
Holland en Utrecht o.a. h et grote orgel in de 

-Oude kerk t e Amst erdam in 1567 met een rug
werk vergroott e en in 1588 het klein e orgèl al
daar hersteld e. Aan de nog bewaard gebl eve n 
oud e klavieren en registratuur is duidelijk t e 
,zien, dat het instrum ent uit het derde kwartaal 
van de 16° eeuw mo et dat er en, evenals _ aan de 
vergane perkam ent en · kanaal beplakking van 
oud e misbo eken, welke bij de r estaurati e door 
leer moest worden vervangen. 

Uiterst zeldzaam in hun verdeling zijn de 
k 1 a v i e r e n . Zij lopen voor de manual en 
van . C.D.E. tot c3, en voor het peda al van 
C.D.E. tot dl. e l, maar h et unieke is de volgord e 
in het onderst e octaaf , die aldus is: 

, r 6 .0 C. 
Men no emt dit « gebrok en kl avi er ». H et . ont
staan hi ervan is all een hi stori sch t e b egrijp en. 
Aanvankelijk begonn en org elkla vier en ond era an 
op F en hadd en als zwart e to ets a lleen B es. 
Lat er kwam ond er een to ets C, t erwijl, to en D 
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en E werden bijgemaakt, deze werden aangeslo
ten op zwart e toetsen Fis en Gis. Toen in de 
zeventiende eeuw ook de behoefte aan pijpen 
voor Fis en Gis zich deed gevoelen, kortte men 
de zwarte toetsen voor D en E tot de helft in , 
en maakte men daaracht er verhoogde zwarte 
toetsen waarop de pijpen voor Fis en Gis werden 
aangesloten. Met het pedaalklavier is het in het 
orgel al evenzo. Speelt m en dus chromatisch 
naar boven, dan hoort men in het laagste octaaf 
van het kleine Nieuwekerksorgel achtereenvol
gens: C, F, D, Fis, G, E, Gis, A, Bes ( en verder 
normaal). Dit orgel mo et dus met gebruiksaan
wijzing worden besp eeld! Bij de restaurati e is 
dit alles natuurlijk zorgvuldig zo gelaten. 

Vermelding verdient verder, dat de manuaal
toetsen zijn belegd met een merkwaardige ge
spikkelde wortelnotenhoutsoort en dat in de 
voorkant der ondertoetsen accoladeboogjes zijn 
weggestoken ( 1) . De manualen kunnen gekop
peld worden, door het bovenmanuaal aan twee 
knoppen naar voren te . schuiven, hetgeen bij 
oude Nederlandse orgels me er voorkomt. Voor
al de boven toets en zijn veel breder ( 12 mm.) 
dan thans gebruikelijk. Het pedaalklavier h eeft 
buitengewoon korte toetsen, niettegenstaand e 
ruimte voor langere aanwezig is. Merkwaardig 
zijn ook de r e g i s t e r s , waarvan de knop
pen bevestigd zijn op platte ijzer en schuiv en, die 
door metalen sc1iildjes lopen ( 1) . Alle regist ers 
zijn rechts van de klaviatuur aangebracht, 
merkwaardig voorbeeld van een a-syrnmetrische 
speeltafel ( 2) . 

Bij de rampzalige kerkbrand van Il Januari 
1645 werd ook h et kl eine orgel ernst ig b escha
digd. Hess schrijft echter: cc Zo hebben Burg e
meesteren na derzelver opbouw, het kleine orgel, 
waar van nog verscheidene Pijp en ·voor den ' 
brand geborgen wa.aren, doen hermaaken. >> 

Wanne er we de schaarse gedrukte gegevens 
aanvullen met onderzoek van het bestaande in
strument, komen we tot de volg~nde reconstruc
ti e. Bij de brand waren blijkbaar het grootste 
deel van de kast, windkanaal, pijpwerk, klavia
tuur en registratuur in veiligheid bij de orgel
maker. De windladen waren echter in h et k erk
gebouw en deze kond en door hun omvang niet 
b ehoud en worden. Door de grootste orgelmakers 
van deze streek, de Van Hagerbeers ( Amers
foort), was nl. ingevolg e opdracht van 10 Juni 
1644, de restauratie van h et instrument ter han d 
genome n, waarbij Germer Galtussen van H. tus
sen 1644 en 1649 er aan werk t e en Ja cobus Gal
tussen van H. het werk in 1651 voltooide. Aan 
deze restauratie is dus het behoud van een groot 
deel van dit orge l te danken. Bij dat herstel 
hielden de Hagerbeers zich aan de ruimte die de 
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kast bood en handhaafden de antieke klavia
tuur, doch ze legden de nieuwe sleeplad en prac
tischer aan. Het resultaat van hun werk was 
zodanig, dat Fokkens in 1662 schreef over het 
kleine orgel cc daer in de week alle dagen op ghe
speelt, wort, dit is soo heerlijk een werk dat h~t. 
geen andere orgelen wegens zijn geluijt behoeft 
te wijken. » 

Merkwaardig is Hagerbeers zuiver chroma
tische op s te 11 in g van de pij pen . 
in het zijwerk, waarbij C t/m e normaal-aflo
pend over de windlade zijn verdeeld, en tussen 
deze grote pijpen jn ,tegengestelde richting tel
kens twe e kleinere pijp en staan (f t/m c2) en 
tenslotte drie (cis2 t/m c3). Nog curieuser is 
het e x t r a - z ij 1 a a d j e , dat met de 
cómplete ladé :v.an het ~ijwerk is verbonden, en 
waarop voor cl, cisl, dl, en el van het pedaal 
afzonderlijke pijpjes staan (voor dezelfde stem
men als van het zijwerk, ël.at met een pedaal
knop aan dit manuaal kan worden · verbonden). 
Hiervoor ·is geen andere verklaring te geven, 
dan dat men bij gekoppeld pedaalspel wilde 
voorkomen dat in de discant de stemvo ering 
op het ,manuaal die op het pedaal zou door
kruisen. '.pit orgel heeft dus eigenlijk op het 
vri je pedaal" van 1 stem nog 7 stemm en extra 
voor de 4 hoogst e toetsen! Ook dit komt op 
geen orgel in Ned erland (ter wereld?) voor. 

Tot 1680 werd alleen het kl eine orgel gebruikt 
voo r beg eleiding van de gemeentezang. Maar . op 
den duur kon het zich moeilijk handhav en 
naast het in 1655 gereedgekomen grote orgel 
dat tegen de westwand der kerk was opg est eld . 
Wi i vind en slechts kl ein e h ers tellingen vermeld · 
( o.a. in 1819 voor f. 380,-) en er is nog sprak e 
geweest dat h et zou worden verplaatst. In 1866 
lezen we een la atste noodkreet van de opzichter 
over de orgels, dat h et werk nodig ingrijpende 
herstelling beho eft. Kort daarna zijn echter de 
p ij p e n e n b a 1 g e n w e g g e n o m e n , 
en hing het orgel daar met gesloten deuren als 
een beroofd karkas, zij het niet zo compleet 
leegge haald als het kl eine orgel in de Oude kerk 
( waarvan een zestal r egisters bewaard bleven in 
h et orgel der Geref. Oost erk erk te Aalken). 

D e orgelkenner J. W . Enschedé noemde h et 
in 1917 een "r uïn e" . en merkte n.a.v. de antieke 
klaviatuur op: cc Moge dit piëteitsvol behoud en 
blijven. »' Bij de restauratie van het grote orgel 
(1912) voorzag de Utr echts e orgelbouwer M. 
Maarschalkerw eerd het front weer van pijpen, 
di e thans alle sprekend zijn gemaakt in de 
Do eff (Pra esta nt) 8' van het bovenwerk. 

(1) Ev enals bi,i het uit 1511 daterende · koororgel in de 
G1,ote Kerk te Alkmaar. 

(2) Vroeger vond men dit ook bij de orgels te Amster
dam Oude Kerk klein orge1 en te , Wijk bij Duursted ,e . 
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• Toen na de bevrijding plannen voor de -
zeer nodige - r estauratie van het grote orgel 
ter sprake kwamen, stelde schrijver dezes als 
opzichter over de orgels der Ned. Herv. Ge
meente te Amsterdam voor, het kleine orgel 
weer t e h e r b o u w e n , opdat het dan als 
hulporgel zou kunnen dienen, en tevens bij 
trouwdiensten ·· en historische orgelconcerten 
worden gebruikt. Gevolg was, dat een uitge
werkt plan van reconstructie door mij moest 
worden opgemaakt, waarbij de ( door Hess in 
1810 meegedeelde) dispositi e voor het boven
werk geheel, en voor het zijwerk grotendeels ( 3) 
als basis diende. Daar slechts behalve het front 
twee pijpfragmenten bewaard · bleken ( deze 
staan thans boven de klaviatuur), en de gaten 
in de pijproosters niet-betrouwbare gegeyens 
over oorspronkelijke mensuren boden, is bij de 
mensuren van het nieuwe pijpw _erk gestreefd 
naar een homogeen beeld overeenkomstig het 
gemiddelde van Nederlandse mensuren van 
pijpwerk uit de 16° eeuw, voorzover deze op de 
windladen zouden kunnen staan. De ruimte op 
de galerij liet helaas niet . toe meer dan een 
Bourdon 16' voor het pedaal bij te plaatsen, 
voor liturgisch spel een onontbeerlijk register. 

De uitvoering van dit plan is toevertrouwd 
aan de Zaandamse orgelbouwer D . A . F 1 e n -
t r o p , bekend om zijn voorliefde voor onze 
oude orgels. Deze heeft al het oude zorgvuldiis 
gehandhaafd en gerestaureerd (alleen de centi
meters dikke laag stof verdween!) en door bij
making van een hoofd- en compresseur-balg, 
ventilator, vrij pedaál en pijpwerk (alle fabri
kaat van de firma Stinkens te Zeist, die hier 
twee van haar eerste tongwerken volgens an
tieke mensuren leverde) het orgel weer leven 
ingeblazen. Bijzondere lof komt zijn intoneur 
M. Schreutelkamp to e, die niet rustte, voor hij 
bij alle stemmen de gewenste open en zangerige 
renaissance-klank had bereikt. Wanneer men in 
aanmerking neemt dat ·dit orgel • driemaal zo 
klein is als het grote, staat men verbaasd over 

· zijn · krachtige klank, die in karaktervolheid en 
raffinement zeker niet bij die van zijn grotere 
broer achterstaat. De winddruk is 68 m.M .. 

De ontbrekende delen van de kast werden 
hersteld, terwijl nog een afschutting voor de 
liggend-aangebrachte Bourdon 16' (Pedaal) 
wordt aanisebracht. Om financiële redenen 
moest h et beschilderen van de deuren van h et 
bov enwerk achterwege blijven. 

De r e g i s t e r s a m e n s t e 1 1 i n g van 
het orgel is thans als vo lgt: 

Ma n u a a 1 I (Zij werk ): Baerpijpe 8' (1), 
Quinted een 8', Octaaf 4', Fl euijte 4' (geh eel 
met roer en) , Superoctaaf 2' ( 2), Terseijn 2 en 3 

dik (3) (is Tertiaa .n 1 1/3'), Trumpetten 8' (bas 
en sup.). 
M a n u a a 1 II (Bovenwerk): Doeff 8' (is 
frontpraestant, dubbel van c2 af), Holpijpe 8', 
Coppeldoeff 4' (is Octaaf), Quintfluijte 12 2/3' 
(gehe el met roer en, dubbel van fl af), Gem 
schenhoorn 2' (is enigszins conische Nacht
hoorn), Ters 1 3/5', Quintgen 11/3' (dubbel 
van cis 1. f), Sufflet l' ( dubb el van dis 1 af), 
Sextquialter 2 dik (2 2/3', van g af), Mixtuijr 
4 en 5 dik ( 1'), Scharp 4 en 5 en 6 dik (2/3'), 
Touss eijn 8 ( is Dulciaan) ( 4). 
·pedaal : Bordon 16' (5) (het enige register 
van (eiken-) hout in dit orgel; pijpwerk van 
omstreeks 1900). Voorts voor cl, cis 1, dl en el 
(6) dezelfde dispositie als het zijwerk. 

P edaelcoppelingh ( aan Man. I). Man. II 
wordt aan I gekoppeld, door II naar voren te 
trekken. · 

Deze dispositie biedt door zijn vele vulstem
men en aliquoten talrijke mogelijkheden voo;r 
de zangbegeleiding en vooral voor de weergave 
van orgelmuziek van 1450 tot 1700. Maar ook 
de grnndstemmen en 
tongwerk en zijn van 
een verrass ende zan
gerigheid. Wanne er 
dit juwe eltje van or
gelkunst dan ook be
sp eeld wordt door 
een organist, die zich 
vertrouwd heeft ge
maakt met de primi
ti eve mechani ek en 
begrip toont voor de 
eigen stijl van dit in
strument, doet het 
een charme van zich 
uitgaan, die het bij 
muzikale fijnproevers 
bijzonder geliefd zal 
maken. 

Mr. A. BOUMAN. 

(3) Teneind e doublures en onevenwichtigheid in de 
totaaldispositie te voorkomen. 

(1) Or;>rspronkelijk Praestant 8. - (2) Oorspr,onkelijk 
Quint 2 2/ 3'. - (3) Oorspronkelijk T erts 13 / 5'. - (4) 
Samenstelling de r vulstemmen: Terseijn: C 11 / 3, 4/ 5; 
cl 2 2/ 3, 13 / 5, 1. Mixtijr : C 1, ?/ 3, 1/ 2, 1/ 3 ; Gis 11/3, 1, 
2/ 3, 1/ 2; e 2, 11 / 3, 1, 2/ 3 ; cl 2 2/ 3, 11 / 3; ais! 4, 2 2/ 3, 2, 
11/3 , 11/3 . Scharp : C 2/3, 1/2 1 1/ 3, 1/ 4; A 1, 2/ 3, 1/ 2, 
1/3, 1/ 4; g'is 1 1/ 3. 1 2/ 3, 1/ 2, 1/ 3; gis 2, 1 1/ 3, 1, 2/ 3, 2/ 3, 
1/ 2; g2 2, 1 1/3, 1 1/ 3, 1, 1, 2/ 3. Sextquialter • : g 2 2/ 3, 
1 3/ 5 .. - (5) No g niet gebruikt pijpwerk van de orgel
maker J . J. van den Bijl aar dt te Dordrecht. - (6) Voor 
deze vier tonen kunnen de manualen dus niet worden 
ge koppeld aan het pedaal. 
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muziekleven 1n tonqeRloo 
ET concert van André Marchal 

op het orgel der Abdijkerk 
van Tongerloo w~s ongetwij
feld "de" gebeurtenis in he~ 
orgelleven van deze laatste 
jaren; de orgelliefhebbers zo
wel uit België als Nederland 
werden op Maandag 17 Mei 
( 2e Pinksterdag) in de gele- · 

genheid gesteld deze eerste-rangvirtuoos te 
beluisteren. 

André Marchal werd geboren in 1894, is or
gelleraar aan het Instituut des Jeunes Aveugles, 
orgelist in de Saint-Eustache · Kerk te Parijs. 

Leerling van Louis Vierne, heeft hij van zijn 
· meester diens grote sensibiliteit en vooral diens 
· h&rtstochtelijke overgave aan de muziek over
geërfd. 

Marchal beschikt als virtuoos over een haast 
weergaloze techniek, een feilloos geheugen (hij 
is blind en kan zich dus bij een concert van 

· geen partituur bedienen). Hij concerteerde in 
,vele landen, en beëindigde vpor een paar maan
den een triomfantelijke tournee door de Ver
enigde Staten van Amerika, waarvan men 
schreef dat hij zijn publiek "stormenderhand" 
had veroverd. 

Na een concert irr de Westminster Chapel 
schreef een Londens blad: « Het was het fijnste 
orgelspel dat men zich kan indenken, van een 
zeldzame hoedanigheid. 

Het grenst aan het wonderbare en ongeloof
lijke hoe Marchal het orgel zo kan doen zingen. 
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De toehoorders werden werkelijk in verrukking ·. 
gebracht door de vele subtiliteiten van registra
•tie, tempo en rhythme. 

Het was een openbaring van het meest 
sprankelende leven, het was gewoonweg superb, 
besloten met een meesterlijke improvisatie op 
gegeven thema. » 

Marchal wordt terecht aanzien als een der 
grootste orgelimprovisators 'van onzen tijd; hij 
heeft de gewoonte zijn recitals te besluiten met 
een imprdvisatie op gegeven thema. Hier be
wijst hij dat hij een volledig kunstenaar is (un 
musicien complet, zegt N. Dufourcq); men 
heeft het al zo dikwijls betreurd dat hij deze 
klank-poëma's niet op het papier heeft vastge- -
legd om er aldus een blijvende waarde aan te 
geven. 

Als uitvoerder heeft Marchal zich (:)en eigen 
stijl geschapen: alles in zijn spel is leven; on.der 
zijn begenadigde vingeren groeit elk werk uit 
tot een dynamische brok van ve~lkleurige, 
spattende vonken. 

Hij is wars van alle stijfheid en conveptie, 
zowel wat tempo en registratie betreft als de 
conceptie van het werk, bij hem is alles door
trokken van de spasmen van het leven. ' · ' 

Zijn licht en geyleugeld spel herinnert wel 
eens aan het clavecimbel, hij maakt meermalen 
gebruik van tempo- en rhythmeveranderingen. 

Bevoegde kenners verkiezen zijn sµel boven 
dit van Dupré. Aldus is zijn concert te Ton
gerloo tot een onvergetelijke gebeurtenis uit
gegroeid. 

· Dr. G. de B. 

• 
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het monumentaal OQqet 
van het qentse conseRvatORIUm (l) 

OEN in het 'jaar 1880 de wel
gekende Brusselse orgelbouwer 
Pierre Schyven, voor de we
reldtentoonstelling te Brussel, 
een orgel had vervaardigd 
werd dit instrument door de 
Staat aangekocht voor het 
Kon. Muziek-Conservatorium 

. te 
1

Gent. , 
Dit org el, zoals ieder instrument uit de bloei

periode van deze Brusselse Meester, was een 
sleepladeorgel, vervaardigd volgens mechanisch 
stelsel, met voor ieder klavier een Barker pneu
matiek. 

De samenstelling, bestaande uit 38 spelen, 
was verdeeld over 3 manualen en pedaal, als 
volgt: 

Pedaal 
Conterbas 16 
Bourdon 8 
Flûte 8 
Violoncelle 8 
Quinte 10 2/ 3 
Flûte 4 
Bombard e 16 
Trompet 8 

Positief 
Flûte Harm. 8 
Salicional 8 
Bourdon 8 
Flûte 4 
Doublette 2 
Cor Anglais 8 
Trompette 8 
Clarinett e 8 

Gr. Orgel 
Bourdon 16 
Monter 8 
Flûte Harm. 8 
Bourdon 8 
Gambe 8 
Prestant 4 
Fournitu ne 3-4 r. 
Cornet 5 r. 
Bombarde 16 
Trompet 8 
Clairon 4 

Reciet 
Bourdon 16 
Flûte Harm. 8 
Bourdon 8 
Gambe 8 
Voix céleste 8 
Flûte Harm. 8 
Piccolo 1 
Fourniture 3 r. 
Trompette 8 
Basson Hautbois 8 
V•oix Humaine 8 

In de loop der jaren heeft het orgel wel enige 
wijzigingen ondergaan. Zo werd b .v. de regist er
tractuur pneumatisch uitgevo erd. 

Gezi en echter de vooruitgang der t echniek, 
en de grotere eisen gest eld aan een mod ern in
strument dat di enst mo et do en voor h et oplei
den va n organisten, het geve n van recitals, het 
uitvo eren van orgelwerken met orkest en di es 
meer, bleek h et instrum en t ni et meer opgewas
sen voor de taak di e het te vervullen heeft. 
Dank zij het wijs beleid van de H eer Bestuur-

, der werden rond het verbeteren van het orgel, 
groo ts e plannen gesmeed. En de kronijk en _ van 
het Gentse Cons ~rvatorium zullen m~nige glans-

rijke bladzijden vermelden over het Directeur
schap van Heer Toussaint De Sutter: heerlijke 
verwezenlijkingen, en niet het min 'st, het om
bouwen van het orgel. Meester Flor Peeters 
ontwierp een plan van orgeldispositie. 

Het klankbeeld van het 19-eeuws symfonisch 
orgel zou worden opgeklaard. Vulstemmen met 
zorgvuldig bestudeerde samenstelling zouden 
de natuurlijke harmonieken ter hulp komen. 
Karakteristieke timbers, als Dulciaan en Krom
hoorn zouden de familie der tongwerken komen 
volledigen. Een grotere bezetting op de manua
len eiste ook een diepere grond: het pedaal zou 
worden uitgebreid, en met een 32' verrijkt. Zo
dat het orgel zou uitgroeien tot wat het zijn 
moet, om zijn ware functie te vervullen: name
lijk , instrument te zijn in de handen van de . 
kunstenaar om hem toe te laten heel de orgel
litteratuur te vertolken in de juiste geest, · en 
met de vereiste klankkleur, vanaf de oude 
Meesters en Bach, langs de verschillende stijl
perioden van Renaissance en Romantiek, tot 
de moderne school. 

De Firma Stevens uit Duffel, werd gelast met 
het uitvoeren van dit werk, dat in zeer ongun
stige omstandigheden ( oorlog en diens na
weeën .) werd aangevat, en voltooid in Januari 
1948. 

Gezien de uiterst lastige periode is de bouwer 
verplicht geweest ieder speciaal onderdeel, als 
contacten, knoppen, registerdominos, enz. zelf 
te vervaardigen; alleen de elektro-magneten 
werden door derden geleverd. 

Voor de moderne techniek bij de orgelbouw, 
zijn afstanden niet meer van tel. De speeltafel 
kon dan ook, zonder nadeel, van het orgel ver
wijderd worden, en op he t podium geplaatst. 

De stemmige feestzaal van het Conservato
rium werd ook met een mooi orgelfront verrijkt. 
Waar vroeg er het geheel in een witte kast werd 
opgeborgen, zijn nu Gr. Orgel en Pedaal vrij op
gesteld. Positief en Reciet zijn in een zwelkast 
gebouwd. (2) 

H et enthousiasme van het publiek nopens het 
instrum ent zelf, getuigt dat de orgelbouw ers 
met de nodig e bekwaamheid de hun toever
trouwde opgave h ebben uitg evoe rd, en door 
hun volledige to e ijding aan, en beheersing van 
hun vak, de orgelbouwkunst hebben gediend, 
en aldus hebben b eantwoord aan de hog e eisen 
di e hun werden gesteld bij het bouw en van dit 
orgel. 
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NIEUWE DISPOSITIE 

Pedaal. C-g' 
Subbas 32 
Principaalbas 16 
Subbas 16 
Kwint 1()1 2/ 3 
Oktaaf 8 
Bas 8 
Oktaaf 4 
Fluit 4 
Mixtuur 4 s. 
Bazuin 16 
Trompet 8 
Schalmei 4 
P+I 
P + II 
P + III 
P+III 4 

Positief . C-c " "' 
Spitsfluit 8 
Wilgenpijp 8 
Bourdon 8 
Zw egel 4 
Harm. Fluit 4 
Kwint 2 2/ 3 
Oktaaf 2 

, Cymb él 3-4 s. 
Trompet 8 
Kromhoorn 8 
II + II 16 
II8af 
II + II4 
II + III 

Groot orgel. C-c "" 
Bourdon 16 · 
Prestant 8 
Harm. Fluit 8 
Bourdon 8 
Gamba 8 
Prestant 4 
Blokfluit 4 
Okt aaf 2 
Mixtuur 5 s. 
Cornet 5 s . 
Bombarde 16 
Trompet 8 
Klaroen 4 
I + II 16 
I+ II 
I + II 4 
I 4- III 16 
I + III 
I + Iir 4 

R.eciet. C-c ' '"' 
Bourdon 16 
Principaal 8 
Bourdon 8 
'Gamba 8 
Zweving 8 
Roerfluit 4 
Nasard 2 2/ 3 
w ,oudfluit 2 
Terts 1 3/ 5 
Piccolo 1 
Fournituur 3 s . 
Dulciaan 16 
Trompette 8 
Schalmei 4 
Vox Humana 8 
III + III 16 
III8af 
III + III 4 

• 

Koppelingen in wisselschakeling 

P+ 
P+II 
P + III 
P + III 4 
I + II 
I + III 

II + III 

5 Vaste Combinaties 
Piano 
Mezzo-Forte 
Forte 
Tutti 
Tutti met oktaafkoppels 

1 Vrije Combinatie 
Algem. deelbare combinatie 
Deelb. combinatie Pedaal 

id. Gr. Orgel 
id . . Positief 
id. Reciet 

Drievoudige vrij instelbare combinatie (*) 
32' en 16' af 
12 afzonderlijke afstellers van de tongwerken 
Vrij registreerbaar pedaal I. II. III. 
Vrij registreerbaar automatisch ped!!.al 
Tremolo II en Tr .emolo III · 
Zwelkast II en Zwelkast III 
Generaal Crescendo. 

(1) Zie photo op koppagina van « De Schalmei » Jg . 
III, nr 2, 

(2) Zie v,erslag van abonnementsconcert in mixtur ren , 
Jg. III, nr 2. 

(•) In afwachti~g van het invoeren uit Amerika , van 
het nodige materiaal tot het vervaardigen van het afzon
derlijk zetterm rekanisme, kan dieze c.ombinatie ,vo•orlopig 
nog niet in gebruik genomen worden . 

Çnirna 

Jacq. st1nkens 
Ü1fgelpijpenmake1fs 

-LABIAALPIJPEN Z€1St TONGWERKEN 
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noq oveR be Beqete1b_1nq van het 4ReqoR1aans 

In het November-nummer van «De Schalmei » 
2de Jaargang, verscheen een artikel v.an de 
hand van dhr : Marius Monnikendam, onder de 
ti_tel : De Begeleiding van het Gregoriaans , (blz. 
130). Daarin wordt namelijk besproken de 
« Praktische methode voor Gregoriaanse Bege
leiding » door Flor Peeters. De recensent is van 
mening dat de auteur van deze methode slechts 
platbetreden paden . opgaat , weliswaa r met mee.1· 
kennis en smaak dan gewoonlijk maar dan toch 
de bekende weg. De samenvattende ondertitel 
van bedoeld artikel klinkt dan ook in dien zin : 
« een nieuwe oude methode. » 

De talrijke leerlingen die het geluk hadden · 
de Gregoriaanse begeleiding te studeren onder 
de leiding van Prof. Peeters zullen wellicht de 
eersten zijn om met deze bewering niet akkoord 
te gaan . Doch ook zij die de « Praktische Metho -• 
de » op eigen kracht terdege hebben doorge
maakt en toegepast, zullen dergelijke bewering 
vrij oppe rvlakkig vinden , om niet te zeggen on
gegrond. Derhalve zij het mij veroorloofd enke
le terechtwi~zende opmerkingen te maken. 

Naar ik meen doet steller van het artikel het 
« nieuwe » van de Praktische methode niet vol
doende uitkomen. In de beste begeleidingsboe
ken uit onze tijd komen de · gelijktijdi~e ver
plaatsing van . al de . begeleidingsstemmen en 
vooral de hortend e bassprongen de soepelheid 
en rust van de Gregoriaanse melodi ek in niet 
geringe mate storen. De methode daarentegen 
door Pro f. Peeters voorgestaan doet heel wat 
esthetischer aan, doordat zij de Greg. zang op 
sobere, lenige , gebonden en vooral rustige wijze 
« begeleidt » . Op grond daarvan geniet zij te
vens het voordeel gemakk elijk speelbaar te zijn. 
In rhythmisch opzicht richt zich de Pr. Methode 
naar d,e rhythmische steunpunten der melodie, 
op grond van de algemene wetten va n de melo
dische voordracht , zoals die zij,n voorgesteld in 
de Latijns e inleiding van de Vaticaanse uit
gave. Bij melismatische zang bas eert zich de 
harmonisatie op de verschillende groepen die 
door de gebruikte notatie - . weliswaar conven
tione el maar toch duid elijk - zijn aangegeven. 
Met opzet heeft de auteur niet alle kleine rhyth
mein onderlijnd, om ongewenste harm onische 
overlading te vermijden en de beg eleiding prin
cipieel te plooien naar de Greg or. voordracht 
van verschillende scholen. Bij syllabische zang 
steunt de harmonisatie op het woordaccent , of 
op het metrisch accent wanneer het hymn en of 
sequ ent ire betref t., Hier vooral is een groot ver-

• 

schil op te merken met andere methodes , die als. 
in tegenstrijd zijn met het woord- of metri~ch 
accent en dus ook met de oratorische voor
dracht (1). Dat de driestemmige zetting te ver
kiezen is boven de vierstemmige, in het belang 
van de souplesse der begeleiding, zal Prof. Pee
ters zelf gaarn e toegeven, op voorwaarde dat 
het kleine koorgroepen betreft, die vlot of soe
pel zingen , of het Gregoriaans regelmatig uit
voeren met veel gemak en routine. In zeer veel 
gevallen zal nochtans de vierstemmige zetting 
waarvan de bas met zacht pedaal wordt ge
speeld, meer stem bieden en het op toon zingen 
bevo r deren . 

De redenen van het verwisselen der tonale 
functies in de Phrygische toonsoort worden door 
de àuteur zelf opgegeven bij de behandeling van 
de derde modus (blz. 32 en 33) en lijken zo on- -
begrijpelijk n iet; zij getuigen veeleer van esthe
tische zin en verantwoorde vrijheid van opvat
ting. 

Tot slot nog een opmerking aangaande het 
Gothisch stijlprincipe. De begeleiding die dit 
principe 'huldigt, is zo maar niet als de beste te 
beschouwen . Vooreerst is het Gothisch procédé 
of Organum niet ontstaan mét het Grega.riaans, 
het is een product van de « Westerse » meer
stemmigheid (8e en 9e eeuw). Deze werd eerst 
toegepast op profane · melodieên en daarna op 
liturgische. Het staat historisch vast dat met 
het opkomen van het Organum het Gregoriaans 
in zijn eerste vervalperiode treedt. Wel mag 
gezegd worden dat het organum de onbepaald
heid der modaliteit respecteert maar toch in 
rhythmisch opzicht op ·heel wat moeilijkheden 
stuit. Reeds ten tijde van het in voege komen 
wa s Guido van Arezzo een van zijn tegenstre
vers. Bovendien blijft het een open vraag of wij 
« modernen » die de archaiek van de Grego
riaanse zang toch nog smaken, er ooit zullen toe 
komen een zuiver octaaf-kwint en kwartsysteem 
te apprecieren. De toekomst zal het uitwijzen. 

P. H. SERVAES , o.f.m. 

Wij hebben, zoals gebruikelijk, boven staa nde 
wederwoord aan onze - emminente Medewerker 
gest uurd , en het terug ontv angen met volgende 
bemer kin gen . (N.v.d .R.) 

De Eerwaarde inzender weze geadviseerd heit 
artikel van M. M. nog eens goed door te lezen. 
Imm ers de punten welke werden becritiseerd -

(1) Heel dez e paragraaf is g ro tendee ls ontleend aa n 
de Inleidin g op de « N ova Organi Harmonia » van Mgr. 
J . Van Nu ffe l. 
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het conventionele I , IV, V, I; de onve r antwoorde 
en om.esthetische phrygische slotformules -
worden door de schrijver ternauwernood ge
noemd, terwijl andere algemene waarheden, 
waarover het aritikel niet ging , worden uiteen
gezet. 

Merken wij terloops nog op dat er ' in · een 
Phrygische toonaard van geen «tonale functies » 

· sprake KAN zijn; dat een BEGELEIDING geen 
« principes kan huldigen » ; dat er ook niet ge-

zegd is dat het gothisch MET het Gregoriaans 
zou onjtstaan zijn , maar wél dat ze het dichtst 
bij _ zijn oorsprong ligt en daarom met zijn rudi
mentair karakter helt meest overeenkomst ver
toont; en dat, ten slotte , nà Debussy, Stravinsky 
en Honegger geen « open vraag » meer bestaat 
of wij, XX:e eeuwers, kwarten en kwinten -
zijnde de zuiverste intervallen - kunnen appre
ciêren. 

h€t OQG€l 
t€ 

1n ö€ st. maaRt€nskath€öRaal 
l€P€R ö.. àE SChREVEl · 

In een vorig e bijdrag e ( 1) versch een de be
schrijving van h et huidige (Anneess ens-) org el 
in de kathedraal t e Iep er. Er werd ons gevraagd 

· eens na t e gaan of er niets meer te vinden was 
ov er de vroeger e orgels in dit kerkgebouw. 
Niett egenstaande het archi ef, samen met de 
kerk, zo goed ' als geheel vernietigd werd tijd ens 
de wereldoorlog 1914-1918, toch hadd en we h et 
geluk, en een bewaard verslagbo ek der K erk 
fabri ek ( 1804-1839), de onderhandeling en t erug 
te vinden die gevoerd werden bij den bouw van 
het vooroorlogse orgel. 

Voor de vroeger r eeuwen (werkperiod e van 
de I eperse orgelbouwers: Langhedul , van B elle, 
van den Eynde) kond en ·we, tot nog toe, geen 
enkel e aanduiding vind en. ' All een bewaren we 
een paar getuigenissen van locale geschied
schrijv ers. 

Marcus van Va erne wy ck ( t 1568) die voor 
de godsdi enstb ero erten der XVI • eeuw de I eper
se kath edraal bezocht , schrijft ( 2) : « In de 
voorno emd e kerk zyn dry of vi er schoon e or
ghelen ». In de proc esstukken ov er de feit en die 
zich voord eden in den beeldenstorm van Augus
tus 1566 ( 3) , lezen we beschuldiging en teg en 
« Clais de Bac, de jongh e, dewelcke m et zek ere 
instrum ente n in zijn hand brac de grot e orgh ele 
bov en sm ets ers oulta er tSint e Mart ens ... >> en 
t egen « den zone van den $cho enlapp er e by der 
Bu et erpoort e ... , di e de eers te was die de cleene 
orghele by Sint e Andri es oult ae r hi elp br ek en». 
Of hi erme de het gr oot orgel der k ath edral e kerk 
bedoeld wordt, kunn en we ni et m et zek erh eid 
ui tm ak en . In elk geva l bl eef dit org el gesp aa rd 
tijd ens de twee de kerk br aa k ( 20 Sept. 157 8). 
In een onui tgege ven hands chrift je ( 4) uit di e 
jare n lezen we vo lgend e merkw aa rdi ge nota: 
cc Daer na er wilden zy den orghel uu y t Ste Mae r
te ns kerGke... haelen end e di e oock ve rbr and en , 
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maer eenen van de gh edeput erd e van de stadt 
da er by comm end e h,eeft di en verbod en, seg
gh end e dat het een musickael instrument was 
daer men Godt lofsanghen mede placht · t e spe
len end e dat het een gebruick was van in Davits 
tyd en, door dese red en "":iert den mo et van de 
geus en geslist ende den orghel wiert toe gesloo
t en en daer ghelaten staen, daer hy noch op den 
dagh van heden gesien word t ... >> Dit feit wordt 
door Aug. van H ernighem, in zijn nauwkeuri g 
pagboek ( 5) , als volgt bev estigd : « Op Alder
zielen (1578) ... de kerke was zoo geschonden 
dat men er niet vele in zouden vinden geheel, 
ma er den oorghel e stond noch ong eschonden. •» 

Di e « ghedeputerd e van de staq.t >> is naar ons 
oordeel niemand anders dan , Jan Langhedul 
( ni et te verwarren met Jan Fs. Michiel Langhe
dul, orgelbouwer, overleden den 6 Feb. 1592 en 
b egrav en t e Gent) die reeds in 1566, bij de eer
ste wanordelijkh eden, bek end staat als ketters
gezind raadslid van ·de sta _d Iep er . ( 6) . Vanaf 
h et begin van het Calvinistisch bewind, 23 Juli 
1578, komt hij voor als sch epen van de stad tot 
hij op 20 Oktob er 1583, samen met zijn zoon 
Jan en (zijn bro eder? ) Jacqu es Langhedul, om ~ 
kwam door de pest (7). 

In hoev er Jan Langh edul, Schep en, verwant 
wa s met Jan Lan ghedul, org elbouw er is nog 
nfot uitg ema akt. Doch we vermo eden dat de 

( 1) Zie ·« D e Sch a lm ei », II jg ., bi. 116. 
(2) De Histori e va n Belgi ë - 6,e uit g ., Gend , 1829 -

D. II , bi. 277. 
(3) G. D es Ma re z : Docum ent s ... : Commi ssion Roy a le 

d 'Hi sto ir e. T . VII, 1897, bi. 573-574. 
(4-) B ewaar d in de Sta dsbibli oth ee k t e I eper. 
(5) Gedee lt elijk uit gege ven ,on dier de ti te l « N ederland

sch e Histori e », tw ee del en , Gent 1864 - 1867 - hi e r 
D . I , bi. 83. 

(6) A . De Schr evel : L e Prot est a nti sm e à Ypres 
pa ss im . 

(7) N ederl a.ndsch e Historie : D. II, bi. 262 . 



· schepen hier tussenkwam om het behoud vart 
een merkwaardig familiegewrocht; of was Jan 
soms zelf de bouwer van dit orgelY We zien im
mers in de bewaarde rekeningen van de kathe
drale kerk een Jan Langhedul, in 1577, betaald 
worden om het onderhoud van het orgel (pro 
conservandis · organis). Deze uitgave komt regel
matig terug tot 1583 ( 8). Nà dit jaar, dat ook 

. het sterfjaar is, komt de naam Jan Langhedul 
niet meer voor. Ook hebl;>en we geen verdere 
gegevens nopens het orgel der kathedraal, tenzij 
de aanduidingen van .Bdm. Vander Straeten: 
« Le grand orgue prend part aur têtes solen
nelles. Il est tenu par J·ean Heins. Le petit or
gue guidait principalement le chant grégorien 
du Chceur. Il est réparé en 1589. » (9) Over dit 
orgel der XVI" eeuw bezitten we ten slotte het 
oordeel van Antonius Sanderus, Kannunnik van 
het Iepers kapittel, die getuigt dat het orgel der 
kathedraal een der bizonderste was van het 
land (10). 

Over latere ombouwingen en vernieuwingen 
zijn we niet ingelicht tot in het jaar 1805, wan
neer Sieur Réné Germain, orgelmaker, wonende 
te Ieper, « den orgel met blaesbalgen vermaekt, 
(ge)kuischt en voor 18 maenden (ge)garandeert 
voor de somme van 352 fr. kr. » · 

Meer vinden we niet tot in 1826. Op 26 Fe
bruari wqrdt een voorstel gedaan in den kerk
raad door Mr P. Van Peteghem, orgelbouwer te 
Gent, voor het leveren van 'een nieuw orgel; op 
3, September daaropvolgend wordt overeenge
komen dat ·het nieuw orgel zal geleverd binnen 
de kerk en « voor den ouden orgel, zoude Myn
heer Van Peteghem op den prys van den nieu
wen ( twalf duysend francs) laaten aftrekken 
twee duysend I francs. » 

Het volgend jaar, 18 Februari 1827, werd de 
overeenkomst hernieuwd « den raad wenschende 
een klaarder accord ». Aan de samenstelling 
werden geen wijzigingen gebracht; de leverings
datum wordt nu gebracht op veertien maanden, 
te beginnen met den 18 Februari 1827 (11). 

Intussen was een prijskamp uitgeschreven ge
worden met « eene premie van twintig guldens 
Nederlands, toe te staan aan dien, die voor den 
tienden Januari 1827 het beste plan van eenen 
dokzaal met orgelkas zal inbrengen, waar af de 
teekening moet overeenkomen met de architec
teure van de kerk. » De voorstellen schijnen uit
gebleven te zijn, ofwel niet te voldoen ( 12). Op 
3 Juni werd besloten, « om alles aan te wenden 
wat mogelyk is om een en dokzaal te maaken 
waar op weynig blaeme zoude kannen vallen en 
den raad buyten alle verwitselen van onagzaem
heyd te stellen» den heer L. Roelant, bouw
~eester te Gent, te raadplegen. Op 27 Decem-

ber worden 3 tekeningen ·van den heer Roelant 
aan den r::i,ad voorgelegd, waarvan « het plan 
N ° 1 voor dokzaal ·en orgelkas zal gevolgd wor
den in alle pointen per uytzondering dat de heer 
Roelant zal verzogt worden de figuur haar tans 
daar bevindende te laaten vervangen door een 
ander ornement; de vier pilaren en sousbasse
menten zullen in steen gemaakt worden · nàa 
keur va den heer architect . . . » 

Daar de tekening van het buffet zolang , uit
bleef had Van Peteghem, bij brief van 18 Oogst, 
bezwaar ingediend « orridat het plan van dok
zaal en orgelkasse niet aangenomen zynde, het 
werk voor de te maken orgel niet kan voorts 
gebracht worden. » Ook wenste de orgelbouwer 
<< zekere speelen van het tegenw6ordig positif te 
gebruyken, mits verminderinge op den geconve
nierden prys vier hondert vijftig franken. » 
Hierop ging de kerkraad niet in « omdat de kerk 
daar door te lang van eenen orgel zoude gepri
veert zyn en hierdoor de magt verbreken van 
den ouden orgel op voordeelige conditien te kan
nen verkoopen. » 

Wat er dan is tussengekomen dat het bouwen 
verhinderde, wordt niet vermeld. Eerst in April 
1829 krijgt de heer De Navigheer ' de Kemmel 
opdracht « tot koopen alle slag van hout .die der 
noodig is zoo om het maken van eenen okzaal als · 
voor eenen orgelkas, met versoek van zig wel te 
willen verstaan met de heer architect Bourgois 
en timmerman Em. Rousseile ... » 

In Maart 1830 beslist de kerkraad geen veran
deringen meer toe te -laten aan het plan van 
Bouwmeester Roeland en « belast den heer ar
chitect (Bourgois) de veranderingen aan het 
positif te laaten zoo, en op de manier vastge
steld, wanneer den raad zig heeft begeven in het 
werkhuys van den Baas Rousselle. » 

Alles laat den schijn dat eerst nu een difinitief 
plan voor het buffet gevonden was; doch het 
uitwerken ervan viel niet mede omdat men de 
nodige « dikten van wageschot ofte gezaagde 
Valencynsche eeken houten » niet vinden kon. 
Daarbij kwam nog mistevredenheid over de 

(Vervolgt.) 

(8) Zie « De Schalmei », I jg., Dr. Ventie : Het geslacht 
Langhedul. 

(9) La Musique aux Pays-Bas, T. II, bi. 265. 
(10) Flandria illustrata - Cofonia Agrippina 1641 -

T. I, p. 357 : - « Organum quoque ecclesire, quod suavi 
modulatione divina mulcet officia, inter prima Belgii 
censen!!l.um est .» 

(16) Zie Bijlage. Te1· inzage : Redactie van « De Schal
mei ». 

(12) In de Stadsbibliotheek worden drie plannen ·voor 
een orgel in d!e St. Maartenskerk bewaard - 2 opstel
lingen achteraan in dee middenbeuk - 1 ontleer het 
groot roosvenster in het zuidelijk transept - geen enkel 
erva:n werd uitgevoerd. 
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P~Eo~qoq1sche ORqelconCERtEn tE ROlouc 
Rolduc, de oude abdij in 't zuiden van 

Nederlands Limburg, thans Seminarie van het 
Bisdom Roermond, was lang geledën een der 
voornaamste centra van opvoeding voor de 
Nederlandse jeugd, zoals het dit nu is voor de 
vormin g van de toekomstige Limburgse clerus. 
Bij het dn,ikke leerprogramma, zoals wij dit nu 
kennen voor het M.O. en V.H.O. werd, en wordt 
er aan de culturele vorming der studenten steeds 
veel zorg besteed. Er zijn geregeld goede toneel
en muziekuitvoeringen. Onder deze laatst e 
ne emt het wekelijks orgelconcert een bijzonde
re, wellicht unieke plaats in. 

Rolduc is een huis van .tra _dities, de orgel
conc erten zijn er één van; het is er een van 
grote vormende waarde. De prachtige oude ro
maanse abdijkerk bezit een zeer fraai orgel, ge
bouwd door K.lais van Bonn in 1932. H et telt 
43 registers, verdeeld over 3 klavi eren en pe
daal. Dit orgel is een der eerste producten van 
de zgn. << Org elbeweging », de r eact ie in de der
tiger jar en ontstaan op het verval van de Ro
mantiek. D l:l Nederlandse orgelkenner dhr. Mr 
A. Bouman schrijft in dit verband: « D e nieuwe 
orgels te Amsterdam ( J erusalemkerk) en te 
Rolduc lieten zien, dat het anders kon, en prik
k elden sommige orgelkundigen tot navolging, 
voorlopig nog slechts in dispositie, waarin meer 
vulstemmen en tongw erken werden gedoseerd, 
en waaruit al te orchestrale grondstemmen wer
den geweerd. n ( 1) D e dispositie is geschilü voor 
een zeer behoorlijke vertolking der gehele orgel
literatuur, in 't bijzonder voor die van de mees
ters van de Barok . 

Iedere Zondag na het lof groeit het gebrui
k elijk naspel uit tot 'n formeel concert, zeer 
variabel in duur, soms bestaande uit een groot 
werk, soms uit meerdere kort e. De uitvo erder 
erva n is dhr. Nico Zeyen jr . als opvolger van 
zijn vader Pi erre Zeyen . Zodo ende wordt er in 
één jaar tijds heel wat afgewerkt, en een student 
die deze concerten trouw bijwoont, krijgt in de 
6 à 8 jar en van zijn verblijf in het int ernaat een 
zeer goede kijk op de orgelliteratuur vanaf 
Sweelinck tot en met de moderne componisten, 
en wat meer is: ve len krijgen hier in de loop 
van die jar en meer waardering e:p. belangst ellin g 
voor de . orgelkunst, iets waaraan h et in vrij 
brede kring onzer in te llectuelen nog ontbreekt. 

Kijken wij de programma's · eens na, dan mer
ken wij op, dat er in 't geheel een zekere syste
matiek zit, wat overigens aanleiding geeft tot 

(1) A. Bouman : « Orgels in Nederland ». Uitg. A. de 
Lange, A'dam -;-1943. 
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moeilijkheden. De programma's zijn niet zó op
gesteld als gebruikelijk G>p publieke conce ·ten. 
Afgezien van het feit dat er geen tijd is voor 
concerten lang er dan een half uur, zou het ook 
op · grote practische bezwar en stuitèn voor de 
organist, week na week een geheel of groten
deels nieuw programma van vier of vijf ond er 
delen te verzorgen, wil het peil der concerten, 
dat hoog is; er ni et ond er lijden. Daarom wordt 
he t concert beurt elings gewijd aan een bepaalde 
compo nist of groep, waarbij natuurlijk de me est 
belangrijke regelmatig aan de orde komen. 

în noge mate draagt tot de vruchtbaarheid 
der concerten bij, de explicatie, vooraf door de . 
organist zelf gegeven in een afzonderlijk lokaal. 
Ofschoon men nog zoekende is naar een defini
tief schema voor dez e explicaties, is het succes 
ervan tastbaar. De belangstelling groeit, en op 
de concerten luist ert men met meer begrip en 
zelfs .met enthousiasm e. Bij dergelijke uitleg 
wordt eerst aandacht geschonken aan de com
ponist ·en zijn tijd, waarbij op de persoon en het 
leven der grootsten diep er -wordt ingegaan. 
Voorts worden opbouw en thema's der werken 
nagegaan in grote lijn, de onontbeerlijke ter
men worden door de studenten geleid elijk bij
gebracht, wat in den beginn e- natuurlijk moei
lijkhed en oplevert. Het bijwon en van de 
concerten staat geheel vrij. Wij zijn nog niet 
zover dat er niem and dir ect na de Middag
oefening het kerkgebouw verlaat, lang niet, en 
't zal zover ook wel nooit komen. Er is echter 'n 
grote kern trouwe muziekvrienden ... en ·die kern 
groeit! 

Het do el van deze concerten ligt verder dan 
amusement, en krijgt op hét Seminarie als Rol
duc, nog een speciale bete kenis. Ze tracht de 
seminarist iets mee te geven voor geheel zijn 
leve n. In Limburg, zu goed als elders, is het in 
lang ni et alle kerken met de muzi ek ideaal ge
steld. Er is veel, wat dring end verand ering en 
verbetering wenst, ·natuurlijk binn en het kad er . 
der mogelijkheden ter plaatse; zowel de belang
stelling als h et ·te jui ste tijd tactvolle ingrijp en 
va n de Pri este r vermag op de beo efening van de 
kerkm uzi ek grote invlo ed uit te oefenen. 

De Seminarist di e gehoord he eft, ho evee l een 
goed verzorgd orgelspel kan bijdrageFl tot de 
luist er van Gods Huis, za l zijn id eeën lat er weten 
uit te dragen, en tev ::ms zal de student van h e
den, morgen als Priester het werk van de orga
nist niet alleen meer geniete n, maar vooral 
waarderen . J. B. 

Student Rolduc 



,n €En holl'1nOSE PIJPEnm'1kERIJ 
ElqEn tonqweRkEn · 

H et maken van org elpijpen is een kunst die 
buit en de gewone industrieproductie ten gra ve 
schijnt te zijn _gedaald m et andere nuttig e kun
st en van voorh een. Sporadis ch slechts tr eft m en 
nog enkele orgelmakers ,die het pijpenmak en 
m et die liefde en kennis beoefenen, met die 
artisticiteit welke eenmaal de glorie der oud e 
orgels was. Daar zijn me erdere toegepast e kun
st en die slechts · schen en te kunnen gedij en in 
een tijd waarin het harmonisch-stijlvolle leven 
der gemeenschap zulks eiste. 

Daar waren bv. de kunsten van het glasbran
den, van het tapijtweven, der gobelins, van h et 
kantweven, van minia.turen-boekverluchtingen, 
van houtsnijden, van vioolbouwen, van potten
bakken: allemaal grot ende els verleerde kunst en 
waa rover men zich in deze tijd eindelijk weer 
gaat bezinnen. · 

En soms, zoals in de Limburgse -glasbrand
ateliers en pottenbakkerijen, hebben dez e po
gingen succes omdat het besef van ·niets te 
kennen zó diep was doorgedrongen, dat daar
door vanzelf i e t s ontstond. Immers in de 
erk enning van onze eigen armoede en nietigheid 
ligt een positieve opbouwende waarde besloten. 

Zó lijkt ons ook de gedachte t e zijn geweest 
van hen die midd en in Holland - in Zeist n.l. 
- destijds een pijpenmak erij, kwamen vestigen. 
D e oude he er Stinkens z.g. had reeds het hand
werk in Heythuiz en bij de fa. Verschueren ge
leerd. Maar al werk end en experim enterend ver
wierf hij nieuw e inzicht en. Waren het aanvan
kelijk de Duitse Töpfer-m ensuren die als enig 
richtsno er bij de zo gewichtige klankbepaling 
gold en, later brak onder invloed van de ni euw e 
org elbeweging een and ere, br edere richting baan, 
voora l ook to en de beide zon en, Pierr e en 
J ac qu es, de werkza amh eid van hun vader kw a 
me n ond erst eun en en la t er geheel . ov ernam en . 
Tot dusve r eèht er beperkt men zich in deze 
pijp enmak erij tot h et mak en van metal en la
bi aa lst emm en. H et zo gewichtig gebi ed der 
t ong werk en bl eef hi er on ontgonn en. Het typ eert 
de bescheid enh eid va n de huidig e leid ers, dat 
zij nu ti en of m eer jaren reeds gewacht h ebb en 
a lvor ens het tongw erk en-mak en t er hand t e ne
men. Zij ware n zich maar a l t e zeer bewust 
h oevee l pr obl em en zich na de vinding en van 
de Fr ans e Or gelb ouwm eester Cavaill é-Coll, 
hi erb ij voor do en. Imm ers is er eeuw enlang m et 
de tongwe rk enma kerij geèxpe rim ent eerd: m en 
denk e maar aan de z.g. doorsl aa nd e tong en di e 

• 

lat er tot de kw ezelende harmoniums, trekhar
monicas en mondharmonicas hebb en aanl eiding 
gegeven. 

Hier worden tinnen platen met de handschaaf op de 
vereiste dikte gebracht . (Jac. Stinkens links) . 

De Duitsers maakt en de tong werken t e dik 
van toon door belering; anderen maakten ze 
sn erpend en rammel end door te grqve mak elij; 
nu eens waren de klankbrekers te kort, dan te · 
lang , soms te wijd dan weer te smal, . totdat 
Aristide Cavaillé -Coll langs zuiver wetenschap
pelijke weg, en geleid door zijn oqf eilbare in
tuïti e, een helder e formul tlring vastst'eld e. Het is 
op deze basis dat de Gebr. Stink ens nu voort
bouwen. 

Sinds enk ele maand en hebb en zij effecti ef 
h et tong werk en-mak en t er hand genom en. In
derdaad "t er hand" genomen, wat h et is een 
zuiv er ambacht elijk werk wa arbij de machin e 
een volkom en ond erg eschikt e rol sp eelt. 

Wild e men vro eger op zijn org el een tromp et 
h ebb en, een tr omb one of tuba, een schalm ei, 
h obo of fag ot , een dul ciaa n of vo x hum ana , dan 
m oest m en zich t ot Duits e, Eng else of bet er 
t ot Frans e to ng werk enm akerij en wend en . 

De oorlog heeft hi erin een volledige ontr ed
derin g gebra cht , maar m en zal straks kunn en 
cons t at eren of alles wel verli es was . 
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De eerste resultaten van Stinkens' tongwer
kenmakerij zijn zo hoopvol, dat men een rede
lijke karis heeft tot een hoger niveau dan voor
heen te stijgen. Wij hoorden b.v. een Dulciaan ' 
- een register die als solostem tot het oud
Nederlandse orgel behoorde - benevens een 
trompet 8' welke beiden nu het kleine orgel in 
de Nieuwe Kerk op den Dam te Amsterdam 
sieren. Voor zover die onafhankelijk van de 
voorbestemde klankruimte waarin deze stem
men zullen moeten fungeren, te beoordelen is, 
dus op de intoneertafel bij Stinkens zelf, klon
ken deze tongwerken gelijk deze van Cavaillé
Coll die hier als model fungeerden. Zelfs werden 
er nog enkele technische verbeteringen aan ge
bracht welke de soliditeit verhogen. 

Men zou echter deze intonateµrs-pijpenma
kers de vrije hand moeten 'laten bij de opstelling 
van een algehele orgeldispositie, hen zelf, over
eenkomstig de ruimte van een kerk of gebouw, 
moeten laten bepalen welke mensuren, welke 
aai'd en klankcombinatie hier en daar nodig 
zou zijn. Want tot dusver is deze firma niet 
meer dan een medium geweest tussen de orgel
bouwer en de opdrachtgever. Ik zou hen zelfs 
eens een kans willen geven om naar eigen in
zicht en ervaring in deze zo eigen klankwereld 
·een harmonisch complex van pijpen en stem
men samen t-e stellen. Zij zouden m.i. jaar en 
dag zich voortdurend moeten kunnen bezinnen 
om, overeenkomstig de eigen-aardigheden van 
iedere acoustische ruimte op zich, een persoon
lijk orgelklankbeeld te scheppen, onze oude Ne
derlandse orgels waardig. 

" MUZll{ALE 

De laatste ba-rrière op de weg naar een volle
dige orgelklank is overschreden. 

Met eLectr. soldeerbout worden de labiums bevestigd. 

Nu gaat het er om een vrijbrief te verwerven 
teneinde het initiatief in de toepassing van hun 
klankideaal zelf te kunnen nemen. 

M.M. 

OMMEGANG " 
onder de redactie van 

G. VAN RAVENZW AAIJ 
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W. Friedemann Bach : Fuga's, Band II. - Harmonia
uitgave , Hilversum. 

In het nummer van « De Schalmei »,, Jg . II, nr. 6, 
hadden wij de gelegenheid een korte bespreking te 
schrijven over het eerste deel der voU edige orgelwerken
uitgave van W. F. Bach. Onderhavig werk is daarvan 
het tweiede deel. Het bevat een reeks van zeven zeer be
langrijke en boeiende fuga's. Belangrijk om hun mees 
terlijke 'structuur en boeiend om hun lyrischè stijl. Zij 
geven een beeld van de romantische componist; zij tonen 
de afstand tussen een vader en zoon, zelfs in de fuga! 

Hij laat zich b.v. niet meer binden door een vast bepaald 
aantal stemmen. « Het is niet meier de dienende kunst 
van J rohan Sebastiaan, maar di,e van de kunstenaar . .. » 
schrijft Hans Brandts Buys, de verzorger dezer uitgave . 

Lees daarover een tweetal zeer interessante bladz . ach
teraan het werk. Zij geven de bron van elke fuga en de 
. geest van het gehele werk. Het is een uitgave, enig in 
de wereld die in ons normaal · repertoire een onmisbare 
rol zal spelen en niet minder de leerlingen van ieder 
orgelschool als studiiemateriaal ten beste dienen zal. De 
Uitgave, alhoewel klassiek en zeer duidelijk, had wel
licht met een frisser papier en een fraaier omslag de 
gr,ote waarde van de inhoud kunnen verhogen. Het zijn 
wellicht technische redenen . die daaraan ten grondslag 
liggen. Ten zeerste aanbevolen. Prijs : F . 4,85. 

B. 

Parafrase over gregorianske M.otiver for Org'el, Leif Kay
ser, op. 10. Uitgave Skandinavisk Musikfor'lag, Kopen
hagen, Denemarken. 
Leif Kayser, de jonge Deense musicus zal hier in de 

Nederlanden voor de meesten een onbekende zijn. Wij 
hopen met deze bespreking hem hier in te leiden, en 
terzi elfdertijd drukken wij onze hoop uit, onze vurige 
hoop dat hij vooral veel orgelmuziek zou schrijven. On
derhavig werk , een parafrase op Paasmotiev ,en, is een 
zeer belangrijk wierk. Het treft hevig, in den beginne, 
door zijn roekeloosheid, door zijn jonge durf, doch na een 
eenvoudige studie brengt de zuivere religiositeit en de 
oprechte muzikaliteit u in begeestering. De componist 
geeft geen rhythmische aanduidingen, ook niet wanneer 
dit rhythme voortdurend verandert : « De meeste para
phrasen op gregor. motieven zijn te stijf », zegt Leif 
Kayser : « Ge , zit g,evangen in de ijzieren maat. » Zwie
rig loopt het thema, in kwartparallellen de hoogte in om 
weer naar een rustig thema-slot te dalen. Verder vinden 
wij het korte thema terug in de zeer mooie pedaalpartij . 
Wij vinden in het geheel (de aanvang van het midden
deel klinkt goed met solol'\egister) het speels en toch 
virii el rhythme van een Hindemith (3e Sonate), de reli
giositeit van een Tournemire . Wij raden onze . goede or
ganisten aan , dit werk onder de hand te nemen. Zij zul
len er eren oprecht genoegen aan beleven en h et zal een 
nieuw werk zijn op het repertoire onzer concertanten. 
En ... of dit dringend noodzakelijk is! P. S. 

-------------------------------~~--------------------------, \ 
BOEkBESPREk1 nq 

Vreemde Woorden in de Muziek, Leon C. BOUMAN, her
zien door Dr . B ernet Kiempers . - Uitgave « De Sik
kel », Antwerpen. 20 fr . 

In een der vroegere nummers van dit tijdschrift werd 
dit werkje om zijn prakti sche zijde ten volle aanbevol en. 
Het eerste • dreel, d e eigenlijke vreemde woorden, waaruit 
ook nog gedegen musici enig nut kunnen hal en, zou de 
uitgave van dit werk rechtvaardig en. Schrijver heeft er 
echter nog een lijst aan toegevo egd van vroegere en 
hedendaagse musici. Onz e leziers zullen zich herinneren 
dat wij toen, nopens de eerste uitgave, de afwezigheid 
van de Vlaamse musici, als , een essentieel tekort aanga
ven. Schrijver heeft nu daarin 'v,oorzien, en op een ern 
stige wijze . Ingezien de prijs en die mooie uitgav ,e zal 
geen musicus , geen concertbeluisteraar dit werkje willen 
mis sen . 

Er blijft echter de vraag die wij in voorgaande rec en
tie stelden : waarom een naam als deze van Dr . Vente 
niet in het werk vermeld wordt! Zijn boek « Bouwstof
fen ... » is ni et alleen enig in zijn soort doch hJet is t evens 
zo belangrijk voor de •orgel ges chiedenis en orgelbouw , 
ook de h edendaa ~_:le, dat er voor dit werk veel mog en 

wegvallen die wél in « Vreemde Woorden ... » vermeld 
zijn. Voor het overige , aanbevolen werk. M. 

Muzikale Ommegang, onder d Redactie van G. van · Ra-
vanzwaaij. - Uitgave, Nederlandsche Keui·boekerij, 
Amsterdam. Gebonden : F. 19,50. Ditmar, Antwerpen. 

Eindelijk ligt het heerlijk boek voor ons. Prachtig van 
uitgave, niet minder van conceptie. Namen als deze van 
de Redacteur, Dr . Lenaerts, Dr. Bernet Kempers en Jos 
Smits van Waesberghe, die de inleidende artikels schre
ven, zouden ruimschoots volstaan, om het boek, ook 
zonder verdere lezing, het grootste vertrouwen , te -schen
ken. 

Het is een nieuwie en nieuwso rohige uitgave. Het boek 
is ni et bepaald uitgegeven voor een of andere categor ie 
van mensen uit de muziekwereld : het is dienstig ·aan 
elké radio- of concertbeluisteraar. Het is een werk dat 
ten gerieve van de zelfs gewone intellectue el, in elke 
private . en publieke bibliotheek ,ter inzag e moet te vin
den zijn. 

Muzikale Ommegang is niet wat sommigen er ten on
rechte van willen maken, een Muziek-encyclopedie, het 

73 



• 

1 • 

is een eenvoudige omm ega ng in de muzikal e wereld 
waarin men een ontmoeting he eft met de g rootst e en de 
meest representatieve persoonlijkheden, om zuiver-muzi
kale of om muziek-historische redenen. Het is onder de
zen ,een eenvoudigie ommegang die ons een kijk geeft 
op de algemene physionomie van de componist of een 
korte détailstudie van een of meerdere composities. 

In som~ige gevallen werden beide v.or men door de 
besproken artist zelf geschreven . Dit geeft aan het 
geheel een typisch, eigenaardig beeld, en het Iaat deze 
componisten d,e ·volledige verantwoordelijkheid · over de 
self-made-taxatie van zichzelf. In dien zin vinden wij 
enkele verbazende phrasen in het werk , doch die in 
genen dele de uitgave schaden. 

Muzikale Ommegang is een boek dat niet lang op de 
markt zal Jopen, omdat het onmisbaar en tevens merk
waardig-mooi werd uitg .egeven . 

Ten zeerste aanbevolen, B. 

Voordracht en Registratie der Orgelliteratuur, Hennie 
SCHOUTEN. - Uitgave H. J. Paris, Amsterdam. Ge
bonden : F. 4,25. 
Naast « Techniek van het Orgelsp :el » of beter, samen 

met dit werk, heeft Hennie Sihouten een •reuvre aan de 
Nederlanden geschonken dat onmisbaar is voor de org el
professor en voor elke organist die zijn uitvoeringen 
verzorgd en historisch en resthetisch verantwoortl wil 
zien. Over het algemeen doen onze organisten zeer wei
nig ( om niet te 22eggen : niets!) aan orgelhistorie, aan 
orgelbouw-historie; dit heeft logischerwijze tot gevolg 
dat zij de int erpretatie, noch de registratie historisch 
kunnen verdedigen. Ook grote organisten alhoewel be
kwaam in de registratiekunst, schenken dikwijls te veel 
aandacht aan het pitoreske, het nieuwe, het individuële 
« trouvaille » van hun registratie, en verliezen de boven
al noodzakielijke historiek uit het oog. Onder meer (Voor
dracht) heeft Hennie Schouten dit voor hen gedaan. Zijn 
werk is daarom van uitzonderlijke waarde en kan door 
ons ten zeerste aanbevolen worden. B. 

De andere ingezonden werken zullen hun beurt krijgen 
in het volgend nummer , (N.v,d.R ,) 

JàCQ. 
1ÇJQffià 

st1nkens 
Orgelpijpen makers 

Z€1St 
maken thans ook TONGWERKEN 

1111 

Levering uitsluitend Vla erkende Orgelbouwers 
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m1xtuRen 
0 Maldegem : Wij vinden in Archief van 1557 (Rijks
arch~ef, Gent), volgende nota : « Betaelt heer 'Boudewijn 
daelman vande zelve messen te horghelen samen... xij 
gr . . » Onze abonn ,enten van Maldegem gelieven ons te 
berichten of er in de kerk zelf of mogelijks in de pas
torij nog archieven berusten, indfon nodig komen wij 
deze zelf nazien. Beste dank bij voorbaat . 

0 Ard,ooie : De Rèdactie en Beheer van « De Schalmei » 
wenst onze mederedacteur en organist aldaar : Dhr Edg . 
D'Hont en zijn liev .e Vrouwtje geluk met de geboorte 
van « Lieveke » ! 

0 Esch-sur-Alzette : de Fa Pels & Zoon bouwde een or
gel van 28 registers in de St. Henri-kerk. Het werd inge
speeld door Mr. Albert Leblanc, organist aan de Kathe
draal van Luxemburg, met v,olgend programma : Alle
luia, Händel; Fantaisie en Fuga in sol kl. ,. J. S. Bach; 
Aria con Variationi, Martini; Passacaglia sur !'Alleluja 
de Päques, Plum; Carillon, Vierne. Hierbij geV1en wij een 
photo- van het zeer mooi aangepaste orgelfront. 

0 Lode Huybrechts speelde op 21 April een concert voor 
Radio Antwerpen, ,op het orgel der Kristus Koninkkerk: 
Thema met variaties, Wa)ther; Inleiding en Passacagila, 
L. Huybrechts. 

0 Victor Hens voert de volg .ende , werken uit, eveneens 
voor Radio Antwerpen (6 Mei) : Sonate XII, P. Martini; 
Pensiero per organo, Casini; Preludium, D. Leydin. Hij 
bespeelt het orgel der Ste-Walburgiskerk . De genoemde 
w,erken werden alle gekozen uit de Bibliotheek Stellfeld . 
0 'Flor .Peeters speelde een orgelconcert met werken 
van de Maleingreau, Jos Jongen en Flor Peeters op het 
OJ;-gel der Metropolitane Kerk te Mechelen. Dit concert 
werd gerelayeerd door de Niederlandse Radio (20 April). 

0 Alex Paepen hield een orgelbespeling op het orgel van 
het N.I.R. (12 April., 17,45 u. tot 18,30 u.) , met Vlolgend 
programma., : Fantasia e fuga in a kl., J . S. Bach; Pré
lude et fugue in si gr ., C. Saint-Saens; Aaria voor orgel, 
Alex Paepen; Six Variations on a Irish air, J. Stuart
Archer; Introduction, and Toccata , Nicholas Chov ,eaux; 
4e Concertstudie, Alex Paepen. 

~ Deurne-Noord, Antwerpen. Plechtige Wijding van het 
nieuwe orgel, gebouwd · door het Huis Gerard D'Hondt, 
Herselt. 16 spelen samengesteld door E. H. E. De Laet. 
Laatstgenoemde hield op · dit orgel en ter dier gelegen
heid op 25 April, volg ,ende concert: Preludium en Fuga 
in G, J. 'S. Bach; Andante, Fiocco; Gavotte, Dieudonné 
Raick; Fantasia in a, Sw eelinck; Heldenstuk, C. Franck; 
Gebed tot 0. L. Vrouw, Boellmann; Finale , Vierne; Het 
geheel werd besl •oten met het Te Deum voor 8 stemmen 
en orgel van Mgr. J .Van Nuffel. 

0 Over « De Schalmei » : Orgel en Enedienst, Maart
nummer, bi. 397 : « Al met al is « De Schalmei » een 
lezenswaardig tijdschrift met zowel wetenschappelijke 
als lichter verteerbare artikelen , waarvan sommige in 
sappig Vlaams geschreven zijn . Belangstellenden in de 
Vlaamse orgelbeweging kunnen veel interessante gege
vens vinden. » (w.g.) P. van Dijk. 

Dit is een Nederl a ndse opinie : Wie in Vlaanderen 
~e ft tot nog toe verwaarloosd zich t e int er ess eren a an 
« hun Or geltijdschrift »? 

'1-0 Flor :Peeters : Op twieede Paasdag had op de Heilige
Landstichting bij Nijmegen, de inwijding van het nieuwe 
orgel pl a ats door Z. H . Exc. Mgr . W. Mutsaerts, Bisschop 
van 's Hertogenbosch . Na een Pontificaal Lof gaf Prof. 
Flor Peet ers - een orgelbespeling met het volgend pro-

gram.ma : Concerto in F, G. F. Händel; Toccata per 
l'E~evazione, G. Fr.escobaldi; Canzona, F. Demonte; Fuga 
in C gr., D. Buxtehude; Fuga in g kl., J. S. Bach; Toc
cata, fuga en hymnei op « Ave Maris Stella », Flor Pee
ters; Lamento en Pastorale, Albert De Klerk; Prel_udium 
en Fuga in D gr., J. S. Bach. Het orgel is gebouwd door 
de Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar , met dispositie als volgt: 
Hoofman. Prestant 8', Bourdon 8', Gemshoorn 4', Mix
tuur 2-3 st., Schalmei 8'. Manuaal II in zwelkast, Kwin
tadeen 8', Prestant 4', Dwarsfluit 4' - Nasard 2 2/ 3' 
Nachthoorn 2' - en tremolo. Vrij Pedaal : Subbas 16', 
Gedektbas 8' van Subbas 1en Cbrno 4' van Gedekbas. 
Klein Orgel : Fluit 8' ; Roerfluit 4'. 

0 Godelieve Suys speelde op 8 Maart op Radio-orgel, 
N.I.R. : Allegro, 'G. B. Pescetti; Pastorale, D. Zipoli; Re
cit de tierce en taille, M. de Grigny; Pnelude, fuga e n 
ciaccona in d, J. Pachelbel. 
0 Artistenmis, Antwerpen, van 11 April. Victor Hens 
voerdee uit : Fantasia op de Se Toon, Pieter Cornet; 
Fantasia in G. G. Ph. Teleman. Het geheel was aangie
vuld met koorwerken en instrumentenensemble. 

.,.,- 0 Anthon van der Horsti voerde in Schaffhausen met 
medewerking van de alt · Hedwig Jucker-Wolfensberger, 
werken van Sweelinck, _ Schütz, Bach, Franck, Hugio Wolf 
en Anthon- van der Horst uit. 

_fa Als voorbereiding op het Paasfeest -had de gerefor
meerde . kerk van Neuchätel (Zwitserland) aan Ch. 
Schneider opgedragen te spreken over « Johan Sebastian 
Bach als ' li.turgisch organist ». Het programma bevatte, 
behalve lezingen uit d e Heiligie Schrift en gezongen Cho
ralen , een aantal koraalvoorspelen uit de Bach-werken 
(Ed. Peters, Bd . VI en VII) die door de componist -voor 
het Paasfeest bestemd waren. Een initiatief, dat niet on
vermeld dient te blijven en navolging verdient, ook bij 
ons. 

--/4> Van d,e Zwitserse organist Armin Schibler werd, naast 
andere instrumentale composities, zijn Orgeltoccata op 8 
uitgevoerd voor de Radio-Brünn en de B.B.C.-Londen. 

0 Op het Toonlmnstenaarsfeest van 23 en 24 Mei a.s. 
/ worden in de Ca thedraal te Bern (Zw.) o.a . uitgevoerd : 

Concert voor orgel en strijkorkest van Bern-hard Reichel; 
Sonata da Chiesa per Ia Pasqua, voor tnompet en orgie! 
van H. Ga gnebin ; Concert vo,or orgel en orkest 'van Willy 
Burkhard. (Schwieizerische Musikzeitg ., Maart '48). 

0 Nicola Aloysius Montanit De Amerikaanse bladen 
\/. brachten het bericht van het overlijden op 11 Jan . l.i. in 

Philadelpbia, van Nic. Al. Montani, een der autoriteiten 
van de Katholieke kerkmuziek in Amerika. 

Montani werd op 6 Nov . 1880 te Utica, N .Y., geboren. 
Na zijn studietijd jn Indianopolis ging hij naar RJOme, 
waar hij werkte onder leiding van L . Perosi, Cappoci, 
Renzi e.a. Daarna g ing hij • naar het 1eiland Wight , waar 
Dom Mocquereau en Dom Eudine hem in het Grego
riaans inwijdden . Van 1906 tot 1923 w a s hij organist aan 
de kerk van St . Jan Evan g . in Philadelphia en daarna 
nog twee jaar aan de New Yorkse St. Paul. In 1914 was 
hij medeoprichter van de . « So·èie ty of St. Gre giory of 
America », die tot taak had, het Gre goria a ns en de klas
sieke polyphonie haar plaats in de kerkmuziek te her
gev en binnen h et kader van h et Motu Proprio v a n Paus 
Pius X. 1915 bracht de oprichtin g van de « Catholic 
Choral Club » (later Palestrinakoor g enaamd), waarmee 
hij de oude a cappell a -muziek uit Vloerde. Van 1915 tot 
1942 redigeerde hij het n og a ltijd zeer belangrijke tijd
schrift : « Th e Catholic Choirmaster ». Ondertuss en do-
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cieerde hij aan verschillende scholen en academies in d e 
Oostelijke Staten het Gregoriaaris en was hij werkzaám 
als hoofd' van de afdeling Litur g isch e muziek, eerst bij 
de uitgeverij G. Schirmer , New York, lat er in deze lfd e 
functie bij de Boston Music Co. 

Montani was lid van het Pauselijk In sti tuut vuor Ge 
wijde Muziek te · Rome . Hij componeerd e ie.en aantal in 
Amerika veel gezongen Missen, o .a. de grote Festival 
Mass ter gelegenheid van, de tentoonstelling van Phiia
delphia enkele jaren geleden. Om zijn verdiensten voor 
de kerkmuziek begiftigde Paus Pius XI hem m et het 
Commandeurskruis van de Orde van St. Sylvester. 

Van zijn hand verschenen nog enkele boeken over 
kerkmuziek , 10.a. Essentials in Sight Singing, The art of 
a cappella singing, The St. Gregory Hymnal, The Ca
tholio Choir book. - Pv. 

0 Improvisatieconcerten. Met enige ironie stelt Jacob 
Bijster in « Het Or g;el » (Mrt) vast, dat improviseren 
nimmer een zaak is van « U belt, wij draaien », en hij 
eist terecht, dat de opgegeven thema 's weloverdacht ge
kozen en naar de eisen der compositie 0 kunst samenge 
steld worden. Hij schreef deze waarschuwingen vooral, 
omdat het improviseren hand over hand toeneemt en een 
mode dreigt te worden wa:arbij een groot aantal misbrui
ken insluipen. Van dez e1 misbruiken citeert schr. enkele, 
die U de haren ten berge doen rijzen . - p.v. + 0 Am~rika en orgel. De Amerik aanse orgelbouwers mop
peren op de « deugniet en » van de Washingtonse depar
tementen, ,omdat ze geen tin mogen kopen , en de kerken 
voor elk nieuw orgel ee n belasting moeten betal en van 
10 % van de prijs . Aldus « The American Organist ». 

+ 
Het schijnt dus, dat Amerika ook! last van de oorlog 

heeft gehad. Nog? - p.v. 

0 Verschil van opvatting. « Kunnen w,e die kranten da n, 
nooit geloven? » vraa g t « The American Organist ». Het 
blad c iteert ,een Chicaa gse krant over het Hammond
instrument ,en houdt aan d e ind er daad ,onbevoegde 
schrijver de uitspraak van de « Federal Tr a d e Commis
sion » (toch niet de eerste d e beste! Red .) voor : Wij 
ge lasten dat Hammond onmidd ellijk ophoudt met en af -

zien van de bewering, dir ect of indirect , dat het bedoel
de e lectri sc h e in strument van ge daag de, zoals d a t nu is 
g econstrueerd en werkt, de a lge h ele reeks van tO':mkl eu
ren va n ee n pijporgel kan voortbrengen die wenselijk en 
nodi g zijn voor de 1eigenlijke en waardige weergave van 
de gro te werken der klassieke orge llit era tuur. 

De redactie van T.A .Ö. hoopt , dat dit duidelijk genoeg 
is. Wij ook! - p.v. 

-1. 0 Fuga. Ni euwe definitie va n ee n Orge ! -fuga, gepo nee rd 
/a.1::JOr ee n rr,iopperende Amerikaanse geestelijke. 

· « Een fuga is een muzi ekst uk, waar de stemmen één 
voor één intreden als de mensen op dezelfde wijze de 
kerk uit gaan . » 

Helaas, past deze definitie ni et a ileen in Amerika! 
p.v. 

0 Paule Piedelièvr e, Franse organi st e, speelde op het or
ge l, der ·st. Ludo vi cuskierk te Rome, ter ge leg enh eid van 
de Nationale Fee std ag van Jeanne d 'Arc en uitgezonden 
do or de Fr a nse Radio-omroep en N .I.R ., als interm ezz i 
van ko ,oruitvoeringen de volgende werken : Sinfonia da 
chi esa , Ma nfredini; Pr .elud e, Ga briel Pierné; Cantabile, 
Ch. M. Widor en Carillon de W estmins ter, L. Vierne. 
(18,00 u. 9-5-48 .) 

<S> Marie Dufour, Zwitserse organiste speelde op het orge l 
van het N.I .R . op Maandag , 10 Mei, te 17,45 IJ., de vol
gende ·orgelbespeling : Offertoire sur les grands jeux, 
Couperin; Prélude , fug a en Chaconne, Bu x tehud e; Récit 
de ti erc e en taille, Du Mage; Grand jeu, Du Mage; Al
leen God in de Hoge zij geëerd, K:oraal, J . S. B ac h ; Pre
lud e en fu ga in G ., Idem . 

0 Gab. Verschraeghen ,en Godelie ve Su ys spelen werken 
van Flo r; Peeters in de St. Niklaaskerk, 22 Mei, te . 15 u . 
Het Kamerkoor « Cresc endo » zal, ond er de leiding van 
0 . Van Pu yvel de , koorwerken van dez elfd e componi st 
voordragen. 

Al de werken waarover sprake in het èonc erte nover
zicht van deze Mixturen kunnen besteld worden op het 
a dr es van « De Schalmei » of rechtstreeks bij « DE 
CENTRALE MUZIEKHANDEL >>, Bij enlaan , 1, Bru sse l. 

0 rgel bouwersgi lde 
Op 25 Maart 1.1. hield en we onze algemene 

vergadering. 
Er waren 12 lede n aanwezig. 
Na lezing en goed keuring van het versl ag der 

vorige vergadering werd een schrijv en, gericht 
aan het Ministerie van E conomis che Zake n , 
voorge legd en goedgekeurd . 

Ook het voorgenomen artikel, te plaatsen in 
« De Schalmei » werd goedgekeurd . 

Na een korte bespreking werden enige mini-
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mumprijzen goedgekeurd. Ook werd overeenge
kom en; voor ied er gevraagd best ek of projekt, 
0,5 % van het bedrag als ereloon aan t e reke
nen, te betalen minstens na 6 maanden, aan 
degene die h et werk niet toegewezen krijgt. 

De aansluiting bij de Hand elskam er werd af
gehandeld. 

Na h et beta len der bijdrage ,nog wat gezellig 
praten en wisselen van allerle i ziensw ijzen, werd 
de vergader ing geheven. 
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Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs-
gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 
Bespaart ·u alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorliçhten! 

.. EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE MUZIEKHANDEL 
BIJ EN LAAN, 1 -. B RUS S EL 

Fa.. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte syst.eem. 

STEMMEN- OMBOUWEN- REPAREREN 

VOOR ARTISTIEK EN DEGELIJK WERK 

Fa.. L. VERSCHUEREN C. V. 

TONGEREN 1. 
opger. 1937 

ORGELBOUWERS 
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HEYTHUYSEN Néd. L. 
opger. 1891 
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F I R M A DELMOTTE 
L OR(j€LS _J. 

DOORN-IK 

, BOUWERS VAN ~T MONUMENTAAL ORGEL VAN ·HET N. I. R. TE BRUSSEL 



tn uw keQk ... 

' 

zal het electronisch orgel WURLITZER zijn aange
wezen bestemming vinden. 

Dit wonderbaar instrument is . een onuitputtelifke 
bron van verschillende tonen, zo zuiver, zo stijlvol, 
zo werkelijk getrouw aan de traditionele orgel
klanken. 

Ieder organist kan het WURLITZER orgel bespelen 
zonder vooraf gaande ingewikkelde studie der regis
tratie. 

Het WURLITZER orgel beslaat zo weinig ruimte en 
kost betrekkelijk veel minder dan het gelijkwaar
dige pijporgel. 

HET IS WERKELIJK DE ZIEL VAN U·W KERK. 

IDI. ORGANISTEN 

EE. ID-1. PASTOORS 

EE. HH. BESTUURDERS VAN COL
LEGES en KLOOSTERGE
MEENTEN 

Zendt, met vermelding van « De Schal
mei», een postkaartje en vraagt kos
teloos en zonder verbint.enis ~chtingen 
aan de algemene vertegenw~r ~ 

USINES G. STAAR N.V. 
Steenweg op Waterloo, 566 

BRUSSEL 

Drukkerij Vyncke , Savaanstraat, 4, Gent. 
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Nieuwbouw Restauratie 

Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 
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Z IJ N O R G E L ·S Z IJ N D E 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

.1 

Gerard D'HONDT 
Orgelbouwer 

HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen -- Herstellen -- Ombouwen 
ELECTRISCHE VENTILATOREN 

KERK-EN SALONORGELS 
volgens electrisch, pneumatisch en mechanisch stel3el 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS - TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gesticht in 1832 HEENEN (W.-Vl.) 
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~igwten uit Vlaande1ten6 
l21tgelfii6;t0-1tie 

mR. CORlJJn 1499 

lieven 151s 

co~nel1s öe moeu 1537 

thomaes 1545 

1n·öe kERk v~n ~kkERqEm tE qent 
(St. m~RtEnSkERk) 

) . 
ET is met het · grootste ge-

no egen dat ik dit werk, m et 
een woord van oprechte dank 
aan de Z. E. H. Past oor Van 
Brabant aanvang. Met de 
m ees te h arte lijkh eid heeft 
Hij mij ni et slechts to ezicht 
gegeven in het buitengewoon 
keurig b ewaard arc hi ef, doch 

h eeft mede dit onderzoek op alle mogelijke wij
zen aangenaam en belangwe kk en d gemaakt. 

D e kerk van Akk erg em oft e Eckerghem heeft 
een lange en zeer b elangrijk e geschiede nis. Met 
St -B aafs en St -Nik laas behoort zij tot de oudste 
kerken van Gent... Sanderus en Gramay e situ ere n 

har e stichting in h et midden der X 0 eeuw. In 
1123 brandt de kerk totaal uit, doch wordt vlug 
herst eld; in de beeldstorm erij van 1565 wordt 
zij ha ast ten gron de to e ve rwo est, en pas in 
1615 en vo lgend e jaren herbouwd. 

D e oudst e r ek enin g waarin sprake ov er het 
orge l datee rt van 1468. Er zijn echt er geen be
langr ijk e gegevens : « eenen lessena erë up den 
org h ele » en de aankoop van « vellen om de 
blaesbalghen van den orghel e » die door Jan 
melyr gelijmd word en, zijn de enige reparati e- · 
verme ldin gen vanaf die datum tot 1499. In dit 
jaar vind en wij een zekere mr . cor lijn « orgh ele
maker >> die de blaasbalg en h erst elt en het orge l 
accordeert . H et is een naam die wij tot nog toe 
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nergens terug vonden. In 1504 komt hij nog
maals terug met gehJke specificatie. Het lijkt 
me echter niet onmoge1iJK dat 11.et woorctJe . 
« corlijn » een afkorting, ot bever een vervlaam
sing is van «Cornelis». In lql8 immers vinden 
wiJ « me .ester lieven den orghehnakere van den 
orghel te vermakene » die ongetwijfeld lieven 
cornelis is die in 1505 samen met harm vand e 
eechoute een nieuw orgel bouwt in de St-.Ni
k.laaskerk, en ook in diezelfde periode in de St
.Pharaildiskerk terug gevonden wordt. 

Het is zeker een mogelijkheid. 
In 1532 koopt de kerk een << audt rondeel om 

de clein orghele op te staen »; het jaar nadien 
wordt de orgelmaker betaald om « tclein orghel
kin te _vermakene dat ontstelt was». 

Na die tijd komen er belangrijke v.eranderin
gen in de kerk voor. Wij vinden in 1537 de be
taling van een nieuw << docsael in onze Vrouwen 
capelle daer den orghele up staet » en in het
zelfde jaar een eerste payment aan den orgel
maker. Er wordt een nieuw orgel gebouwd door 
Meester Cornelis de moer. << daude blaesbal
ghen » worden verkocht; de organist koopt 
<< eene tonghe om onse organ » ; de deuren van 
het orgel worden geschilderd door Jan Pam
melius; mr lieven den schildere wordt vergoed 
<< over tzwarten van den mure ende de blau pa
pieren aenden organe, » en philips de vos levert 
<< twee platte loon ligghende opde blaesbalghen 
weghende twee hondert ende twee pont». · 
, Meester Cornelis de moer werkt in de kerk 
van Akkergem tot 1550. Er moeten in dit jaar 
belangrijke werken aan het orgel verricht zijn 
daar hij gedurende verschillende dagen verblijft 
« inde Lamp te » ( vermoedelijk een herberg), 
doch daarover vernemen wij enkel dit <c over de 
organe wat wtwaert te stellene ende die te ac

'corderen op den vierden blaesbalghe ». 
Meest er Cornelis de mo er is een belangrijk fi

guur. Het is interessant ho e ziJn naam stilaan 
evolueert. Tot 1550 lezen wij duidelijk cc de 
moer», nadien cc de moor». In de rekening en 
der 0. L. Vrouwkerk te Antwerpen verschijnt 
hij onder de naam «Moors». In 1542 bouwt hij 
een nieuw orgel in de . Ste-Walburgiskerk te 
Oud enaard e onder de naam <c Mors » ( 1). Hij 
moet kort na het laatste werk in de k erk van 
Akkergem gestorven zijn daar de kerkm eeste rs 
van de 0. L. Vrouwk erk ov er de Dyl e t e Meche
len een betaling do eri aan cc de weduwe Mer Cor
n elis Moors orghelmaker » ( 2) . 

Het geslacht ·Mors is buit enge woon int eres 
sant. De stamvad er Jacob werd geboren t e Li er 
doch vestigde zich te Antwerpen. Hij had vier 

(1) Vl. Jaarbo ek voor Muziek ges chi edenis, 1942, bi. 83. 
Dr . Viente : « Bou wstoffe n ... », bi. 58. 

(2) Vl. Jaarbo ek, idem , bi. 83. 
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zonen: Antonius, bero em d org elbouw(,'lr, Hi ero
ny mus domorganist te ëchwerm, Jacoo hofor
gamst van de Keurvorst August van .::laksen, en 
Gornelis. D e laatstgeno emde Jacob had een zoo11 
Joacmm d.le zijn vad er m dezelfd e ho edamg-
11.eia opvolgde. 

De laatste belangrijke orgelbouwer die werkt e 
aan het orgel in de kerk van Akk ergem is ae 
reeds meermalen geno emde 1\1r 'l'homaes .1{,ey 
gh erman. Zijn naam komt hier een twintigtal 
keren voor en zeer duideliJk beginnende m et .H. . 
lY.lr Thomaes doet geen groter werk dan h et ge
woon accorderen en het repareren van de blaas
balgen. In 15ö5 speelt hij echter een mooi e rol. 
W1J weten dat in dit jaar de eerste grote b eeld
storm plaats had. Mr. "l'homaes moet gezien h eb 
ben .hoe hei, in andere kerken een verwoesting 
was van alles wat kon verw Óest word en want, 
satnen met _ een zekere Symoen de wispelaere, 
waarschijnlijk zijn knecht, breekt hij het org el 
uit en verbergt het: cc Betaelt Mr. Thomaes 
horghelmaker e voort afdoen vande pijpen voor 
dezelve destructie met zijnen knecht.» <c B eta elt 
Symoen de wispelaere voor dat hij de pijpen 
vanden orghele hielp verhuisen. » Hij heeft het 
orgel niet zelf meer terug geplaatst doch wel 
zijn zoon Lieven Reygherman. Deze naam 
wordt voor de laatste keer in 1572 verr,neld. 1 Hi er 
komen wij aan een wonderlijke periode in de 
geschiedenis van het orgel der St-Martenskerk. 
Vanaf deze periode is er geen de minste spraak 
meer over een orgelbouwer. Er is een orgel, ge
zien het gered werd door Mr. Thomaes en gezien 
de organist regelmatig uitbetaald wordt cc van 
ghoorghelt thebben ». Er is echter een mog elijk e 
uitleg. Gezien de kerk haast volledig verwo est 
was zullen de beschikbare fondsen eerst gebruikt 
zijn voor nodiger uitgaven. Dit is echter een re
den di ê all e waarde verliest na 1620. Doch nu 
treft ons een andere bijzond erheid. Van 1622 tot 
1660 word en de kerkrekening en ondertekend 
door de Pastoor Michael Zachmoort ere. Zou h et 
zo onwaarschijnlijk zijn dat dez e de zoon was 
van Hendrik van Zachmoort ele de orgelbouwer 
en zo · ook iets afwist van orgelbouw, of was er 
nog een lid der familie die de zaak van vad er 
voortzette en, om familiale r edenen, ni et ver
goed werd langs de gewon e weg? Het is in ieder 
geval pas in 1670 dat een orgelmak er vernoemd 
wordt, Mr. Jan T eirlinck. Het is hi er weer zoals 
in vele archieven: de belangrijkst ~ stukk en als 
org eldispositi es en contract en ontbreken volko
men; h et blijft echt er steeds int eressa nt ook de 
mindere gegevens op te zoeken om zo lang za 
merhand t ot een zo volmaakt mogelijk his to
ris ch geheel te kom en ook in verband met het 
leve n van onze orgelbouwers. 

Berten DE KEYZER 



9109 het ~e~lacht ~an9heclul 
Onz e z<;ier gewaardeerde medewerker A. D e

schrevel heeft int eressant e gegevens gevonden 
ove r dit merkwaardig orgelbouwersgeslacht. 

1499-1513. Victoor Langhedeul, orgh elmak e
re, up een huis wijlen Pi et er Zed TIII s. VII d. 
(Renten bo ek der Hoog e Ziek en 1499 fo 6 v). 

Victoor Lan ghedeul orghelmak er e up een 
huus wijlen Pi et ere Zet nu J ooris Hoybant IIII 
s. VII d. (R en,te nb. Hoog e Zieken 1505 fo 6 v). 

In de marge van dit laatst e staat AB CD E 
F G H. I ede:r:- lett er . geeft een jaar op, die be
taa ld is. Vermo edelijk betaa lde hij aldus 8 jaar. 
Stierf .hU misschien in 1513? 

Victor had dri e docht ers: P eronne die Dani el 
Honis huwt, zoon van Meeux van Baill eu l. 

Barb e, di e huwt Rob ert Cauch e, zoon van 
Arnold, de Bur et in het land van Aalst. 

J ea nn e di e huwt Mich el vander Zijp e, zoon 
van Fran cois van Belle (Baill eul) Koninklijk e 
Bibliotheek, Fonds Merg helijnck. Hs 18, deel 6, 
blz. 10-11. , 

1623. Math eus Langh edul zoon van meester 
J an huwt t e Gent in de St-Michi elsk erk de 4 
Juni 1623 m et Mari e de Roy ere, docht er van 
Charl es . K.B. Fonds Mergel. Hs 18, deel .22, 
blz. 135. 

Onz e medewerker vraagt zich h1.er t erecht af, 
of Marrie de Roy ere m et de _docht er zou zijn van 
Char les de grote or gelbouw er. Wi i h ebb en daar
omt rent een grondig onderzoek ing est eld. In de 
geboo rt eregisters der St-Michielskerk staat 
steeds Marie dé la Ro yere . of Ro eyere dochter 
va n Charles en maria du fort. D eze marie de la 
royere is de oudste do cht er, gebor en in 1597. 
Wanneer Charles dit eerst e kind ontving zal 
hij vermoeáelijk wel reeds 20 ' j. oud geweest 
z_ijn . Wij weten ook dat hij in 167 5 nog orgels 
onder hi eld te Mars eille (Dufourcq: Docum ents 
inédits, deel II, bl. 319, voetnota) dan zou hij 

·' 

Çnima 

dus minimum 95 j. oud zijn. H et is ni et waar
. schijnlijk dat iema nd op die hoge oud erdo m nog 
in een orgel te zoeken is. Dus kunn en wij, indi en 
alle gegevens juist zijn , met zekerh eid de ve r
onderst(:llling, als zou de vrouw van Math eus 
Langh edul een orgelbouwersdochter zijn (Char
les Roy er) verwerpen. 

Ond ertuss en heb ik getracht iet s meer t e vin
den over de hieuwgehuwden, doch ben daar in 
ni et gelukt. Ofw el zijn er geen kind ers uit dit . 
huw elijk gesproten ofwel hebb en zij ni et lang 
na het huw elijk Gent verlaten. In geen enk ele 
geboorte-, huw elijks-, noch st erft elijst komt 
zelfs de naam Langh edul voor. 

Lat en wij h ope n dat verdere opzoekingen ook 
dit geslacht meer in leve n mog en br eng en. 

Berten DE KEYZER A. DESCHREVEL 

EINDEXAMENS IN HET LEMMENSINSTITUUT 
TE MECHELEN 

D e jury , samengi es teld uit Mgr Van Nuffel, voorzit
ter; toondichter Arthur Meulemans ; L: Joos , or ga nist ·te 
Brus se l ; Dom Jozef Kreps, van de Benedictijner a bdij 
vah de Keizer sberg te Leuven; Z . . E. H. Kan . Legrand, 
afgevaa rdigde van het Bisdom ' Brugge; Z. E. H. D el
v.enne ., afgevaardigde van het Bisdom Doornik en Z. E, H. 
Kan. }I a nin, a fgevaardigde van hl,lt Bisdo,n Nam en, die 
vooraf tijd en s een zitting met gesloten deuren , de p1"0e
ve n van ha r monisati e, zingen, improvisati e, enz. had af
geno m en, kende na het op enbaar examen het uitgangs
diplom a; - met onderscheiding - toe aan de hh. Mo er
mans Winni, van Vlijtingen (70 punten) ; Barras Paul , 
van Chaumont-Gistoux (68 ' punten); Di eltiens Lod e, van 
Wijn ege m , en Stinckens Willem, van Bocholt (ieder 65 
punten). 

Het was Mgr Ever ae rt , Vicaris -Generaa l en afgevaar
di gde van Z. Em. de Kardimial-Aartsbisschop, die de 
•open bare exa mens voorzat en 'de diploma's uitreikte, 

JàCQ. st1nkens 
LABIAALPIJPEN 

O rgelpijpen makers_ 

Z€1St TONGWERKEN 

79 



• 
ui de · i',t . 

Daarbij komt nog mistevredenheid over de 
traagh eid bij het uitvoeren van h et werk, zodat 
op Thuyndag 183ff <c de muzikanten moeten 
plaats nemen op den nieuwen doxaal malgré hy 
beneffens d'orgèlkas niet opgedaan is.» 

Heel deze vertraging lag in het feit dat het 
orgel en doxaal op een ander plaats gebouwd 
werden dan oorspronkelijk voorzien was. 

Immers in de kerkraad-vergadering van 15 
April 1827 had « den raad besloten met seven 
stemmen tegen een datter eenen dokzaal zal ge
maakt worden aan de kleyne kerkdeur», t.t.z. in 
het zuid-transept, en goed bepaald dat het <cal
liement van den nieuwen te maaken orgel zou 
lopen van den pilaar aan den houck van de ge
wesen St J pseph Capelle in regte linnie naar 
dien nefens het Graf Christi. » Intussen, zoals 
we hoger aanhaalden, zou men het oud orgel be
waren tot het nieuwe zou bespeelbaar zijn. 

Welnu uit een klachtbrief, daterend einde 
Juni 1829, weten we dat op dat ogenblik het 
oude doxaal en orgel, opgesteld tegen de noorde
lijke transeptgevel, weggebroken waren. Dus 
voor dat er een aanvang werd genomen met het 
nieuw doxaal en orgel. 

In de Ieperse Kroniek (Hs. in Stadsbiblio
theek) lezen we hieroyer: 

<c 1829, 1830 en 1831 afbraek van den ouden, 
en bouwing ·van den nieuwen orgel en dokzael in 
St Maertens kerk.» 

« 1834 is den ouden orgel van St Maertens 
geplaetst in de kerk van St Jacobs.» 

Er bestaat een traditie die beweert dat het 
vooroorlogse orgel in Dikkebusch herkomstig 
was uit de St Maartenskathedraal te Ieper. Ar
c.hivalisch is dit niet bewezen; toch lijkt het ons 
niet onmogelijk. Het buffet was er een uit de 
tweede helft der XVIII • eeuw, naar de Franse 
stijlrichting. Het' orgel zelf telde een 12-tal spe
len ( waarschijnlijk het Ieperse Positief, met één 
handklavier) o.a. prestant 4, bourdon 8, flute 4, 
doublette 2, montre 8 disk., nazard 3, fourniture 
3r, cornet 5r, trompet 8, clairon 4 bas, crom
horne 8 disk. 

Een andere overlévering houdt staande dat 
het doxaal te Oostvletl:l'ren eveneens uit de 
Ieperse kathedraal komt. Dit kunnen we geens
zins aanvaarden. 

In Oogst 1830 had men nog geen i:nschrijvin
gen ontvangen « om aan te nemen de vier per
ceelen schrijn- en snijwerk van den doxaal en 
orgelkas » ~ie in openbare aanbesteding waren 
uitgegeven s~dert enkele weken. 
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Na veel rondzoeken werden eindelÏjk de no
dige houtsoorten gevonden bij de Wwe Ims choot 
te Gent. Nu zullen de werken kunnen vooruit
gaan. Er wordt geschreven, in November; naar 
Van Peteghem « om zonder voorderen uytstel 
den orgel te komen placeeren. » 

In December rijzen opnieuw moeilijkheden op 
met den schrijnwerker Louwagie « dirigeerende 
het schrijn en timmerwerk der orgelkasse en 
doxaal », deze slepen aan tot Mei 1831. 

Eindelijk, einde December 18.31, kan het org el 
geplaatst, dqch niet zonder nieuwe moeilijkhe
den en vertraging. In een brief van 27 Februari 
1832, beklaagt Van Peteghem er zich over dat 
hij genoodzaakt is geweest « vooreerst van een 
merkelijk tijdverlies alhier t' ondergaan, ten 
tweeden van groote veranderingen aan zijn ge
daan werk toegedragen, nieuwe werken te ver
rigten en leveringen te doen die al buiten ge
zeide overeenkomst zijn, en ten derden van een 
werk belool'.)ende een en twintig honderd . gul
dens bij den kerkraad van St Quintus Lennik 
bij Brussel te verliezen. » Daarhi i had hij o.ók 
sedert geruimen tijd recht op betaling aangezien 
zijn opdracht af was, doch door de schuld van 
den besteller het orgel niet kon geplaatst wor-
den. ' 

Door die verandering van opstelplaats moes -
ten tamelijk veel wi izigingen aangebracht wor
den ; hierv:oor eiste Van Peteghem cc 1° de som 
van een en zestiis isuldens dertien stuivers ne- . 
gen deniers voor dezen brabants courant over 
en in voldoening van zeven weken mond
kost en herberging, gerekend à vier en zestig 
franken per maand. 2° twee hondert vier en 
negentig guldens geli ik geld over studie ter ver
anderen en nieuwe maken der klaviermekanij
ken gerekend à zeven guldens per dag. met de
zelver leveringen van gezellen. guiden && tA za
men de som van drie honderd vi if en vi iftig 
guldens dertien stuyvers negen deniers voor de~ 
zen brabants courant. » 

De kerkraad ging gewillig in op die cc schade
loosstellinghe over de veranderingen aen de 
Mécaniouewerken » doch zou maar het ver- · 
schuldigde bedrag voor het geleverde orgel be
talen nà de uitspraak der expertise die bestond 
uit <c de heeren Bergé, organist en musykant 
woonende binn en de stad Brrnzise en Callewaert, · 
koopman en musykant tot Cortryk. » De dag 
voor het onderzoek werd vastgesteld op 20 
Maart 1832. Na zes iaar onderhandelen kon Van 
Peteghem zijn werk aanvaard zien en betaald ' 
worden . 
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B:et bijwerken van doxaa l. en orgelkas duurde 
nog tot 1833 waar alles moest af zijn tegen het 
groote Jubilé van 0. L . Vrouw ".'an Thuyne. ~ls 
al het schrijnwerk uitgevoerd 1s wordt beslist 
cc·den grond onder den doxaal, de vier colon
nen en capiteelen te schilderen in lijm gelijk 
het coleur der Kerke, idem de basementen van 
de vier pylaren te laeten sonder schilderen, de 
basementen van den achtermeur te schilderen 
conforme aen het coleur der Kerke en het pla
fond onder den d.oxaa l · in Valencyns eeken 
hout.» 

Ald~ bleven orgelkas en doxaal er staan tot 
November 1914 wanneer het verging irt den 
brand der kerk. Uit ·een bewaarde foto blijkt 
dat het een smaakloos gewrocht was der neo
gothiek, waarin een veel grotere rol werd toege
kend aan panelen m èt traveerwerk dan aan de 
frontpijpen . 

. 

·wat het orgel zelf aangaat, · daar luidt de 
samenstelling in moderne omschrijving: 

Positief (54 noten) 
Prestant 4 
Bourdon 8 
Doublette 2 
Flûtee 4 
Nasard 2 2/ 3 
Tierce 1 3/5 
Fourniture 3r 
Basson 8 bas 

Groot Orgel (54 noten) 

Cornet 5r 
Montre 8 
Bourdon 16 
Prestant 4 
Doublettie 2 
Flûte 4 
Nasard 2 2/ 3 
Tierce 1 3/5 

H:autbois 8 disk. Fourniture 4r 
Flûte traversière 8 Cymbale 4r 

Sexquialter 2r · 
Aangehangen voetklavierBombarde 16 

van 15 Noten. Trompette 8 
Clairon 4 bas 
Cromorne 8 disk . 
Gros Nasard 5 2/3 
Grosse Tierce 3 3/ 5. 

Als we de samenstelling van dit orgel nu ver
gelijken bij die van het Van Peteghem-orgel te 
Haringe (1779) (13), en te Aalst (1763) (14), 
dan stellen we vast dat die orgelbouwersfamili e 
bijna onveranderlijk hetzelfde klankbeeld is 
trouw gebleven. Het verwondert ons echter hier 
geen eigen pedaalspelen aan te treffen; of dez e 
bouwwijze bij Pieter junior nog voo~k~mt, zou 
moeten uitgemaakt uit andere van z1Jn werken. 

In het begin d~zer eeuw, omstreeks 1908, -
enkele maanden na de benoeming van Wijlen 
Heer Louis Van Houtte als orgelist - werden 
grote herstellingen aan het orgel uitgevoerd 
door het huis Frans Joris uit Ronse. Welke ver
anderingen er aangebracht werden _hebben we 
niet kunnen achterhalen; alleen dit, dat een 
zwelkast ( waarschijnlijk met .nieuw Reci et) en 
een vrij voetklavier werden aangebracht. 

. A. DESCHREVEL. 

(13) Zie « De Schalmei », II jg ., bi. 20. 
(14) Zie « De Schalmei », II jg., bi. 136. 

--
l{ERI{ en CONCERTORGELS 

Il 

Il 

MECHANISCH 

·PNEUMATISCH 

ELEKTRISCH 

DE 

Firma J. STEVENS, Duffe'I 
Gesticht in 1840 

STELT ER PRIJS OP ALLE ELEKTRISCHE ORGELAPPARATEN, 
1 

COMBINATIECENTRALEN en SPEELTAFELS, zelf te vervaardigen! 
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:Joachim ~e-6-6 en 
Wat is het toch, dat geheimzinnige, dat ieder 

organist verliefd doet zijn op alles wat met het 
« orgel » samenhangt? Als een echte verliefde 
toch zal hij alles doen om zijn instrument beter 
te leren kennen. Vanzelfsprekend eerst zijn 
eigen instrument; maar ook het orgel in het 
algemeen, d.w.z. die veelvuldige verschijningen, 
waarin het orgel zich her en der, in verleden en 
hed en aan hem voordoet. Ziet hij een prent van 
e~n orgel, hij zal die aandachtig beschouwen en 
willen bezitten. Vindt hij een boek over zijn 
speeltuig, hij zal er zijn laatste cent aan offeren. 
Alles ter vermeerdering van zijn kennis, die de 
liefde zal stimuleren en die steeds arbeidt ten 
bate van de toekomst. 

Dit verschijnsel is niet van vandaag of giste
ren: Het staat te bezien of Arnold Schlick's 
« Spiegel der Orgelmacher und Organisten » en 
het « De Organographia » uit Praetorius' « Syn
tagma Musicum » wel de eerste handboeken over 
orgelkunde zijn geweest. . 

Met de groei van het orgel was volstrekte 
volledigheid van een verzameling « orgel-gege
vens » hoe langer hoe meer uitgesloten en kwam 
het element « keuze » in volle zwaarte voor den 
dag. Voeg daarbij dé beperkte communicatie
middelen in het verleden, en ge begrijpt aan
stonds, dat een werk als Hess' <c Dispositiën der 
merkwaardigste Kerk-orgel en» ni et volledig 
kan zijn, zelfs in h et kl ein gebied van de « Ze
ve n Vereenigde Provinciën ». 

H eeft zulk een dispositie-verzameling, naast 
een bevrediging onzer nieuwsgierigheid, ook 
practisch nut? Ongetwij feld, want wij lere n er, 
naast de « vorderingen der orge lbouw » elders, 
ook nieuwe mogelijkheden voor ons eigen in
strument uit kennen. 

Er is echter één gevaar in deze opgaven, nl. 
hun intrinsieke ' onvolledigheid. Meestal - zo 
in het geval H ess en ook bij Van 't Kruyss 
( 1885) en vele andere - geeft zulk een lijs t niet 
meer dan een min of meer smakelijke opsom
ming van r egistername n, verdeeld over de ver
schillende klavi eren, in gunstige gevallen ver
geze ld van een jaartal, -een orgelbouwersnaam 
en wat bijzond erheden, die ni et meer dan histo-
risch b elang hebb en. , 

Node missen we hierin ' o.a. de mensuren, de 
bezetting der gemengde vulstemmen, de uitg e
breidheid der kla vieren ( dit laatst e geldt voor
a l voor de oudere orgels). Mededelingen van de
ze aard zouden van onschatbare waarde kun
nen zijn vQor onze huidige orgelbouw. Nu moe-
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•• Ztfn « '])fopo-Ditiën » 

ten zij met grote moeite aangevuld worde-i;i. uit 
best ekk en en contracten, die de archieven nog 
verborgen houd en. En hoev eel is er al verloren 
gegaan! 

Hess gaf zijn cc Dispositiën » uit in 177 4. Blij
kens zijn cc Voorberigt » publiceerde hij, orga
nist te Gouda , deze verzameling <c om door een 
grooten voorraad van voorbeelden zulke Orga
nisten te hulp te komen, die geroepen worden 
om een Model of Opstel van een Ni euw Orgel 
te vervaardigen; deels om edelmoedige Orgel
inaakers, tot na yver aan te spooren, om dat 
gene waarin andere Landen en Konstenaars ons 
nog overtroffen, van hun over te neemen; ». 
Bovendien meende H ess er een hulpmiddel voor 
sollicitanten naar vacante organisten-plaatsen 
mede samen te stellen. 

In hoeverr e hij geslaagd is in zijn bedoelin
gen, zullen wij hier ni et nagaan. 

Had Sweelinck in het begin der zeventiend e 
eeuw door zijn paedagogisch e kwaliteit en de 
naam van « Duitse-Organisten-mak er » ver
diend en Duitsland van organisten voorzien, 

. dank zij zijn vele en uitmuntend opgeleide leer
lingen, in de achttiende eeuw zien wij in ons 
land het verschijnsel, dat een tegenovergestelde 
richting toont: Vanuit Duitsland komen hi er 
tal van orgelbouwers: Müll er, Schnitger, Frede
rici, Bätz, Strumpfler, Baaders (?), Berner ; 
Freytag, Hein ema nn, Herman Hess, Hinsch, 
König, Kunck el, Mittenreyter, Reichn er e.a., 
en ook een groot getal organisten: J. P. A. Fi
scher, Freubel, Hurlebisch, Lustig, Körnlein, 
Neumarin, Rupp e, Witvogel, Zumbag van Ko es
feld. 

Ook Joachim H ess was van Duitse afkomst. 
Hij werd 24 Septem er 17 32 te Leeuward en ge
boren uit Duits e ouders. R eeds in 17 49 werd hij 
aangesteld tot organist aan de Luth erse kerk te 
Gouda en in 17 53 werd hij organist te Maas
sluis. H et jaa r daarop werd hij benoemd tot or
,ganist en klokk enist va n de (H ervo rmd e ) Sint
Janske:rk te Gouda. Hoe zeer hij te Gouda ge
waardeerd werd, blijkt uit h et feit, dat de stads
regering van Gouda hem in 1778 ni et wilde lat en 
gaan toen hij pogingen deed om den overleden 
J. P. A. Fischer in Utrecht op te volgen, maar 
zijn traktement als organist te Gouda aanmer
kelijk verhoogde en hem nog andere voordelen 
toezegde. Hij bleef te Gouda tot 1813, toen hij 
naar Zeist trok en zich bij de Hernhutt ers of 
Moravische Broeders da ar aansloot en er zijn 
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laatst e levensj aren do orbr a cht . Hij ov erl eed er 
· 27 D ecember 1819. 

In zijn · zeer werkza am leven als organist, 
beiaardi er, muzi ekl eraar en schrijv er van mu
ziekle erbo eken en over muzik ale ond erw erp en, 
publice erde hij een aantal werk en ov er het or
gel: een beschrijving van het Gouds e Sint-J ans 
Orgel 17 64 ( onlangs l)ieruitg egeven) ; « D e Luis
ter van het Org el», 1772 (een h andl eiding vo0r 
het gebruik der regist ers; waarin hij slech t s 
weinig to egeeft aan de heers end e smaak van zijn 
tijd om allerl ei buit en-muzikal e. begripp en · op 
h et org el « naar t e bootz en », maar toch aa n de
ze m ode zijn tol bet aa lt in zijn <j Schetz en to t 
het naa rbootz en va n Veld-musicq », of « Veld
musicq met Echo's » e.d.m.) ; « Dispositi ën der 
merkwaardigst e K erk-Orgel en welken in de ze
ven Ver eenigd e Pr ovinci en als mede in Duyts
land en Elders aang etroff en word en » 177 4; 
Over de Vereischt en in eenen Organist, 1807 ; 
« De handl eiding tot het leeren van 't Clav ecim
bel- of Org elspel», 1808; « Kort e Schets _ van de 
all ereerst e uitvinding, en verd ere voortgang in 
het V<3rvaardig en der org elen ... », 1810. 

In 1810 had H ess_-plann en gemaakt vo or de 
uitga ve va n een aanvulling va n zijn « Di spo
siti ën ». H et is er ech te r no oit van gekom en. 
W el vond de or ganoloog J. W. Ens chedé een 
tw eetal handschrift en (blijkba ar van H ess zel
ve ), di e hij in 1907 voo r de Vereeniging voo r 
N oord-N ederl and sch e M-gziekgesc hi edeni s pu
bli ceerd e. D e aa rd van deze « aanvulling » wijk t 
in geen enk el opzi ch t a f van de « Di sp osit iën » 
va n 177 4. Dat H ess ni et de enig e disp ositi e-ve r
za melaa r was, zien we uit de ui tg ave van den 
Fri esen orgel-liefh ebb er N. A. Kn ock, die in 
1788 een ve rvolg op H ess ui tga f. Maar ook a n
deren ve rzam elden r egiste r- opgave n. Zo t reffen 
we ac h te r in een exem plaa r va n H ess' werk va n 
177 4, dat beru st in de Univ ersite itsbibli ot h eek 
te Am ster dam een aa nh angsel aa n in hand
schrif t , gesc hr eve n in 1831 op een paa r bij ge
bond en k at ern s met ,een der t ient a l di spos i~ies 
van la t er gebouwde orge ls, die wee r and ers zijn 
da n in de ui tgave va n En sch ede. Ook de over
eenk omst ige orgels ve rschill en in kl eini gheden . 
Di t hand schrif t h eeft En schedé blijkb aa r ni et 
gekend en daa r om drukk en wij ze hi er voo r de 
eer ste maa l a f. D eze lij st bevat naa st de disp o
siti es ook een beschr ijvin g va n het ber oem de 
orge l va n Sint-B avo te Haa rl em en Sint -Step h a
nus t e Nijm egen. 

Hi er vo lgen eers t de afzond erlijk e disp ositi es : 

De disp ,os itie va n het ber oemde H aar lems e orge l komt , 
op e nk ele zeer kl e in e a fwijkin ge n n a , over ee n m et d e 
op gave in de « D isp osi ti ën » v a n 1774. All ee n s t aa n de 
a a n ta llen pi j pe n b ij elk r eg is te r ve rm eld , be n evens bij 

h et Groot m a nuaal: « Pn estant 16', Discant dubb el, be
g inn end n a: B , Oct a af 8', Disc. dubbeld » bij het Boven
m a nua a l : « Prest a nt 8' gehe el dubb eld », bij het Rugpo
siti ef : « Prestant 8' Van onder F dubbeld » ; bij het Pe
d aa l : « Princ ipaal 32' C in 't Gez igt , Ruisp yp 3', g. c .g . 
c .e. ». 

NIJMEGEN, SINT STEPHANUSKERK (nu grotende els 
ve rwoe st) gebouwq. in 1776 door Ch. Ph. König , te Keu
len : 53 stemm en, 3600 pij p.en. 

Hoofdmanuaal: (54 toetsen) Prestant 16', Octaaf 8', 
Gemshoorn 8' , Ro erged a ckt 8' , Quint gedaèkt 6', Roer
flu y t 4', Tertiaan 3 3/ 4', Superocta a f 2', Fournituur 3 st. , 
Mixtuur 6 st., Tromp et 16', Trompet 8'. Samen 1080 pijp en. 

Bov enmanuaal: Quintadeen 16', Koppel-(fluit) 8' , Wijd
ge dackt 8', Violidi g amba 8', Octa a f 4', Nazart 3', 2 · s t. , 
Sup er Oct a af 2' in de discant is , 't Cariljon , Quint Fluit 
11 / 2' , Co r n et D(isc .) 6 st., Mixtuur 5· st., Hautbois 8 ' in 
d e Bas 4' , Y.ox humana 8', Vo x An gelica B (a s) , Echo 
s0 pijp ,en. Sa men 1158 pijpen. Tremul a nt. 

Rug · Positief: BoQrdon 16', Prest a nt 8', Kleine Bourdon 
8'., Fluit Trave .rs 8' D(isc.), Fluit a bec 4', Óctaaf 4', 
Quin t 3' , Klein Oct aaf 2' , Flajoel e t 1', Carillon D(isc .) 
90 pijpen , Mixtuur 6 st ., Trompet 8', Basson 8', Vo x hu
mana 8'. Samen 1038 pijpen. Tremulant. 

Pedaal: (27 to et s en) Principaa L 16', Subb a s 16' , Violen 
B as 16', Quint B a s 12', Octaaf Bas 8', Ro er B a s 8' , Quint 
6', Octaaf 4', Bombard 16', Trompet 8', Clai r on 4 ', Cornet 
Bas 2' . Samen 324 pijpen . 

AARDENBURG (Z ee land) , Ger efo r m ee rde K e rk , .22 st ., 
2 kla v ie re n , aa nge h. Pedaal. D eze op gav e ver s chilt in 
sommi ge opzicht en van hret h a nd schrift-En sch ede v a n 
1815. In ge w ijd 16 Juli 1809. 

B ovenmanuaal: Bourdon 8' , Pr est a nt 8', Fluit 4', Pr es
t a nt 4', N a zart 3' , Octaa f 2', Tertz ... , Doubl et 2', Fourni
t uur 3-4 s t ., Cornr et 5 st. D(isc .), Tromp et 8', V ox huma
n a 8', Cla iron 4', (D e la atst e drie geh a lve erd ) . 

Ondermanuaal: Violidi ga m ba 8' D(i sc. ) , H olpi jp 8', 
Fluit 4', Prestant 4', ge h a lv. , Violon 4', Oct aa f 2', ge h a lv. , 
Fluit 2', Sexquialt er 2 st. D( Js c.) , H a u t boi s 8' D(i sc .), 
Clail'on 4' B(as), Tr emulant, N ag t egaa l. « Dit w e rk h eef t 
3 Bla as balgen ». 

D E N HAAG, Waal se k e rk. 1811 door J . P. Kunck er ( ! ) , 
Rott erdam . 22 s temmr en , 2 kl a vi er en , aa n ge h . P éd aa l. 

Hoofdmanu aal: Bourdon 16' , Pr es tant 8', Holpijp 8', 
Quin ta dee n 8' , Oct aa f 4 ', Flu yt 4 ', Ge mshoorn 4', Quint 
Pr es ta nt 3' (ge h a lv .), Oct aa f 2' , Mixtuur 3-4-5 st. (ge 
h a lv.), Corn et 5 s t. , Sexqui a lt er 2 st. , T1,omp et 8', (ge 
h a lv .), Vox Hum a n a 8' . 

R ugpos it ief : Holpijp 8', Flu yttr a ve rs 8' (Di s c.) , Pr es
t a nt 4', Ro erfluit 4', N aza rt 3', Oct a af 2' , Flajo ele t l' , 
Dulci aa n 8', T nemul an t. « Dit w erk h ee ft 4 bl aas bal ge n . 
71 / 2 vt . L a n g X 31 /2 vt. Breed va n 11 / 2 duim s W age n
schot, h ebben een op g an g va n 18 ëluym en ». 

DIRKSLAND , 1804 (1807 ? ) do or J . P. Kunck el, Rott er
d a m. 2 kl a vi er en , aan ge h a n ge n P ed aa l. 20 11egist e rs , M a
n u a len C - f '", P ed. C - f'. 

H oofd.manu aal: Bourdon 16' , Pr est a nt 8', R oe r f luit 8', 
Quin ta dee n 8', Oc taa f 4' , S,ollition a l 4', Quint Pr es t a nt 3' , 
Corn et 6 st. (Di sc .), Mixtuur 3-4-5 st . ge h a lv., Se x quialter 
2 s t., Trompet 8' ge halv. 

R ug Po s iti ef : Holpijp 8', Pr es t a nt 4' , Fluit 4' , Quint
f luit 4', Zw it se r pij p 2', Oct aaf 2', Flu it Tr ave rs 8' (Disc .), 
Car riljon 3 st . « Dit Wierk h eeft 4 Bl aa sb a lge n ». 

WADDINGSVEEN, door J , C. Schmid t' te Goud a. 18 st. , 
2 kl a vi er en, a a n ge h. P e da a l. Kl a v ie r en van C - f '", P e
d a al C - f '. 

H oofdma nu aal: Bourdon 16', P re st a nt 8' , Ro er fluit 8', 
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bctaaf 4', Gemshoorn 4', Qu.int Prestant 3', Super 6ê
taaf 2', Cornet 4 st. D(isc.), Mixtuur 3 st ., Sexquialter 
2 st. D(isc.), Trompet 8'. 

Bovenmanuaal: Holpijp 8', Fluit 4', Quint Fluyt 3', . 
Nagthoorn 2', Octaaf 2', Fluyt Travers 8' D(isc.), Car
riljon 3 st. D(isc .), Tremulant, Koppeling . 

« Dit werK heeft 3 Blaasbalgen ». 

MIDDELBURG, Oostkierk. 37 stemmen, 3 klavi ,eren, Vrij 
Pedaal; klavier;en van C - d'", Pedaal C - d'. 

Hoofdmanuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Holpijp 8' 
(gehalv.), Gemshoorn 8', Open Fluit 4', Nagthoorn 4', 
Octaaf 4', Super Octaaf 2',' Oornet 6 st. D(isc.), Sexqui
alter 2-3 st. (gehalv.), Mixtuur 4-6 st. (gehalv.), Trom
pet 8' (gehalv.), Clairon 4' (gehalv.) . 

Bovenmanuaal: Fluit d'amour 8', Baarpijp 8', Fluit 
doux 4', Quint Fluit 3', Gemshoorn 2', Glajoelet 1', Echo 
Trompet 8', Vox Humana 8', Tremulant. 

Rug Positief: Holpijp 8', Quintadeen 8', Prestant 4', . 
Roerfluit 4', l,fazart 3', Doublet 2', Laricoth 11 / 2, Mix
tuur 2-4-6 st. (gehalv.), Tnompet 8' (gehalv.), Hautbois 8' 
D(isc.), Basson 8( B(as), T11emulant. 

Pedaal: Subbas 16', Prestant 8', Octaaf 4', Bazuin 16', 
Trompet 8', Clairon 4'. Kalkanteklok. 

« In Ao 1779 is dit werk begonnen door Gebroeders 
P ,etrus & Joh. de Rijkeren. In Ao 1782 ten deel hermaakt 
door Joachim Reichner. In Ao 1783 voltooid opgeleverd 
door J. van Ovenbeek. In Ao 1800 zijn door J. P-:"Schmidt 
nog eenige Veranderingen bijgebragt, zo dat dit Werk 
zig thans , als bovengemeld bevind - En 56 Register 
Knopp _en. » 

NIJMEGEN, Waalse Kerk. 1777 door J . P. König, Keu
len. 10 stemmen, 1 klavier , aangeh. Pedaal. Klavier C -
f"'. 600 pijpen. 

Bourdon 16', Holpijp 8', Praestant 8' D(isc.), Fluyttra
vers 8' D(isc.), Prestant 4', Quint 3', Octaaf 2', Mixtuur 
4 st., Trompet 8' D(isc.), Basson 8' B(as). · 

« Dit 'woerkje heeft 3 Blaasbalgen ». 

KLOETINGE (Zeeland), 14 stemmen, 2 klavieren, aan-
geh. Pedaal. . 

Manuaal: Bourdon 16', Prestant 8', Holpijp 8', Pres
tant 4', Quint 3', Octaaf 2', Sexquialtra 2 st., Mixtuur 
5 st., Trompet 8' (de drie laatste stemmen gehalveerd). 

Boven-Manuaal: Holpijp 8', Nagthoorn 4', Quint Fluit 
3', Carillon 2 st., Vox Humana 8', Tremulant. 

« Dit Werk heeft 3 Blaasbalgen ». 

MIDDELBURG, Waalse Kex·k, Vernieuwd door Mr F. 
van de Weelen (?) te Middelburg. 1815. 22 stemmen, 
2 klavieren, aangeh. Pedaal. 

Manuaal: Bourdon 16' (gehalv.) , Prestant 8' D(isc.) 
dubbel, Holpijp 8', Quintadeen 8', Prestant 4', Fluit 4', 
Quint 3', Octaaf 2' D(isc.) dubbel , Mixtuur 3-5-6-dik, 
Cornet 6 dik D(isc.), Sexquialter 3-dik, Trompet 8', Vox 
Humana 8' (beide laatste stemmen g,ehalve erd), Tremu
lant. 
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Rug Positief: Holpijp 8', Prestant 8' D(isc.), Vîolidî
gamba 8' D(isc.), . Prestant 4', Roerfluit 4', Nazart 4', 
Nachthoorn · 2', Flajoelet 1', Dulciaan 8' (Gehalv .) , Tre
mulant. 

« Dit W,erk heeft 4 Blaasbalgen . Ingewijd den 9 July 
1815 ». 

ZUTPHEN, Groote (Herv .) Kerk. 1815 door 'rimpe te 
Groningen. 39 stemmen, 3 klavieren en Pedaal. Klavie
ren C - f"', Pedaal C - d. 

Hoofdmanuaal : Prestant 8', Quintadeen k6', Baarpijp 
8', Holpijp 8', Fluit 4', Octaaf 4', Octaaf 2' , Quint 3', Mix
tuur 4-5-6 dik, Cornet 3 dik D(isc.), Fagot 16', Trom 
pet 8' . 

Bovenmanuaal: Prestant 8', Roerfluit 8', Violidogamba 
8', Fluittravers 8' D (isc.), Fluit d'am,our 4', Octaaf 4', 
Woudfluit 2', Cariljon 3di .k, Vox humana 8' , Tremulant. 

Rugpositief: Prestant 4', Holpijp 8', Quintadieen 8', 
Fluit 4', Octaaf 2', Flajoelet l', Quint 3', Quint 11 / 2', 
Mixtuur 3-4-5 dik, Hautbois 8', Tremulant. 

Pedaal: Prestant 16', Subbas 16', Gedacht 8', Octaaf 8', 
Octaaf 4', Bazuin 16' , Trompet 8', Trompet 4'. 

« Ingewijd 31 July 1815 ». 

« Dispositie van het Huisorgel van Johannes Serlé. Met 
2 Handclavieren en Een vrij fedaal. heeft 23 stemmen ». 
(Later door dezelfde hand bijge -voegd:) « Vex·kogt aan 
de Kerk van EEMENES en ingewijd dien 10 July 1831 ». 

Manuaal: Bordon 16' D(isc.), Bordon 8', Prestant 8' 
D(isc.), Quintadeen 8', Prestant 4' (int Front, Eng ,elsch 
tin), Open Fluit 4', Quintprestant 3' (gehalv.) , Nagt
hoorn 2', Mixtuur 2-3-4~5 st. (gehalv .), Cornet 4 st. D(isc.), 
Trompet 8' D(isc.), Basson 8' B(as), Vox Humana 8' 
D(isc.), Tremulant. 

Onderwerk: Fluit Travers 8' D(isc.), Ho1pijp 8', Fluit 
4', Nazart 3', Flack Fluit 2', Octaaf 2' (gehalv.), Flajoe
let 1', Cariljon 2 st. D(isc.), Dulciana 8' D(isc.), Voxhu
mana 8' B(as. sic!) , Tremulant. 

Pedaal: Principaal 8', Bazuin 8'. (Het Pedaal heeft 18 
toetsen). 

Rioppeling , 2 Trommels, Triangel, Ball en, Calcantklok
j,en . Samen 1304 pijpen. 

SLUIS (Zeeuws Vlaanderen), 1825 door J. van Peteghem 
te Gendt. 18 stemmen, aangeh angen Pedaal. 

Boven Manuaal: Monter 8', Bourdon 8', Prestant 4', 
Fluit 4', Kleine Fluit 2', Doublet 2', Corner D(isc.), Four
niture, Trompet 8' (gehalv.), Hautbois 8', D(isc.), Basson 
8' B(as), Clairon 4' B(as). 

Onder Manuaal: Bourdon 8', Fluit 4', Prestant 4', Dou
blet 2', Clarinet 8' D (isc.), Basson 8' B (as), Tremblant, 
Coppels. 1 

• 

« Ingewijd den 21 Aus. 1825. Dit orgel heeft 3· Blaas
balgen ». 

Amsterdam. Piet VISSER. 
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OR(j€lS en OR(j€lBOUW€RS 1n ÇR1€Slanö 

H et orgel neem t h eden t en dag e in onze ker
ken ~ Prot estants e zowel als Rooms-Katho
liek e - een zeer b elangrijke plaats in. H et is 
zelfs zo, dat wij ons eigenlijk geen kerk zonder 
h et koninklijk ins.trument kunnen voorstellen. 
Alho ewe l men zo nu en dan toch nog wel zo'n 
kerk kaD; aantreffen. Lat en wij echt er niet ver
geten dat de to estand van heden, voorheen gans 
anders was. Er is èeri tijd geweest dat het org el 
volslagen onbekend was, daarna een tijd dat 
het als een lux e werd beschouwd. Ni et voor het 
begin der 15_0 eeuw kregen de parochiekerk en, 
en dan nog m de grot ere plaatsen , hun - eerste 
orgels. Kl ein ere st eden en dorpen, zelfs . tot begin 
der 16° eeuw. De oorzaak van dit betrekkelijk 
lat e vers chijn en mo et en wij ni et in de eerste 
plaa ~s zoel.rnn in de hoge kosten van een orgel, 
wel m de langzame technisch e ontwikkeling van 
het instrument. D e eerste bruikbare orgels ver
schijnen omstreeks 1300, maar ni et eerder dan 
omstreeks 1500 heeft h et die technisch e hoogte 
b er eikt om in de k erkelijke praktijd dienst t e 
kunn en do en. Wij wet en dat ongeveer 1479 de 
Groninger org elbouw er en geleerde Rudolf Agri~ 
cola de z.g. sleeplade uitvond en door bijna alle 
orgelbouwers nog steeds als een van de beste 
lad evorm en beschouwd wordt. Het was voor
nan:ielijk de~e. uitvinding di e het orgel tot een 
brmkbaar mstrum ent -maakte. Verscheiden e 
plaatsen in Fri esland krijgen dan ook omstreeks 
1500 hun orgel of hebben er reeds een. De Jaco
bijner of Grot e K erk te Leeuward en en de Grot e 
of St. Maarte nsk erk te Fran eker hadd en reeds 
omstreeks 1450 een orgel. In de eerst e helft der 
16° eeuw zijn er gebouwd in de St. Vituskerk t e 
Leeuward en (1540), te H arling en, Sneek, Bols-

, wa rd (1539), Bozum ·(1516), Sti ens, Wi erdum 
en in nog een aantal plaatsen en kloost ers; allen 
echt er voornamelijk in het Noord elijk en W es
telijk deel der provincie. Naar h et schijnt waren 
de parochies in h et zand- en veengebied ni et 
kapitaalkrachtig genoeg om zich een org el aan 
te schaffen. Groot waren deze eerste orgels na
tuu rlijk niet. Men weet dat de Abt Paulus Bock
h olt (1512-1533) van Mari eenga ard e (een kloos
ter onder de rook van Hallum) in zijn kloost er
kerk voor di en tijd een indrukw ekk end org el liet 
bouwen. 

Verg elijk en wij echter de orgels uit ai e tijd 
overgeb leven, (bv . het k oor -org el uit de Grote 
Kerk te Alkmaar van 1511) met di e van lat er e 
t ijd en , d3:1:1 is dit "in druk wekkende" nat uurlijk 
betr ekkeliJk. D e geluid skwa lit eit za l echt er wel 
indruk gemaakt hebben gezi en de orge lb ouwers 

' 

Orgel te Hallum. 

to en meester in de intonati ekunst wa ren. H et 
genoemde koororg el van Alkmaar is daa r een 
bewijs van. Het tijdperk tuss en 1450 en 1600 
was voor onze orgelbouw een period e van bloei 
eve nals dit het geva l wàs met de beroemde com~ 
ponistenscholen. Ook de Nederlandse en de 
Fries e orgelbouwers hebben een grote invloed 
gehad op de W est-Duitse en Franse org elbouw
kunst _. 

Van de ~i er in di e tijd werkende orgelbouwers 
noem en WIJ allereerst Herman Nijhoff te Leeuw- · 
arden en Uulk e Dirksz. _ te Sneek. Eerstgenoe~
~e geboren te K eulen mt een org elbouwersfami
he, werkte met zijn broers in de leer bij Jan 
van Cov elen t e Amst erdam en kwam tegen 1525 
na ar Leeuward en waar hij lat er als burg er ge
ac ht wer_d. Vermoedeli_j_k was hij de bouwer van 
het St-V1tus- en Jacob1Jnerorg el en dit van Bols
ward. D e genoemde U ulk e Dirksz. was een 
~ri es .. Hij vo erd e tuss en 1560 en 1600 repara 
ti es mt aan de orgels van Wirdum, Roordahui
zum, Vorw erd , Tran ek er en bouwd e een ni euw 
orge l in het Wit-nonnenkloost er t e Leeuwarden 
(1565). -Yt:rd er no eme n wij nog Voorda , Le euw
ar den. M1s1eke. Traneker (voor 1500). Mr Simen 
t e Bolsw ar d ( omstr. 1540) Fa bian P et êrs te 
Sn eek (omstr. 1550) lat ert ; Rostock (dtsl.) en 
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Herman R.
1
Rottenst ein omstre eks 1530 te Bols

ward, later naar Denemark en ging en vandaar 
naar Saksen alwaar hij verscheidene org els 
bouwde. 

Welke was nu de functie van die orgels in deze 
tijd? 

Meestal moest het orgel de koorzang afwisse
len, soms werd ook bij het lied gespeeld anders 
evenwel dan in later tijd. Op de hoogtijdagen 
gebruikte. men het orgel als concert-instrument. 
De Gregoriaanse koorzang werd dikwijls door 
orgelspel afgewisseld. Bij een lofzang werd bv. 
het eerste couplet gezongen, het tweede op het 
orgel gespeeld, enz. Deze praktijk werd later 
door de kerk verboden. Werd er meerstemmig 
gezongen dan nam het orgel dikwijls één of 
meer zangstemmen over. In het improviser ~n 
op motetten of wijzen waren de organisten van 
die tijd meesters. Het gaf evenwel aanleiding 
tot misbruiken. Dikwijls speelden zij wereldse 
melodieën en minneliederen. Het was de geest 
van de tijd. 

Anno 1580: _ de Kerkhervorming. 
Bij plakkaat van 31 Maart 1580 werd het uit

oefenen van de Roomse eredienst door de Sta
ten verboden. De meeste kerken werden van 
binnen lelijk toegetakeld, sommige voor de der
de keer, en ter beschikking gesteld van de 
,,nieuwe leer". Alles wat aan het oude herin
nerde moest verdwijnen. En wat geschiedde er 
met de orgels? 

Uit principe wilde het Calvinisme niets t e 
doen hebben met orgelspel in de kerk, h et 
wenste "in geest van waarheid Gode eenst em
mig lof te zingen". En voor de eenst emmi ge 
massale gemeent ezang kon men de betrekkelijk 
kleine orgels ook niet gebruiken. Dan dus maar 

opruim en? N een toch ook weer niet! Hoe het 
met de org els geg~an is tijdens die ongeregeld
heden, daarvan is weinig of niets gekend ( 1). 

S. P. Hofman. 

In de st eden nam de overheid meestal de 
orgels onder haar bescherming. Uit verscheiden e 
archi efstukk en blijkt dat zelfs het Stadsbestuur 
een org el liet bouwen. Zij hadden er dus over 
t e beschikken -naar goeddunken. Een voorbe eld 
daarvan vinden wij te Haarlem in de Grote 
Kerk. 

(Vervolgt) 
S. P. HOFMAN 

(1) Het is ons ni et b ek end waar bij deze gele genh e den 
de orgels in Frie s land heengebracht w erd en. Hier in 
Vlaanderen echter werden ze haast al lie volledig ver
woest. Alleen reeds wat Gent betrof vonden wij zelf in 
dl;! archiefstukk. en of geschiedkundige werken uit dioe tijd 
dat de volgende orgels volledig - en sommig e voor de 
tweede keer - uiteen gierukt werden : in St. Baafs, de 
Augustijnerkerk, St. Niklaaskerk, de Abdij van Dron
gen, Kerk te Akkergem. H. Kerst, e.a. (N.v.d.R.). 

öe 1nvloeö van öe vlaamse on.qelBouw op öe Çn.anse 
In verband met het laatste artik el, ond er dez e 

hoofding, door Dr. Vente in "De Schalm ei" III, 
3, blz. 56, gepublice erd, ontving en wij een kor
t e, doch interessant e nota van Professor Ch. 
Van den Borren. 

Tot staving der m ening van Dr. Vent e "dat 
deze meest er ( Oudin H estr e ) uit Kamerijk een 
W aa is m eest er was" zou m en nog kunn en aan
vo eren dat deze naam "H estr e" voorkomt van 
LA HESTRE, naam van een gemeent e uit h et 
arr. Charl eroi bij La Louvi èr e, vanwaar zijn 
famili e, indi en ni et hij zelf , waarschijnlijk af-
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komstig was. 
La H estre maakt e deel uit van het Graaf

schap H enegouw en, waartoe ook Kamerijk be
hoorde, en zekerlijk van het .Bisdom van Kame
rijk, dat zich in deze periode tot aan de poorten 
van ~ntwerpen uitstrekte. 

Zou JOSSE LE BEL geen verwantschap 
hebb en met Firmin Le Bel (van Noyon) di e een 
der meesters van Palestrina was 

Eenvoudig e hypoth ese, wel .te verstaan zon
der grote zekerheid! 

Ch . VAN DEN BORREN 



(J)e Orgelwe,1 ken van Anton 1Bruckner 

Bij de uitgeverij Bank te Amsterdam ver
schenen dezer dagen de ,, Volledige Orgelwer
ken» van Anton Bruckner, bezorgd door Hein 
's Gravesande, Secr. van de Nederl. Bruck.ner-
Vereniging. . · 

Het is met Bruckner en het orgel eigenaardig 
gesteld. Men weet, dat deze grote-onder-de
grootsten in de wereld der symphonie een zeer 
bijzonder organist is geweest. Virtuoos in zijn 
spel, meesterlijk in zijn improvisaties; kwali
teiten, die hij met dien anderen reus-van-het
orgel J. S. Bach gemeen had. Het grote aantal 

. orgelwerken, dat Bach ons heeft nagelaten, vond 
zijn nawijsbare oorzaak allereerst in zijn paeda
gogiséhe werkzaamheid. Schreef .deze Meester te 
W eimar niet zijn acht << klein e » Preludes en 
Fuga's als onderwijsmateriaal en hóuden die 
niet tegelijkertijd een Methode voor orgelspel, 
een Leerboek vo_or Compositie en een Handlei
ding voor Improvisatie in (cfr. Norb. Dufourcq, 
J.S. Bach, L e maîtr e de l'Orgue, Parijs, 1948, 
p. 269) ?, Naar de diepste oorzaken van het neer
schrijven van zijn andere grotere werken, even
als die van Buxtehud e en zovele anderen kun
nen we slechts gissen. Schre ef ook Sweelinck 
ni et veel t en behoeve van zijn leerlingen? Waar
om Bruckn er dan ni et ? 

Blijkbaar gedwongen door de omstandigheden 
is Bruck.n er andere wegen gegaan. De orgelwer
ken, die hij ons heeft nagelaten, zinken geheel 
in het niet bij het reuvre van Bach. In een 
lijvig e biografi e do et Max Auer de cc Voll ed ige 
Org elwerk en » van Bruckn er in juist tien regels 
af waarvan nog zes r ege ls voor titelvermelding 
n~dig zijn. Het enige wat we hi eruit te weten 
komen is, dat dez e compositi es eerst lang na 
Bru ck ners dood ontdekt werden en afkomstig 
zijn uit de tijd dat hij in Sankt-Florian werkte, 
henevens ... dat ze .c< für die Orgelliteratur kaum 
von B edeut ung » zijn (blz. 396). Een der be
langrijkst e gaf Au er zelf uit in het ~anhangs el 
van zijn boek, de andere verschenen hier en daar 

in Oost enrijk, terwijl H ein 's Gravesande ze nu 
uitgaf op 22 blz. druks. Van de negen werken 
zijn er dan nog drie voor een zangstem met or
gel. Onder de orgelsoli zijn een aantal jeugd
werken, waarin de elf-à-twaalf-jarige Bruckner 
blijk gaf, reeds een goed b egrip van het orgel 
te bezitten. De iätere werken doen, héél in de 
verte, iets van den groten · Symphonicus ver
moeden. 

Zou het ontbreken van deze werken het grote 
orgel-repertoire niet schaden, hun bestaan geeft 
toch een kijk op de groei van den Oostenrijksen 
orgelmeester, die we niet meer willen missen. 
H et zijn alle friss e, bekoorlijke werken, die ons 
do en betreuren, dat Bruckner niet op deze weg 
is voortgegaan. Tussen de orgelcomposities van 
de negentiende eeuw, no em Rheinberger, Schu
mann, Brahms, M. Fischer, Mendelssohn, Mer
ckel, bezitten deze werken toch een eigen ge
luid, te klein helaas, om van importantie te zijn. 

Hebb en de oudere uitgaven onder dez elfd ~ 
<< aanpassings >>-manie geleden als de Sympho
nieën en de koorwerken, deze nieuwe uitgave 
br engt ze gelukkig in de « Urfassung ». De 
spaarzaam overgeleverde thema's van enkele 
zijner talloz è improvisaties uit Bruckner's laat
ste jaren ( op de binn enzijde der omslag afge
drukt) geven door het ontbreken van grote or
kelwerken van Bruckner een smartelijk accent 
aan de legendarisch geworden faam van de gro
ten improvisator. 

Bezitten we in deze uitgave al niet een na
lat enschap van formaat, deze orgelstukken vor
men een uitmunt ende « inl eiding » tot de overi
ge; nog altijd tè weinig bem ind e, want slecht ge
kend e, werken van Bruckner. 

De uitgav e is zoals we dat van het Scripto
rium-Bank gewend zijn: duidelijk, royaal en 
sierlijk. 

P. V. 
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T erwijl er in den loop der jar en talrijk e wer
ken ov er muzikal e vorml eer versch enen ( o. a. · 
van Jadassohn , Ri emann, Leicht entritt en Vin
cent d'Indy) bestaat er, voor zov er ik weet, nog 
geen enk el leerbo ek voor harmonisch e a~al yse. 
Dit beho eft ons eigenlijk ni et t e verwond eren , 
want eerst in .. de laatst e decenni a geeft m en zich 
van de problem en der harmonisch e analys e 
grondig rekens chap. 

Vro eger verst ond men ond er harm onisch e 
analys e iets geh eel and ers dan thans. Men id en
tific eerde de accoorden als grot e, klein e, ver
minderd e of overmatig e dri eklanken, als half
verminderde of hardv erminderde septi emac
coord en en gaf zich t e weinig rekenschap van 
h et grote verband. Kwamen in een stuk ladd er
vreemd e accoord en voor, dan werd een modu
lati e of uitwijking aang enomen. En men brak er 
zich h et hoofd ni et ov er, dat een compositie, 
waarvan m en de harmonisch e constructi e als lo
gisch en ev enwichtig vo eld e, bij an a lys e een 
bont e, onlogisch e volgorde van toonaard en t e 
zien gaf. 

Begrijp elijk daarom, dat voor de harmonis che 
analyse op de cons ervatoria geen apart e klass en 
gev ormd werd en. Wann eer er op de harmoni e
les eens tijd ov er was werd en soms enk ele mat en 
uit een compositi e harmonisch bekeken , doch 
daar bl eef het bij. Nu is dit and ers geword en. 
Aan h et Amsterdams cons ervatorium, waaraan 
schrijve11 dezes als leraar voor harmoni eleer , 
contrapunt en harmonisch e analys e verbond en 
ïs , krijg en all e leerlin gen gedur end e tw ee jar en 
wekelijks een uur les in harmonisch e an alys e. 
Zij beginnen m et het anal yseren van harmonis ch 
zeer eenvoudig e liedvorm en. In de tw eede h elft 
van het tw eede studi ejaar worden werk en als de 
vioolsonat e van César Franck , het voors pe l 
« Trist an en Isold e » van Wa gner, lieder en van 
Wolf en Dup arc en prélud es va n Debuss y h ar
monisch voll edig geanalys eer d. 

E en van de primair e mo eilijkh eden der har
monis ch e an a lyse is h et ond ersch eiden van func
tion eie · en orn amental e harmoni ek. 

Bi i fun ction ele harmoni ek heeft een acc oord 
een bepaald e fun cti e in den t oomiard. E en or
na rrienta al of versi eringsac coord heeft in het 
harmonis ch ve rb a nd geen eigen fun cti e. Aan een 
zeer eenvou dig voo rb eeld willen wii th ans late n 
zien h oe fun ct ionele en orn ament a le harmo niek 
on der scheid en m oet en word en. 

In 0ove nst aa nd no t envoorb eeld zijn het lst e, 
2de, 4de en 5de accoo rd natu url ijk fun ct ionele 
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acco ord en. Maar ho e mo et het derd e accoord 
word en verkl aa rd? B eziet m en all een de not .en 
en niet het harmonisch e verband , dan komt 
m en tot de conclusie, dat dit accoord de tw eede 
omk ering is van den tonicadrieklank en dus t o
ni cafuncti e heeft. Wann eer g c e tonicafuncti e 
zou h ebb en zoud en wij c als lat ent e grondto on 
mo eten hor en. Wij hor en als lat ent e grondtoon 
echt er ni et c maar g. H et acco ord g c e he eft 
dus gèen t onicafun cti e, het is een voorhoudings
of vertr agingsa ccoord voor den domin antdri e
kl ank. Wij noemen het nu dominant 6 / 4 accoord 
en becijferen het als D 6 / 4. 

E erst wa nn eer wij de lat ent e grondt oon, d.i . 
de daadw erk elijk e grondtoon, die dikwijls ni ~t 
in den not ente kst t e vind en is, b ewus t hor en, 
kunn en wij vastst ellen of ~en bepaa ld accoo rd 
function eel of ornam enta al is. 

Bezien wij thans de beide eerste mat en va n 
het eerst e org elkoraal van César Frank. Wan
neer wij ons gee n r ekenschap geve n van den 
la t ent en grondtoon analys eren wij deze mat en 
a ls volgt. 

. Maat 1 E I II 
Maa t .2 E I IV I 
W ann eer deze anal yse jui st is moete n wij de 
grondton en va n de dri ekl ank en op II en IV in 
den bas kunn en sp elen. Spelen wij i den bas 
ac ht ereenvolgens e fis e a e, dan bevr edigt dit 
ons ni et. In werk elijkh eid vind en er nam elijk 
geen fun cti ewiss eling en plaats. H et lat ent e fun
dam ent der beide eerst e mat en is e ; de dri eklan
ken op de 2d e en 4d e tr ap zijn doorg angs accoor
den en de b eide eerst e mat en hebb en dus foni
ca fun cti"e. Nu wordt de harmonis che cons t ru cti e 
der eerst e vi er mat en veel duid elijk er en logi
scher. 
Maat 1 en 2 I 
Maat 3 IV II V 
Maat 4 . I 
· E en simp ele ca dens du s. bestaa nd e uit Toni 
ca (I) , Subd omin ant (IV II), D omin ant (V) en 
Ton ica (I) . 
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H et vastst ellen van den lat ent en grondtoon 
leve r t soms grot e mo eilijkh eden op . Met verstan
delijk e analyse alleen komt men er niet; men 
mo et hor en wat h et eigen lijk e fundament is . 

Ee n andere moe ilijk hei d is het vastst ellen of 
a l dan ni et gemo dul eerd wordt . 
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Wanneer bove ns taa nd nvb. met het eerste ac 

coo rd der 4de maat bes lote n word t is de ana lyse 
zeer eenvo udi g: en modu lat ie va n C naar d. La 
t en wi j op de eerste . t rap va n d de vijfde en eer 
ste van C vo lgen, dan beginn en en eindigen wij 
in C. Moete n wij nu aa nn eme n , dat in deze 5 
maten twee maa l gemod uleerd word t, eers t van 
C naa r d , daarna va n d naar C? 

Alvor ens deze vraag te beantwoorde n willen 
wij eerst nog enkele andere voorbee lden geven. 
cc Vom fremden Länd ern und Mensch en » (Nr 1 
der Kind ersce nen van Schu ma nn ) beg int met 
den tonicadriek lank va n G, daarop vo lgt cis e g 
bes, ,gevo lgd door ~en domi nant drie kl ank van 
Gr H et accoord cis en g b es hoo r t ni et thu is in 
den too naard va n G, wel in die n va n d mi neur 
en van D maj eur met verlaagd e sext. W ij kun
nen geen modu lati e of uitwijking naar d ,of D 
aann emen, omdat een toonaard niet door één 
ac coord kan word en vastge legd . Wij no emen cis 
e ge bes nu een tussendom ina nt voor d fis a. 

E en tuss endom inant is een accoo r d , dat dom i
nantsfunctie hee ft ten opz icht e va-n het accoord 
dat er op vo lgt . Cis e g bes kan beschouwd wor
den a ls worden als een non e-accoord a cis e ge 
bes, waarvan de grondtoon is weggelat en. A cis 
e g bes heeft dom inantsfuncti e t en opzicht e van 
d fis a, dus heeft ook cis e g bes 'dominantsfunc
ti e · t en opz icht e van d fis a. 

In b ovenstaand nvb. kan de dri ek lank bes d f 
ni et als uit wijking na ar F word en verkl aa rd, om
dat een t oon aa rd ni et door één accoord kan wor -

den vast gelegd. Bes d f h eeft ond erdominants
functi e t en opzicht e van het aècoord dat er op 
vo lgt. Bes d f is nu de tusse nsubdominant of 
wisselsuhdomin ant van f a c. 

H et is thans niet mo eilijk meer om nvb. 2 t e 
verk laren. G bes d is wiss elsubdominant (W.S. 
D. ) t en opzic h te va.n d f a; A cis e is tussendo 
minant (T .D .) ten opzicht e va n hetz elfd e ac 
coord . 

Hoe mo et en wij nu uitmaken of ·er a l dan 
ni et gemodu leerd wor dt? E en modu lati e nemen 
wij a lleen aan, wanneer de n ieuwe toonaard door 
een cad ens vo lledig wordt vastge legd en wann eer 
het einde , van deze èadens same nva lt met een 
rustpunt in de me lodie. W ij willen dit met tw ee 
voorbe elden uit de literat uur yer duid elijken . 

In het beken de « Tr äume rei » van Schu ma nn 
beg in t in de 7d e maat een :,;nodulat ie va n F naar 
C. Het einde va n de cadens in C va lt same n met 
het einde der me lodi sche phrase. In maat -5 en 6 
va n de N octur ne in B ( op. 32 N r 1) van Chopin 
komt de vo lgende opvolging voor: b dis fis a -
ais cis eis gis - dis fis ais. H et e·erste accoord is 
verkeerd genot eerd , de a is een gisis. Wann eer 
de phras e op dis fis ais afs loot zoude n wij een 
modu latie naa r dis aann emen. N u dit n iet het 
geva l is no emen wij gisis b dis fis W .S.D. voor 
dis fis a is en a is cis eis gis T. D . voor h etz elfd e 
accoord. 

In de r oma n tisc he en de mode rne muz iek ko
me n zeer veel media ntsve rhoudi ngen voor . 

1 Î · --
In bov enstaand nvb. zijn as c es en e gis b m e

diant en voor c e g. E en media nt is een accoord, 
waarvan -de grondtoon een terts hoger of lager , 
ligt dan di e van het accoord, dat er op volgt. 
,Maar de t erm wordt alleen gebruikt wann eer 
beide accoord en ni et tot denz elfden toonaard be
n.or en. E gis b, e g bes, es g bes, es ges b es kun 
nen mediant en zijn voor c e g. Ga at in den toon
aard van C de dr iek lank e g b vooraf aan c e g 
dan. wordt e g b niet als m ediant maar als derd e 
trap verklaard . 

D e harmonisch e analyse wordt b emo eilijkt 
doordat de componist en ni et zelden accoord en 
verk eerd genot eerd hebb en. In Nr 6 der Mo
ments musi caux op. 94 van Schub ert verand ert 
12 mat en voor Trio de voortekening van 4 mol-
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• len in 4 kruisen. Da,t wij · ni et met een modulatie 
naar E majeur of cis mineur te doen hebben is 
duidelijk. Oppervlakkig gezien zou echter een 
uitwijking naar A groot mogelijk zijn. Bezien 
wij echter de eerste vier maten; hierin komen . 
slechts twee verschillende accoorden voor, name
lijk e gis b d en a cis e. A cis e is enharmonisch 
met ' beses des fes, dus met den Napelsen drie
klank op den tweeden trap van As. E gis b d 
( enharmonisch met fes as ces eses) is nu de tus
sendominant voor den N apelsen driekla -nk. De 
schijnbare modulatie ontpopt zich nu als een ca
dens in As; namelijk T.D. As II6 D 6/4 VI. 

Dit ene voorbeeld leert ons, hoe noodzakelijk 
het is de accoorden niet afzonderlijk te bekijken 
maar ze in een groter verband te zien. ~peuren 

wij dit verband na, dan blijkt dat aan schijnbaar 
zeer gecompliceerde harmonische opvolgingen 
zeer dikwijls een eenvoudige cadens ten grond
slag ligt. 

Is het harmonische plan van een werk duide
lijk geworden, dan moet worden nagespeurfl. ho e 
de harmoniek samenhangt men-de melodiek, met 
de structuur. Zo leerden wij door de analyse een 
kunstwerk beter begrijpen, dieper bewonderen 
en daardoor intenser doorleven en vertolken. Na 
deze orienterende inleiding willen wij in een vàl~ 
gend artikel een volledige harmonische analys e 
geven van het tweede orgelkoraal van César 
Franck. · 

(Vervolgt) 
Hennie SCHOUTEN 

'93oekbe.)prekinÇ} 
EEN NIEUW NEDERLANDS WERK OVER 
HARMONIELEER: , 
Ernest W. MULDER: Harmonie (2 delen). - De Haan, 
Utrecht. 

Tot voor kort werd op de Nederlandse conservatoria 
de harmonieleer van Louis 1en Thuille gebruikt . De grote 
verdienste van dit werk is wel, dat de schrijvers sys
teem hebben gebracht in de studie der gealtere 1erde ac
coorden. De m,eeste leerboekien over harmonieleer bec 
handelen dit onderde 1el namelijk te weinig wetenschap
pelijk. Helaas zijn de opgaven in het werk van Louis en 
Thuille weinig muzikaal. 

Verschillende Franse harmonieleerboeken bevatten zeer 
muzikaal oefenmateriaal, -maar zijn in theoretisch opzicht 
sterk aanvechtbaar . Zo geeft Dubois in zijn h a rmonie
leer als « résolution exceptionruelle » van e_en dominant
septiemacc,oord een hoogst regelmatige oplossing van een 
overmatig quintsext-accoord. 

Te rechter tijd is nu de harmoniieleer van Ernest W. 
Mulder verschenen . Mulder is enerzijds een droorwrocht 
musicus, d~e doorkneed is in de praktijk van het vak 
en anderzijds een intelligent theoretisch denker. Daarbij 
komt, dat Mulder, die al bijna een kwart eeuw als leraar 
voor theorie en compositie aan het Amsterdams conser
vato •rium verbonden is, een geweldige paiedagogische ·er
varing heeft. 

In het eerste theoretisch-analytische deel worden ach
tereenvolgens de diatoniek, de chromatiek en de enhar-
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moniek · behandeld . ·zeer interessant en bijzonder nuttig 
voor organisten is het hoofdstuk « De melodiek en har
moni ,ek der kerktoonaarden ». 

In de laatste vijf hoofdstukken wordt de harmoniek 
der m1oderne muzÏ'ek onder de loupe genomen. De be
schouwingen :van de schrijver over de hele-toonstoonlad 0 

der, over de toegevoegde tonen, de poly- en atonaliteit 
zullen er zeker toe bijdragen het inzicht in de structuur
probl-emen, der moderne muziek te verhelderen. 

Het tweede deel is een practische karmonieleer, die 
zich 'in \nerschillende •opzjchten onderscheidt van andere 
werken op dit gebied. Mulder begint niet met vierstem
mige oefeningen, maar laat de leerlingen eerst tal van 
eenstemmige melodien schrijven. Eerst daarna kan met 
áe vierstemmige oBfeningen worden begonnen. 

De • stemvoeringsleer i~ · zeer volledig behandeld en het 
boek bevat ee11 schat van voortreffelijkie opg!!ven. Aan 
het einde van het boek worden een aantal melodieën ge
geven uit werken van grote meesters. De bed ,oeling is, 
dat de leerling deze melodieën harmoniseert en daarna 
zijn uitwerking vergelijkt met ,de . harmoniek d1er _mees
ters . 

Ik wens dit boek in handen van, alle harmonieleraren 
en . harmonieleerlingen. 

Hiennie SCHOUTEN. 

(Vervolg, cfr. blz. 97.) 
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oRqel en stat 1st1ek 
Flor Peeters en Hendrik Andriessen 

tellen mee 1n ·Amerika 

Is een statisti ek een m aa tstaf, di e in de Kunst 
kan gehante erd word en? Ik geloof ni et, dat er 
tege n kunst:..statisti ek en grot ere b ezwar en zijn 
in t e br eng en , dan t egen elk e a nd ere mat eri e, 
waa rin m en con clusi es zoekt a f t e dwing en m et 
"L' art de group er les chiffres". In elk geva l 
leert een betrouwb are st a tisti e~ toch wel iets, 
ook a l behoev en we dat ni et aan t e · nem en als 
een evang elie ! 

H et Amerikaans e org eltijdsc1irift The Diapa
son (Chi cago) publi ceert m et Am erikaans e za-

In de componis te nlijs t , Bach aan h et h oofd 
m et 2527 werk en (inb egre p,en 291 tr anscrip
t ies ) , volgt Viern e m et . . . 365 ! Da arn a H änd el 
m et 341, Fr anck m et 324) Dupré m et 202 , Bux
te hud e m et 111, Flor P eet ers m et 94, Hind e
mith me t 79, R eger m et 69, Liszt m et 56, H en
drik Andri essen met 43 en Messiaen m et 42 . 

· In zijn to elichtin g zegt de schrijv er o. a .: 

k elijkh eid, die in, _dit geva l, ~d~ l\.UJ:!st nu eens ___ . 
n i e t missta ~t , elk e m aa·nd een zeer gr oot . 
aantal _programma 's diè. 'c}.e prominent e Ameri
kaa ns e organist en d e vor_ige , maand hebb en ge
sp eeld. In deB rege l beslaa-t dez_e verm eldin g . 
t wee folio-bladzijd en in ei n . compr es gedrukt e 
zespuntslett er. Uit dit ·materiaal h eeft reeds 
gedur end e zes jar en · de -organist van St~Hub er-

.Viern e bereilit e de tw eede plaats, nadat hij de 
voora fgaa nd e jar en t elkens gest egen was . Op de 
_zeve nd e pla a.t,s ve rving Marcel Dupré dit ja ar 
Mend el'ssohn , di e sed ert 1942 daalt. Ook de to e-

t us (N .Y .), H. J. W. Ma.,cCorm ack een ja arlijk. 
se st atisti ek gepubli 'cef}r'q .' fl e :Cjjfe ::çs ov er 1947 
drukt e hij af ïn h et F ebruari anumm er. · Zijn 
ta bellen h ebb en b et re kk ing op ,9.959.'~program-

, ' • à num me rs, waar van , , Bac h bo ve n .ansta at m et 
2.236 (22,5 % ). Naar .de land ~n ve rd eèld zijn e.:r: 
2.314 uit Fr ankrijk (23,2,%' ~, A~ erika en Cana
da 2.089 (21 % ) , Duit slànd · (zond er Bach) 1.239 . 
(12,4 % ) , E nge land (met ,H änd el) 638 (6,4 % ) , 
a nd er e land en 440 ( 4,,4 % ): Van 'de afzond er
lijk e werk en st aat Baé h' .if To ccata en Fug a in 
d kl. t. b ove naa n ( 84:x, )', dáarop ~olgt · Fr an ck' s 
D er de Koraal (82.:i~J;' en he t W estn:iinst er -earil -
Ion va n Viern e ( 6'3x ),. N aa~t ,een. All egro . uit 
H ä nd el' s 2e orgelcqn cert en Dupré's Pr eluçie uit 
h et Con cert in g kl. t ., beid e m et . 15x, m aakt 
h et Ad agio uit de Moda le Suit e · van F_lor Pe e
ters met 13, h et K oraa l 'daaruit m et 12, en zijn 
El egie m et ll x ge.en slecht figuur. B ac h's P as
tora le werd 1 Ox gesp eeld. 

., .... , . 
l'..J.. \. , ... ~ ' . 

n em end e . popularit eit van Brahms, Sow erby, 
Flor P eeters en Hind emith is opm erkelijk. Dat 
Guilmant en Boëllmann afn emen in aanzi en, 
ka n, bij de stila an verand er de opvatting en, ni et 
ve rwond eren. De riam en va n Purvis, Tit comb, 
Andri essen en Messiae n v erschijn en dit jaar 
voor h et eerst in deze lijst, en het aantal trans
cripti es n eemt gaand eweg af. 

Ik h eb slechts hi er en daar een gr eep uit de 
lange lij st gedaa n . Nog figur eert K ar g-El ert's 

- ,,Clair de Lun e" m et · 22 m aal, en h et gelijkn a 
mi ge stuk van D ebussy m et 10 ma al en zie ik 
in de ni euwe maandlijst nog Adam's "Cantiqu e 
de No ël" en word en er no g wat Wa gn er-tr ans
cripti es gespee ld. Ove r h et geh eel genom en mo
g~n we - a ls ik deze lijst en v erg elijk m et di e 
van enk ele ja ren vo or den oorlo g - ook uit deze 
dorr e cij fers de slotsom tr ekk en, d a t h e t 
pe il d e r Am e rikaa . ns e o r ge l
m u z i e k o p v e r b 1 ij d e n d e w ij z e 

.s t ij, g t , en m en er ook b elangst elling h eeft 1 

v oor o n z e · org elcomponist en . 

\ 
,. 

Pi et VISSER. 

;-" - , 
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het hlStORISCh o·Rqel 
Bij dit merkwaardig artikel ontvingen wij van onze 

medewerkster uit Denemarken hierbij gepubliceerde pho
to. Zoals wij die voor ons hebben, is die anderhalf maal 
groter dan een Schalmei-bladzijde. De figuren en de re
gisternamen zijn er prachtig klaar op te zien. De ver
ldeinde vorm zàl echter nog wel toelaten de bij:ronder
beden, in het artikel vermeld, te volgen; de leeuwenkop
pen met ring, de vrouwen- en mannerihoofden; daar 
juist boven, links naai< rechts, het uilenregisterkop, de 
twee rozen en "de narrenkop. De reproductfes van het 
org'el (koppagina) en onderstaande, werden beiden · ge
maakt door H. Rathsach van Hillerod. (N.v.d.R.) 

De slotkerk Frederiksborg te Hillerod bezit 
een interessant oud orgel dat ons door een ge
lukkig toeval bewaard werd. Het werd aan Ko
ning Kristiaan geschonken, waarschijnlijk door 

,, 

zijn schoonbro eder, de Hertog van Braun
schw eig-Wolffeabuttel, H eirich -Julius (1613). 

Aanvank elijk stond h et in de kerk, maar later 
m oest het zijn kerkelijk ambt opg even en het 
werd in de ridd elzaal verplaatst , waar het diend e 

bij feestelijke aangelegenheden, tot vermaak 
van het hof; hiertoe leende het zich trouwens 
uitstekend. 

Nadat het een tijdje op deze wijze in gebruik 
was in de slotkapel van Frederiksborg bij Ko
penhagen , werd het, toen het Hof _ dit slot ver
liet, totaal verwaarloosd en het leidde een ta
melijk duister bestaan tot het ten slotte als oud 
orgel, nog ·slechts een museumstuk werd. 

Maar zijn schoon, rijk en karakteristiek 
uiterlijk kon zich maar moeilijk aan de aan
dacht der kenners onttrekken. Onder - hen be
vond zich de toenmalige Franse Konsul te H el
singor, Ch .. M. Philbert die Felix Reinburg (de 

specialist van de bekende orgelbouw ersffrma 
Cavaillé-Coll te Parijs) gelastte het oud org el 
grondig te onderzoeken op Frederigsborg waar 
men het to en t eruggeplaatst had. 

R einburg bijgestaan door zijn Frans e med e-
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werker Monsieur Jean Lafon en door de Kopen-
haagse orgelbouwer V. H. Busch, herstelde het 
orgel met een buitengewone bekwaamheid die 
zijn grote techniek en gewetensvolle eerlijkheid 
tot ere strekt. · 

De beschrijving van het heerlijk orgel dat ik 
verder geef ontleen ik aan Prof . . Angul Ham
merich. 

Het orgel werd door Compenius in 1612 ge
bouwd. Hij was een vorstelijk orgelbouwer en 
organist te Brunswijk en stond ten dien tijde 
in zeer hoog aanzien. Hij bouwde ook o.a. de 
orgels van Buckeburg en van de St-Moritzkerk 
te Halle. 

Het orgel steekt in een soliede ei~en kast aan 
de drie zijden rijkelijk versierd met panelen, 
pilasters en ingelegde houtsoorten. De voorkant 
biedt daarenboven een in Renaissance-stijl, 
prachtig opgesmukte facade, aan weerszijden 
een mooi gebeeldhou\\l'de vrouwelijke Karya
tide-figuur met ieder een wapenschild, respec
tievelijk het Deense en dit van Brunswijk
Wolffenbuttel. 

De middende}en, verdeeld in een boven- en 
onderhalfdeur die de pijpenfacade vrij geeft. Zij 

. geven een zeer . smaakvolle en doeltreffende 
schikking, rijkelijk gebeeldhouwd en versierd 
met verschillende gekleurde, kostbare houtsoor
ten: olijven-, kornoeljen -, peren- en ebbenhout 
met geïncrustèerd ivoor, vergulding, enz., het 
geheel een karakteristiek beeld van Renaissan
cesmaak van fantaisievolle en exuberante over
vloed. Afwijkend van de moderne orgels wier 
facade gewoonlijk bestaat uit ronde tin-pijpen, 
heeft hier het orgelfront een reeks vierkant e 
houten pijpen. Er is trouwens in gans het orgel 
geen enkele pijp van tin, alle zijn uit hout ver
vaardigd. Het bovenste .grotere deel der facade . 
bevat 45 pijpen (waarvan een stom) van prin
cipaalstemmen. · 

Onder een grote boog groeperen deze 45 pij
pen zich in drie afdelingen: de grootste in het 
midden bevat g •pijpen; de twee kleinere, zijde
lings, elk 18, ' zeer fijn afgewerkt, gesneden uit 
de spiegel van een eik, langs buiten bekleed 
met een tamelijk dikke voorplaat met donkere 
versieringen en met ebbenhouten lijsten. 

In het onderste kleinere deel van de facade 
zijn er 46 kleine pijpen van bukshout, belegd 
met ebbenhout. Eén pijp is stom, de 45 andere, 
in drie groepen verdeeld, bevatten de Roerstem
men van het Hoofdwerk. Daarbuiten bevindt 
zich nog een lange metalen plaat die dienst doet 
als ho ekstoel of lessenaar. 

Ond er de facade is het klavier van twee ma
nualen ieder van 45 toe1isen. De bovenste re eks 
is het Hoofdwerk. De toetsen zijn van dik ivoor 
en ebbenhout, deze van de onderste reeks of -- ' 

positief zijn beslagen met -zeer fijn geciseleerd 
zilverwerk. 

Hpofdwerk en positief koppelt men door aan 
de twee, tussen de twee klavieren aangebracht e 
zilveren leeuwenkoppen te trekken. Wanneer dit 
gebeurt, dus de aankoppeling van I aa;n II is 
het onmogelijk op het onderste klavier te spe
len. Er bestaat eveneens geen mogelijkh eid om 
de beide gekoppelde klavieren aan het pedaal 
te verbinden. _ 

De toetsen van het pedaal, er zijn er 23, zijn 
kunstig afgewerkt: de lange noten in donker e 
eik, volledig bekleed met dik ivoor; de halv e 
tonen zijn uit ebbenhout. Het geheel pedaalkla
vier is zodanig gebouwd dat het volledig onder
uit het orgel kan geschoven worden. 

De dispositie van het orgel is samengest eld 
. uit 29 registers, evenredig verdeeld telkens met 
9 voor het hoofdwerk, 9 · voor het positief en 9 
voor het pedaal. Er zijn verder 4 speciale re
' gisters waarover verder nog .gesproken wordt. 
De verschillende registers werden rond de kla
vieren aangebracht. All e zijn van massief zilv er, 
de knoP.pen ,getooid met heerlijke mensen- en 
dierenhoof den. 

Van een speciaal effect is het "Uilen-register" 
(Ugle-Registret) met zijn zacht-zw eve nd di ep 
gebrom gemengd b.v. met een hoog fluit-r egis-
ter als blokfluit 4'. · 

Dit is de dispositie: 
Hoofdwerk: P,ositief. (Underklaveret (1) 

C-c3 4 Octaven, 45 Toetsen 1. Kvintaton 8' 
1. Principal 8 Fod 2. Lille Gedackt 4' 
2. Gedackt 8' 3. Principal, Diskant 4' 
3. Lille Principal (Oktav 4') 
4. Gémshorn (Lille Viola 4') 

4. Blokflojte, •Diskant 4' 
5. Lille Gemshorn 2' 

5. Nathorn 4' 6. Nazard 11 / 3' 
6. Blokflojte 4' ' 7. Cymbel, repet., enkelt 1/ 4' 
7. Supergedackt 2' 

· 8. Gtedackt-Kvint 2 2/ 3' 
9. Ranket (Tr,ompet 16') 

8. 'Krumhorn 8' 
9. Geigen-Regal 4' 

Pedalen, C-d'. 2 14 Octaaf, 23 Toetsen. 
1. Subbas 16' 
2. Gemshorn 8' 
3. Kvintaton 8' 
4. Tverflojte 4' 
5. Nathorn 2' 
6. Bauerflojte 1 (Fistula rurestris) 
7. Sordun Bas 16' 
8. Dolcian 8' 
9. Jomfru-Regal. 4' (V,ox virginea) 

Boven dez~ registertrekkers bevinden zich nog vier 
speciale registers in de volgende orde: 
1. Een Uilenreg. bromm,ende bas C diep. 
2. Een Rose I, Tremolo op het pedaal. 
3. Een Rose II, kleiBe Tremolo. 
4. Het Narrnnhoofd, doedelzak-bas, kwint en octaaf F-c. 

(Vervolgt) 
Leonora GYLLER 

Den emark en. 

(1) Cellier In « L'Orgue » v,ermeldt foutief slechts 8 re
gisters. (N.v.d .R.) 
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<)QJ€ OQ4€LS ,n één W€Qk 

monteverdi' s Orf eo 

P het moment dat dit blad ver
schijnt, behoort het Muziek
festijn in het Paleis voor Scho
ne Kunsten te Brussel al weer 
tot het verleden. Maar onver
gankelijk moge voor 's mensen 
geheugenis de uitvoering blij-

. ven van Monteverdi's opera 
ORFEO, welke daar o.l.v. Paul Collaer, m.m.v. 
een zevental solisten, het Koor van de Vlaams e 
Omroep en het orkest van het . N.I.R. in con
certvorm werd ten gehore gebracht. Er zijn n.l. 
momenten - in het verleden zowel als in het 
heden, welke onmiddellijk de grenzen van het 
tijdelijke vermogen te passeren wegens hun in
nerlijke, onsterfelijke waarde. Zulk een moment 
was de uitvoering van genoemd werd, zulk een 
moment in de geschiednis was er ook toen 
Claudia Monteverdi voor het Mantuaanse Ho i 
de kll;1ssi:eke fabel van Orpheus en Euridike ten 
leve n wekte in een vorm zoals in de Muziek
geschiedenis, in de muziekwereltl nog nimmer 
had geklonken. Want welk genie had het be
staan om zulk een warme gloed in een Arioso 
te comprimeren, aldus het liefdeleven van dez e 
godén-kinderen verklankend; om zulke speels e 
Ritornellen hiermede te do en wisselen, om Ma
drigalen te vermengen met homophone koor
passages; om zelfs een werk van deze dramati
sche allure te doen aanvangen met een Toccata 
en het te besluiten met een Moresca'? 

En wie was zo ko en in zijn harmonisch e 
vondsten, in zijn vrijheid van rpythmen en 
voo ral in het gebruik van het orchestraal of in
strumentaal palet? Want naast het orkest staan 
hi er twee clavecymbalen, twee chitaranes, een 
dubb el-harp en ni et minder dan DRIE OR
GE LS. Voegen wij daar nog bij, dat de orches
trale bezetting op zichzelf dat barok-viol enen
sernb le van gamba's (t en dele hi er verwezen
lijkt), van blokfluit en, hoge trompetten o'f cor
n ette n plus vier bazuinen vereist welk e als een 
mat-gouden glans over deze klankgeving spr eid, 
de matgouden glans der middeleeuwse schilder
stukke n en miniaturen waarvan Montev erdi's 
geboorteland vervuld was. 

Maar het is ni et om deze componist met de 
middeleeuwers te vereenze lvig en dç1.t deze ver
gelijking hi~r wordt getroffen, maar alleen om 

nog een laatst e weerglans van het medievale 
kl13:nkideaal weer te geven. Want kwam hij niet 
uit de Romeinse school? Componeerde hij ook 
niet boeken vol Madrigalen in navolging van 
zijn leermeester Ingeniere? Hij bez.at talent ge
noeg "om een zijner werken te doen doorgaan 
voor een der beste van Palestrina" schreef Ma
thijs Verm~ulen c;lestijds in "De Muziek". En 
hij vervolgde: ,,Aan dien kant de betooveringen 
van den "ouden stijl", zijn luister, zijn koren, 
wier stemmen dooreen wemelden als de kleuren 
van glasschilderingen, de daverende pracht zij
ner dubbelkoren. Monteverdi kende de tech
nièk der prismatische muziek van buiten en 
heeft er levenslang in gewerkt met of zond er 
afwijking der gegeven regels. 

Aan den ander en kant, een anarchistisch po- . 
gen van jonge aestheten, opgegroeid met Plato 
en een aantal moeilijk te interpreteren teksten, 
verrukt van de goden en godinnen ( Orpheus en 
Euridike o.a.) der pas opgedolven antieke mar
mers, voor wie de mensch in zijn aanbiddelijk
ste vorm ging cristaliseeren, die alle vooraf
gaande meesters, tot en met 1600 voor barbaren 
hielden, voor verstokte duisterlingen, welke zij 
verachtten. _ Zij brachten een nieuw rhythme, 
een barbar en -melodi e, een verjongde klank, een 
ongekend orkest." 

Het is ni et doenlijk in één artikel détails van 
een werk als Orfeo te commentariëren. H et 
liefde-verhaal van Orpheus en Eurjdik e leze 
men in ieder e fabelleer. 

Nochtans wijzigde Mont eve rdi's tekstdichter 
Stiggio het slot door in plaats van Orph eus aan 
een woed ende bacchant enhorde over te leve
ren, h em he el vriendelijk door god Apollo t e 
laten uitnodigen om met hem tot de hem elzal en 
op te stijgen onder het zingen van een verruk
kelijk bel-canto duet. Evenmin kunnen wij hier 
de muzikale betekenis van het werk ontleden, 
noch zijn plaats bepalen in de ontwikkeling der 
dramatische muziekkunst. 

Eén détail echter valt meer in het bereik van 
de organophilen die dit tijdschrift lezen, n.l. het 
gebruik van dri e orgels: twe e ORGANI DI 
LEGNO geheten en één REGAAL. 

Met het eerst e zijn stabiele orgels bedo eld, 
niet verplaatsbaar dus, terwijl het regaal een 
soort kamerorg eltj e was met één tongwerk als 
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register, en ·een blaasbalgje aan de bovenkant 
of op zij. In dit geval stond inderdaad, t e mid
den der orkestleden in galacostuum, een heer in 
smoking op en neer gaand e beweging en m et één 
arm te maken, wat achteraf bezien, de bedi e
ning van het blaas balgje betekende! 

Ik st el mij voor dat dit instrumentje, dat een 
h eld er, doordringende toon bezit, aan de Brus
selse instrument enverzameling moet geleend 
zijn. In ieder geval bewees het hier ter begelei
ding van andere instrumenten of koor, uitst e
kend e diensten. In het vijfstemmig "Coro de 
spiriti" wordt h et bovendien gecombineerd met 
een der grote orgels, vijf trombones en strij
kers. 

D e ORGANI DI LEGNO werden gebruikt ter 
bege leiding van de recitati eve n of ariosi, want 
m en denke hier niet ni et aan de stijve, forma
listis ch e recitatiev en van het latere oratorium 
of passi e!.-doch aan een werkelijk dramatisch-

. muzikaal verhaal. Overigens is het gebruik · van 
·twee orgels ni et vreemd voor de tijdgenoten 
va n Mont eve rdi, di e ·verrukt ter ziele moet zijn . 

Adriaan Willaert. 

Men merkte op ho e voortreffelijk deze orgel
klank - dank zij de stijlkundige registrati e van 
de organist Ch. HENS, - zich combineerde met 
harpen, guitaren , cornetten, en andere instru
menten. Hier vervloeit ind erdaad de klank van 
het Renaissanc e-orge l met weelderige toonbloei 

/ 

Meester Charles H ens. 

gegaa n onder de kl ank en der b eide org els der 
San Marco te Venetië, waar de Nederlander 
Adriaan Willa ert, nevens muziek voor tw ee or
gels, uit de no ord er- en zuiderbeuken, zijn dub
belkorige muziek liet ruisen. ,,Drinkbaar goud! " 
noemden de Venetianen dit klankr egaa l! 

der strijk-, blaas- of tokkelinstrumenten uit dit 
tijdvak. Hi er was de orge lklan k samengegroeid 
met het ork est op een wijze zoals in lat ere tij
den niet meer zou worden bereikt. 

Marius MONNIKENDAM. 

··-·-~----~· 
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AAR staat in Tong erloo een 
orgel. Voor vele eeuwen stond 

~ 
er reeds een . Oude archi even 
zeggen ons, dat Meester Alb er

, tus het bouwde. Het stond er 
/ , '. in het groot _wit klooster mid-

den op de heide en het steund s 
. de kloosterlingen bij hun lof

zangen ter ere Gods en zijn er lieve Moeder. H et 
leerde de Kempen de lof des Heren zingen a,ls 
de bekroning van het werk op de Kempisch e 
bod em die ontgonnen werd, van het werk in de 
K empische harten, die Krist en gedoopt werden. 
De eeuwen door. Zo bleef het orgel van Tonger
loo in de lijn van de stichters en hun arbeid: 
een krist elijk e beschaving.vestigen in de Neder
land en. Zeg nj et, dat het org~I daaraan geen deel 

het bezit van zulk een schoon ins t rum ent, als 
hi er in Tongerloo staat, de plicht 1 die t egelijk 
een voorrecht is, om er de schoonheid van ·ver
leden en heden door vaardige handen t e do en 
he:rlev en. En dit is wel de betek enis van de d:rie 
programma's - het Franse van André March al 
op Sinx en, het Nederlands e van Alb er t de Kl erk 
van vandaag en het Belgische van Flor P eet ers 
op 10 Oogst. 

Albert de Klerk - gewend vanaf zijn prill e 
jeugd op de orgelbank te zitt en, sedert zijn 16e 
ja ar aangest eld organist in de Haarl ems e Sint
J ozefskerk als opvolger van zijn leraar H endrik 
Andri essen,' leerling bovendien van Corn elis de 
Wolf en Anthon van der Hors .t, en di e zijn 
studie in Amsterdam bekroond zag met de 
Prijs van Uitn emendh eid en de Toonkuns t- . 

Albert De Klerk. 

h eeft, want dan zoudt ge de macht van h et or
gel misprijz en. De rol die het in en rond de ere
di enst vervult , maakt het onmisbaar voor het 
beschavingsw erk. Zo ge hieraan mocht twijfe
len , ga dan een to cht naa r ,Tongerloo mak en en 
hoor dan in Mis en Officie het org el. Tracht U, 
ho e kort dan ook, . in t e lev en in de H eilige Do e
ning en po og t e beseffen , in wat school de21e 
kloost erling en zich voorb ereiden op hun taak: 
de wereld t e winn en voor God. En zie dan het 
orgel a ls de krist allisati e, als de sam envatting
in- schoonh eid van deze E vang elische arb eid. 

Naa st de ve rzorging va n ,deze cultisch e t aak 
en er t och onmidd ellijk mee ve rb ond en , br eng t 
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prijs is waarlijk een uitzond erlijk vertolk er 
van een goed programma van Nederlands e or-
gelmuzi ek. . 

Hij speelde Sweelinck's Chromatisch e Fanta
sie, tw ee F üga 's vanDê nirád lturl ebus ch ( 1695-
1765), Cantabile, Largo en Menu et van J ac ob 
N ozeman (1693-1745), een eigen Pr elude en 
Fug a , tw ee stukk en van Jos. Van Am elsv oor t · 
( 0 filii et filia e en een Phantasia Symphoni ca 

, op het All elui a van de 5d e Zondag na Pas en), 
benevens de Sinfonia van H endri ek Andri essen. 

Hij had op dit schoon org el de beschikkin g 
ove r een groot aa nt al gevari eerd e gro ndsp elen , 
enk el- en meervoudig e vulst emm en, pra chti ge 
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tongwerken, waarm ede hij het oude zogoed als 
het moderne deel van het programma in een 
fijn afgewogen kleur speelde. 

Sweelinck op zulk een orgel in een waar ba
rok-karakter geeft toch een juist inzicht in deze 
muziek, die de grondslag is geweest van de 
Noord-West-Europese orgelschool, en nog is 
haar rol niet uitgespeeld in de vorming van een 
gezonde mentaliteit bij de componist en de 
sp eler onzer dagen. 

De nieuwe vruchten aan de Nederlandse or
gel boom: voorop Andriessen; wiens werken, rijp 
en voldragen, over de gehele wereld gewaar
de erd gespeeld worden ; Alb ert de Klerk zelf, vir
tuoos speler, die met een koe:r;ie, jonge durf de 

· nieuw e mogelijkheden van het oude orgel h eeft 
aangevat en zijn kracht vindt in het uitspel en 
van melodie tegen melodie; Jos. van AmeJs
voort, di e in het weinig wat ik van hem ken 
( de beide werken en zijn bewerkingen van 5 
Fantasieën van Telenmann) reeds veel belooft. 
In hem herkennen wij nog invloed van Flor 
Peeters, doch zulk een trait d'union tussen 
Vlaanderen en Holland kan alleen maar goed 
doen. Deze Tongerloo-pelgrimage laat bij velen 
een schone herinnering achter, óók aan de vaar
dige handen van "Meester Albertus". 

Piet VISSER 

20 Juni 1948. 

(!htgellite1tatuu1t 
Robin MILFORD: A Harvest Meditation. - Oxford Uni
versity Press, 36 Coho Square , Oxford street, London, 
-.1. - Price 3/-. 

Van wat wij kennen uit het ceuvre van Milford, is dit 
,onderhavig werk geen der minste. Het is 1een zijner laat-

, ste werken, in 1948 uitgegeven . Het is een orgelstuk dat 
reeds bij een eerste lezing tien volle de aandacht vraagt, 
en dit niet zozeer omdat hij met onverstoorbare rust de 
meest scherpe tegenstellingien en wrijvingen omzeilt, 
maar vooral om de manier waarop hij dat doet. Reeds 
van bij de aanvang plaatst hij ons vöor verrassingen die 
er geen zijn, omdat elke modulatie , elke melodievorming, 
ieder rhythmi sche wij ziging met gieinspireerde kunde 
plaats heeft . Zijn niet gemene · compositorische techniek 
samen met een nobel e inspiratie maken het geheel lo
gisch, eve nwichtig. Dit laatste zou volstaan als vrijbrief 
van deze comp ·ositie, want, welk b:elang heeft de zuivere 

Ha,rmonieleer aa n de Piano door Henni ,e SCHOUTEN. 
- Uitg ave H. J. P ar is , Amsterdam. 

« Wann eer de studi e der harmoniJ eleer aan haar doel 
w il beantwoorden mag de le er lin g zich nie_t beperken 
tot het schrift elijk uitwerken van bass en en sopranen, 
maar mo et hij ook veel aa n de piano oefenen » .. Daar
mede va n gt H enn i1e Schouten zijn Vo1orbericht tot dit 
werk aa n, en, het doel en de noodzakelijkheid ervan zijn 
erm ede uit ge tek en d. 

Het is vooral voor een organist van uit é rst bel a ng dat 
hij op behoorlijke wijz ,e ee n me lodiJe op he t zicht kan 
ha1·mo ni ser en. Die bekwaa mh eid kan hij zich alleen ver
werven door practische oefeningen. H et werk van Hen-

• 

akkoördvorming en hun onderlinge betrekking (wij zeg
gen dus « zuivere » dus op zlch z,elf), ten ware voor de 
harmonische analyse alsdusdanig; welk belang heeft het 
vasthouden van welke regie! ook? Dit zijn de kleine min
derheden die als onderdeel van een geheel hun functie 
d~age~, ~naar op ·zich zelf · geen r ,eden van haarvitterij 
kunnèn zijn! . Wanneeî· het geli.eel schoon is, kunst is . 

De · rustige aanvang van de « Meditati'On » me t voor
name. .en .sierlijke modulaties , .gaande over <( poco meno 
mosso >~ ii:i, koraalstijl, o_ver h~t « poco .sfringende » met 
eenvoudig en levendig rhythme, over het stoere « anima
to >>. ·steeds climax naar het tutti van gans . het werk. De 
laatste bladzijde is als net wai ·e een terugtocht van de 
tt.rema's en het lied naar een zeer expressief sliot. Het 
is een goed werk dat stellig op ons programma komen 
moet ; niet 2i,3er moeiÜjk doch vereist toch een goede 
techniek ên interpret a tie ,' Warin aanbevolen. C. 

nie Schouten heeft dit voor op b .v. Samuel, dat hij van 
bij d,e aanvang de oefening en verdeelt tussen bas en 
sopraan en dat die oefeningen zowel in enge als br ede 
ligging voorkomen. Doorlopend maakt hij tevens ge
bruik van oud-nederlandse mebodieën e:i;i a nd er(l gekende 
thema 's zodat dit oefeningenboek een aangenaam en 
practiscli vade-mecum wordt voor iedere e n die zich wil 
vervolmakl en in zijn ambt. De inhoud handelt ove1· de 
Diatoniek (alle a kkoorden en omkeringen tot modul a ti e) 
de Chr, omatiek (alteratie, tussendominanten en wissel
subdominanten) en de Enharmoniek. E en pr etti g uit
gegeven handig boek (83 blz.) dat in de Ned ,erlanden 
zijn gang zal gaan. ·Zeer aanbevolen. C. 
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9)eenbe <9rç,elmuziek 
Er werd ons meermalen gewezen op het feit dat wij 

behalve de Nederlands ,e en de Franse, naast enkele 
Duitse, niet vold •oende in kennis •gebracht worden met de 
orgelmuziek van de rest van de wereld. Het is nogmaals 
een feit, dat onze concertprogramma's in die zin zeer 
eenzijdig opgemaakt worden - daarover .later meer -; 
daarom hebben wij onze Deense Correspondente verzocht 
voor « De Schalmei » een lijst van de bestaande ,orgel
werken in haar · land, op te maken. Onze concert- en 
gewone kerkorganisten zullen hi,er een }muze kunnen 
doen opda.t zij een breder inzicht krijgen in de algemene 
or,gelmuziek. Onderhavige werken kunnen , zoveel als di ,e 
nog in dé handel zijn, op het bure au van dit blad be
steld worden. (N.v.d.R.) 

Hierbij zend ik u d~ ·lijst met orgelmuziek. 
Jammer genoeg h eeft Dr. Knud J epp esen tw ee 
orgelstukken geschr eve n di e niet in druk ver
schenen en Rung-K eller heeft insg elijks tw ee 
grote werken waarvan wij hop en dat zij, zeker e 
dag, hun weg zullen gaan. Ook Sv end-Ov e Mal
ler heeft een hele bagag e in handschrift. Hij 
liet onlangs -verschijn en: 60 preluden voor 
psalmmelodieën op. 27 - de gedegen inhoud 
ni et terzijde gelat en - zijn zij merkwaardig; 
door hun strekkin~ om de hedendaags e muzi ek 
tot zijn recht t e laten komen tussen de kerk
muren, omdat het onloochenbaar .,nieuwe klan
ken" zijn welke de Domorganist hi er aanslaat. 
In hoev erre de ontwikkelingslijn en betr effen de 
de godsdienstige muzi ek zich zull en aftek enen, 
kan alle en de to ekomst uitwijzen, maar het lijdt , 
geen twijf el dat er zich een geweldig proble em 
voordo et dat op een oplossin~ wacht. D e bund el 
van Svend-Ove Mall er is wel van di en aard dat 
hij stof tot ov erw eging biedt. (Versch enen in 
de Scandinavisch e Muziekuitg eve rij.) D e cho
raal melodi e tr eedt op in de basstemmen. waar
over de ov erig e st emme n zich in brede akkoor 
den uitd einen. D e comoo nist, Domorganist in 
Aarhus, he eft zich niet in t echnisch e problemen -
van compositorische aard verdiept, maar hii 
schreef een pompeus klink end, en voor de toe
hoorders gemakkelijk te begriip en muziekstuk, 
dat overigens kan uitg evoerd worden ,op h et 
orgel (mét of zonder pedaal) als op het harmo
nium en pianoklavier. 

D e ouder e D eense muzi ek h eeft h et me est een 
romantische tint. Van de ni euw ere orgelmuziek 
zal Commotio van onze grote com ponist Carl 
Ni elsen beschouwd worden als een inter essant 
st uk muziek. Fin Videro , een van onz e b e
kwaamste organisten, heeft een P assacaig lia ge 
schr even. Er is natu urliik meer Protestants ge 
tinte orgelmuziek dan Koraalvoorspelen, · doch 
het meeste 1 is ook goed bruikbaar in de Katho-
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lieke kerken. « Min Arb ejd sbog fr a J aege rsb org 
Kirk e » ( ,,Mijn werkboek va n de J agerb0rgs
kerk" is de tit el van de nieuwe verzam eling va n 
Vid ero, welke bevat: 15 Psalmvoorsp elen, 14 
orgelchoralen, 1 Partita ( de m enigvuldig ge
spee lde variaties over « Ged enkdag van onzen 
Heer» (Var H erres J es11 Mind efest) plus 10 
beg eleiding en voor de mis. In het vro egere werk 
van de componist m erkte me:n de beh eersing 
va n het onderwerp en een grondig begrip van 
kerk- en orgelstijl. Het valt evenmin t e loo ch e
nen dat in het voorliggend werkbo ek brokk en 
van hog e kwalit eit te vinden zijn en ni et h et 
minst in de koraalvoorsp elen. 

Dit waren een paar kl eine beme rking en be
treffende de lijst. Volg end e maal schrijf ik, op 
uw aanvraag, wàt er gevergd wordt van de or -
ganist in de dorpsk erk en van het platt eland. 

El eonora GYLLER 

(Vertaling: Piet Schepens) . 
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OUDERE DEENSE ORGELMUZIEK 

J. P. E . Ha1·tmann : Son a te in g-moll, op . 58. 
Fant asi f-moll op. 20. 
Lan gfi: edàg-P asmo r ge n (twee orgel
werken) op, 43. 

H. Matthi son-Hansen: Symfonier nr. 1-6. (hiervan is nr. 
5 m ee st bek end). 
Concert-Alle g ro d-moll. 
Fantasier nr. 1-6 (nr. 4 is hi e rv a n 
de me ès t karakteristièke, ge bouwd 
op « Looft den H ee r »). 

G. Matthison-Hansen: P assa cag lia op . 40. 
J . A. Krygell: Son a te pour Orgu e op. 57. 
N. W . Gade , Drei Ton s tücke op. 22. 

Fantasi o.ver Ejoralen « Lo ve r den Herr e ». 
G. H e ls ted : Sonate D -dur op, 29. 
0. Mailin g : Christi Fod se l, op. 

1
48. 

Christi Dod og Opstandelse op. 54. 
Af Christi Liv, op. 63. 
De syv Ord pa Korset, op. 81. 
Jomfru Maria, op. 70. 
D e heilige tr e Kon ge r, op. 84. 
Paulus, op . 78. 
Kirkearets Festd age, op. 66. 
Requiem, op. 75. 
Stemningsbilleder efter David s Ps a lm er, op. 
99. 

Cam illo Ca rl se n: 10 Choralvariationen fiir Or ge l, op, _48. 
Rud Immanuel Langg aa rd : Toccat a für Or ge l. 

NIEUWERE DEENS E ORGELMUZIE K 

N. 0 . Raasted: Sonate nr. 1, 2, 3, 4 (c, e, d, f-moll). 
P a rtit a ov er Koralen ,~ Af D ybse n s Nod » 
(Uit diep st e No od) . 
S•ona te a tre voc i, op. 71. 
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Carl Nrelsen : Commotio , op . 58. 
0. Sandberg Nielsen : Toccata, tUcercare , Passacaglia, 

op. 10. 
Pr eludium, Trio , Ciacona , op. 11. 

E. Lindorff-Larsen: Fantasi e in d-moll für Orgel. 
P. S. Rung-Keller: Ciacona C-dur. 

Variationer over een Deens volks
wijsje. 

Svend-Ove MioHer : 7 variationer for Org ,el over Melodien 
«Hvo ikkun lader Herren rade », op . 5. 
Pensée (Toccata). op. 8. 

L eif Kayser: 3 Improvisazioni per Organo op. 7. 
Parafrase over Gregorianske Motiver op. 10 
(waarvan de bespreking versch een in « De 
Schalmei », III, 3, blz. 73). 

F. Videro: Passacaglia (194ö). 
« Min Arbejdsbog fra Ja,egersborg Kirke ». 

91Zixturen 
0 Dhr. G. Verschraegen werd benoemd tot Professor 
van Orgel aan het Kon. Muziekconservatorium te Gent. 
Als dusdanig volgt hij Prof. Peeters op die het zelfde · 
Professoraat waarneemt te Antwerpen. Hartelijk gefeli
citeerd! 

in vorig nummer verscheen ,op de
zelfde plaats een kort bericht over het nieuw orgel door 
de Fa Pels & Zoon aldaar gebouwd. Hier publiceren wij 
het goed gieslaagde fl;ont van dit 28 registers-sterke 
orgel. 

0 St. Baafskatbedraal te Gent : Gabr. Verschraeg -en 
spe e lde, als solist en koorbegeleider op het Jaarlijks 
Kunstconcert (20 Juni) werken van Händel, Guilmant, 
Jacob Bijster en Verschraegen. De Z.E.H. G. Van Durme 
dirigeerde koorwerken van D a Vittoria, Scarlatti, Mozart, 
Kromolicki , Van Nuffel en 0. Van Durme. Tot veler 
verbazing war en de uitnodigingscircuiaires tweetalig op
gesteld! Kan mogelijks t e Luik nagevolgd worden? 

0 Ieper, St. Maartènskathedraal: ter geLegenheid van 
h et eer s te lustrum der kor a al geeft G. Verschra egen een 
Orgelconcert met volgende w.erken : Trumpet Voluntary, 
H. Puree!; Koraalvoorspel en: Als wij in hoogsten nood 
zijn en Ontwaakt, r c,ept ons die stem, J. S. Bach; Orgel
concert nr. 10, Händel; Fantaisie in fa kl., W. A. Mo
zart; Noë! pom · l'amour de Marie, Le Bègue; Koraal
voorsp elen: E en roos is on s ontsprongen, Brahms en 
H er d•er s hij is geboren , Flor Peeters; Inleiding en All e
g ro uit le Symphori e , A. Guilmant. 

0 Wedstrijden, Orgel: Kon. Cons ervat orium te Gent : 
B ehaald e een l e Prijs m e t onder sch eidin g: Juff. Nor a 
Sm ek en s ; een 2e Prij s: de HH . N aesse ns N . en Va n 
Hyft e Th. 

Kon. Conservatorium te Brussel: 
Behaalde een le Prijs: , Juffr. Christiane Herinckx. 

, Conservatorium te Brugge : 1,e 
, Prijs: Rog . De ruwe; 2e Prijs: E. De Cloed t. Allen har
t.~lijk gefeliciteerd! 

0 Oostende: Jef Berden houdt een orgelbespreking 
waarbij hij o.m. de Variaties op een thema van Händel 
uitvoert. 

0 Elsenbon1: Conaerten worden in gericht waarvan de 
opbrengst zal ten goede komen aan de a ankoop van een 
nieuw orgel in de St. Nicolauskirche. 

0 Henri Heydendael, organist der Basiliek van Maas
tricht voert uit op de volgende zondagen: 30 Mei, 13, 
27 Juni en 11 Juli het volledig orgekeuvre van C. Franck 
(18 u.). 

0 Lier: Hartelijke felicitaties bij het jubileum van 25 j . 
organistschap aan Frans Bogaerts! Nog vele jaren! 

0 André Marchal aan het orgel en Norbert Dufourcq 
als in Leider ·en commentator, gaven een auditi e in het 
Cons ervatorium te Parijs : werken van Raison, du Mage, 
de Grigny, Calvière, Boel y, C. Franck, Boelmann en he
dendaagse orgelcomponist en uit hun land . 

0 Willy Van Innis gaf een orgelbespeling op het orgel 
van het N.I.R. (12 Juni) met volgend prograqima: Toc
cata, Adagio ,en Fuga in C van J. S. Bach; Preludia, 
A. Corelli; Modale fuga, Buxtehude; Concerto van Vi
valdi, J.S. Bach. 

<S> Flor Peeters, Ch. Hens en C. Vervoort gaven een ge
zame nli j ke orgelbespeling op een nieuw Stevens-orgel in 
de Kapel van de St. Jan en Ste. Elisabeth-kliniek te 
Brussel. Prof. Peeters: Kl eine fuga in sol kl., J.S. Bach; 
Aria en Giga, L reillet; Toccata , Fuga en Hymne op Ave 
Mari s Stella, van hemzelf. - C. Vervoort: Cà.ntabile, C. 
Franck; Cortège, Vierne. - Ch. Hens: Schèrzo in ut 

1min ., Ch. M. Widor; Prélude pom · No ë!, J ,os Jongen ; 
'l'occata sur Ave Maris Stella, M. Dupré. 

· 0 H. Strategier sp:eeld e h et nieuw Verschueren-orgel 
in , in de kerk va,n de H. Theresia te Ap eldoorn met vol
ge nde werken : Koraal voorsp elen van J .S. Bach : Komm 
Gott Schöpfer, Schmüche dich, o liebe Seele; Drie klein e 
Trio 's, Commode, Adagio · molto , Alle g rntto van H . Stra
te g ier; Toccata van Alb ert Da Klerk; Sonata da Chi esa, 
H . Andriess en; Final e, C. Fr a nck. Het or g:el van de Fa . 
Verschueren heeft een dispositi e va n 27 sp elen . D e a d
vi se ur ervan is Pater Bruning, o.f.m. 
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0 Victor H~ns speelt op het Radio-or ge l (19 Juli te 
17,45 u .) Preludium en fu ga in g, Buxtehude; Koraal
voorspel « Der Tag ist so freudenr e ich », J . S. Bach ; 
Les Eaux de la Gráce, 0. Messi aien; Sinfonia, H. An
driessen . 

_ 0 Eindhoven: In antwoord ,en in ver band m et uw schrij 
ven zal in een der volgende numm ers, zeer waar
schijnlijk in het eerst volgende nummer , e•en uitvoeri g 
en gedetailleerd artikel verschijnen. 

0 Lode Huybrechts speelde in d e Kristus-KoningKerk 
te Antwerpen en uitgezonden door R adio Antwerpen : 
Preludium 1en fuga in G., J. S. Bach; Passac ag lia (uit 
orkest overgeschreven en bewerkt) . K . Cand ae l ; Toccata 
adagio . en Fuga van Lode Huybrechts zelf. 

0 J. Watelet en V. Hens speelden op 15 Juli in de Ne
derlands Herv. Kerk te Antw erpen het Concerto I van 
Händel op twee org els. V. Hens sluit met Preludium en 
_fuga van J. · S. Bach. 

0 Victor Hens vo ert uit in de Kristus-Koningkerk te 
Antwerpen 1en uitgezonden door Radio Antwerpen op 
29 Juli: Preludium en Fuga in c, J. S. Bach; Son a t a da 
Chi esa, Andriessen . · Corr. Antw erp en. 

0 Op de laatste ledenraadsvergadering der N.O.V. te 
Utrecht werd het bes tuur als vol gt samengesteld: Ere
v,oorzitter: Willem Petri, Utn echt ; Simon C. Jansen, A' 
dam ,en Jan Matter, Driebergen als l e en 2e :voorzitt. ; 
Sjoerd Mook, Aa1ter, en Han Hoo ge woud, A'dam als le 
en 2e P enningm ees t er; J. P. Rootlieb, A'dam als Biblio
thecaris . « De Schalmei »' wenst de HH. van harte .geluk 
met hun vereerde samenstelling en, vruchtbare arbeid! 

0 Co.Il :Soeijenga van Sneek gaf de laatst e bespelmg 
op het schandelijk ve1,knoeide Schnitger-orgel der Mar
tini-kerk aldaar. Het is ons · onmogelijk bij gevoeg d ar 
tikel in dit nummer op t e nemen . Doch het krijgt over 
kort e tijd zijn beur t. Beste dank . 

0 Klaas Boersma, organist tie Wierden, is laa tst be
noe md tot organist der Wilhelmina -k er k t e 's Gr ave n 
h age, na ver ge lijkend examen. H ar t elijk gefeliciteerd ! 
en laa t ons spoedi g weten hoe het U daar bevalt. 

0 B. C. P ,osthuma werd ben c1emd tot org a nist aa n de 
Gr , Kerk te Stee nwijk. Met h em verliezen wij een voor
aanstaand figuur in de Pr. Friesland. Hij was lei der 
va n ee n antal uit st eken de ·K erkk oren en zee r gez ien pae
dagoog. Hart elijk gefe liciteerd ! (e n ... a ls ik goe d voor
h eb is daar t e St ee nw ijk een ge :iege n ... t aba kindu st rie! ) 

0 J. Steenstra gaf orgielbespeling in de Doopsg ez inde 
Kerk te Leeuward en m et Koraalbewerkingen va n P a 
ch elb el, Bach , W. F . Bach, Max Re ge r , Wm. Mudde en 
J. Steenstra. 

0 S. P. Hofman in de N. H. K erk t e H a llum : Oude 
meesters en tijd ge not en. Fre scoba ldi , Cornet, Pachelbel, 
Buxtehude, B ac h, Milhaud, J . N. D av id, P eet ers , 'Kee, 
Kousemaker, de Braai, W. Nofel. Corr. Fri es la nd . 

0 Sis transit ... In Niew York wordt ee n huis afgebroke n . 
D at is bij ons no ga l gebe urd en daarom op zic h no g 
gee n bijzonderheid. In New Yo r k wel. D aa r woonde 
Mijnheer Charles M. Schwab in, een der staa lkonin ge n. 
U w eet wel, zo van dat kaliber va n x millioen en doliars 
inkomen per jaar, alst ubli eft. Schwab stie rf zoals ieder 
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mensenkind •eenmaa l moet sterven, ook all e staal- en 
rubber- en petroleum- en w a t weet ik nog voorindus
tri e-koning en . Bovendien wordt zijn huis afgebroken, om
dat New York g rond nodig heeft voo r sky skrapers. Met 
da t huis ook d e huiskapel en met die kap el ook het or 
ge l dat door de Aeolian-skinner Orgel Company daar in 
1904 was ge bouwd . Het instrumen t bezat 4 manualen en 
Pedaal, benevens een Echo-orgel en de Or ga nist , wae 
Arch e r Gibson . 

Dit orgel was h et eerste van de re eks, wa a rmee de 
in .dustrie-m ag na ten elkaar de ogen uitstak en . Een- se
rieus orgelbouwer kan a a n zo een mentalitei t wel ie ts 
goeds beleven, wanneer hij ... •een artist in zijn vak is 
en dat blijft. Schwab liet de orgelbouwer volkom en de · 
vrije hand om van de disposftie te mak en wat hij kon . 
Zo kon er op dit orgel alle orgelmuziek ge speeld wor
den die er ooit voor gesch1 ,even was, slechte zowel als 
goede. Onze berichtgever zegt: « Bach zogo ed a ls Puc
cini, Brahms en N ev in ». « The v,oice of this wonde"rful 
organ was devoted solely to · the « Joy of living », zeg de 
hij verder. Het geluid van dit wonderbaar instrument 
was (echt Amerikaans) alleen toegewijd aa n de vreu g
d1en des levens. Ja, men heeft een huiskapel of men 
heeft er geen, nietwaar? D e foto va n de spee lta fe l toont 
een protseri g « gebouw» met duizend en zov ,eel versier
selen die er alle teveel aan zijn. 

De sloop van dit alles bewijst ee ns te m ee r , dat ook 
voor dollars niet alles te koop is wat duren kan . pv 

0 « Machinist voor het orgel » gevraagd: U lacht? D e 
Militaire Academy van West Point (N .Y.) in de Ver
enigde Staten van Noord-Amerika , roept sollicitanten op 
voor een « verz,orger » van het orgel in de kap el. Het is 
ee n zeer groot orgel met m ee r dan dri ehond er d re g is
t ers en - volgens Flor Peet e r s, di e er op ges pee ld heèft 
en het dus weten kan - is het ze,Jr gecomp lic ee rd ge-
bouwd. · 

Deze beti ,ekking valt onder de rechtsre ge ls van h et 
burgerper son ee l van het Amerikaanse lege r en wordt, 
n a ee n korte pnoeftijd, -om geze t in een definitieve ver
bint enis met pensioen. H et werk van deze m an za l veer
tig um· van d1e week in besla g nem en en bestaa t in de 
algehele ver zo rging van dit reuzeninstrument. Hij mo et 
h et orgel en de daarbij behorend e machin es en instal
la ti es schoonhouden , op tijd het orgel stemm en en kl ei ne 
reparaties verrichten. Naa st een behoorlijke beloning, 
beginnend met $ 3.300,- (dat is fl. 8250,- of pl.m . 
132.000,- belf. francs) en ,opklimmend tot $ 4.000,
( fl. 10.000,- of frs . 160.000,-) per j aar (toe, word nu 
ni et jaloers, gij orgelsp ·eler!), krij gt hij per ·jaa 1· vijf e n 
ee n halve week vacanti e, een huis te ge n ee n ma ti ge · 
huur, vrij br a ndstof, el ectriciteit en -efoedingstoeslag op 
gouv er nem ent sko sten ... 

W e zoud en zo zeggen, dat die Am erik a n en nogal wat 
voor hun ,or ge l over hebb en. Is het bij U in de pa rochi e 
ook zo? pv. 

WIE KAN MIJ BEZORGEN 

in bundel over ve rs chill end e delen : 

DE VERZAMELDE ORGELWERiiEN 
van D. BUXTEHUDE 

Schrijv en: R edac ti eb ur ea u « D e Schalmei ». 
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Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs
gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN .DEPOT GECENTRALISEERD. . 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 

EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE MUZIEKHANDEL 
B IJ E N L A A N, 1 - B R U S S E L 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 

-

KERKORGELS 
ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakt,e syst.eem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 

• 

V O OR A R T I S T I E K E N D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 

TONGEREN L. 
opger. 1937 

ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 
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F. 1 R M A DELMOTTE 
LoRqets_J 

DOORNIK ' 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N. I. R. TE BRUSSEL 



,n UW · keRk ... 
zal het electronisch orgel WURLITZER zijn aange
wezen bestemming vinden. 

Dit wond erbaar instrument is een onuitputtelijke 
bron van verschillende tonen, zo zuiver, zo stijlvol, 
zo werkelijk getrouw aan de traditionel e orgel
klanken. 

leder organist kan het WURLITZER orgel bespelen 
zonder voorafgaa nde ingewikkelde studie der regis :._ 
tratie. 

Het WURLITZER orgel beslaat zo weinig ruimte en 
kost betrekkel-ijk veel minder dan het gelijkwaar
dige pijporgel. 

HET IS WERKELIJK DE ZIEL VAN UW KERK. 

HH. ORGANISTEN 

EE. HH. PASTOORS 

EE. HH. BESTUURDERS VAN COL
LEGES en KLOOSTERGE
MEENTEN 

Zendt, met vermelding van « De Schal
mei », een postkaartje en vraagt kos
teloos en zonder verbintenis inlich~ , gen 
aan de algemene vertegenwoordi ers : 

...... 

USINES G. STAAR N. V. 
Steenweg op Waterloo, 566 

BRUSSEL 

D RUKKERIJ VYNCKE, GEN T 

' · 

: ,, 
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Nieuwbouw Restaurati e 

Jos. LONCKE , bro eder & Zonen 
, EESEN._ (W.VI.) 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 
1 

"' 
. 
• • 

"Il ..... 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard P ' HON DT 
Orgelbouwer · 

HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen -- Herstellen -- Ombouwen 
ELECTRISCHE VENTILATOREN 

KERK- EN SALONORGELS 
volgens electrisch, pneumatisch en mechanisch stelsel 

.. 
ORGELS ' .... .t HARMONIUMS 

ANNEESSENS - TANGHE 
~ ' 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gesticht in 1832 HEENEN (W. -Vl.) 
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f/;igu1ten uit Vlaande,ien6 
<.21tgelftidtevtie 

mR. thomas R€YGh€Rma_n 1557, 
quillame Lanqheöul 1590, 
LeonaRö van cleve 1590, 
ROB€Rt (jORöon 1650, 

Jan vanöeR haeqhen 1669, 
J. B. -~ORC€Vlll€ 1705. 

m Ö€ st-salvatOR :k€Rk (h. k€RSt) t€ (j€nt 

Wij weten ni et wie het oudst ~ orgel waarva~ 
sprake in de kerk.r ekeningen van "sh elichs
kerst", omstreeks 1549, bouwd e. H et zou 
ons echter ni et verwonderen dat een der van 
eechaut e's daarin de hand had. Wij vind en im
mers in een Rentebouck ( de eigenlijk e k erk
rekening en reiken zo ver niet! ) op h et jaar 
1524 "M eester Jacob vanden heechaut e over 
gillis vanden h eechaut e zijn en vader . .. up zyn 
huus jegh ens ov er de noort du er e vande keer
cke"... die gelijkaardige verme ldin g vangt aan 
in het jaar 1518. Er is hier vermoed elijk sprake 
van de orgelbouw er Jacob vanden eechaut e 
wegens de titel "M eeste r" di e alleen hi er en bij 

de nam en der H. Geestm 'eest ers gevo egd wordt. 
Ik heb m e natuurlijk de moeite getroos ·t het 
bewijs daarvan te vinden, doch ben daar tot nog . 
toe ni et in geslaagd ... bij gebre k aan int ens 
zoeken? Ik geef de lezer een voorbeeld van het 
ontzaggeli jk werk dat een bollandistisch onder
zoek, ook van kleine feitjes, met zich kan bren
gen. H et ware me zeer gemakke lijk geweest 
hi er in dit artike l eenvoudig het quasi sensa
tion eel berichtj e t e stellen: Jacob van den 
eechaut e is de zoon van Gillis en woonde recht
over de deur ( di e er nu nog is) aan de noord
zijde van de k erk! Ik kon er nog een photo aan 
toe voegen m et de vermoedelijke huiz en die het 
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zijne rtli ve1•vangen. Doch, hetg een ik erover 
vrnd is geen "b ewijs" dat die Meester J acob we1 
zeker onze orgelbouw er IS, daarom mo est . 1k 
naast zijn naam "orgelbouwer" vinden. Daartoe 
doorliep ik, in h et ;::;tadsarchief de Stat en van 
Goed, en controleerde er 86 stukk en die me nog 

· geen stap verder brachten! Tussen het meer 
dringende werk zal echter h et onderzo ek naar 
de levensomstandigheden dezer voorname orgel
bouwersfamiJ.ie voortgezet worden. 

ln het jaar 1557 treffen wij Mr. Thomaes aan 
als regelmatig werkzaam in deze kerk. In 1585 
wordt hij vervangen dç>0r Jan bolle ni et te ver
warren met jan van belle die pas een eeuw later 
voorkomt. · 

.Zeer belangrijk is het jaar 1590. Wij vinden 
in dit zelfde Jaar Meester Guillaume Langed eul 
eJ:1 Leonard van Cleve "van vermaect t e hebben 
ende gheaccord den orghele " . De eerste vond ik 
vroeger in • de St-Baafskath edraal met twee or
geldisposities. Over de tw eede lezen wij in 

. ,,Bouwstoffen" van Dr. Vente: ,,Leonard van 
Cleéf, 1590, St-Salvator. Nieuw orgel." Deze 
vermelding komt voor in Grégoir, tlistorique 
de la facture et des facteurs d'orgu es. 186.5. Ver
moedelijk beschikte Grégoir over andere archief
stukken dan deze nog ter plaatse, want, volgens 
hetgeen ik nog vond · zouden wij eer geneigd 
zijn aan te nemen dat niet van Cleef, doch wel 
Guillame Langhedul de bouwer was van een 
nieuw orgel (mdien toen werkelijk een nieuw 
orgel gebouwd werd). Want na dit jaar wordt 
van Cleve niet m eer vernoemd, Lang4edul daar
entegen werkt hier nog in 1594 aan het orgel: 
"Betaelt duer de handen vanden zelven mynen 
heere den pastor an Guillam e Langu eduil (sic) 
orghelmakere over zijn p ensioen hem belooft 
voor tonderhoud en van de orghelen deser ker
cken ten iiij gulden sjaers." Verder nog "B etaelt 
denselven ov er noch ix ma end en p ensio ens ver
schenen den x ma erte." 

Meerdere gegevens over dit orgel en di e orgel
bouwers vonden wij niet. 

In 1599 wordt "betaelt aen bro eder pauwels 
Daneels religieulcx vand er orden e vand e Augus
tinen voor tr epareren van de orghelen ... " 

Àndere feiten uit de 16° eeuw zijn van minder 
belang en zond er vermelding van nam en . 

Hi er komen wij aan een periode, van eind e 
1500 tot 1650, zoals wij ook in de St-Martens
kerk te Akkerg em vond en, waarop m et geen 
woord het orgel vermeld wordt. Wij kunnen 
daarvoor geen enkele aannemelijke uitl eg vin
den. Pas op de laatst genoemde datum komt een 
zek ere Robert Fordon h et orgel repareren; dit 
doet hij tot 1653. D eze orgelbouwer h ebben wij 
vroeger n ergens vermeld gevonden doch bij ons 
ond erzo ek in de k erk van Oost-E ekloo zien wij 
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dat dez elfde Fordert, Gordon, Chórdon er eert 
ni euw org el bouwt in löil:i, daarbij wordt ve r
rneld dat hij "Orgh elma eker e is tot Uhen~t " . 

ln l oö3 worden "twe e personen " betaald om 
den . orgh ele gest _eld te h ebben. Als interessant 
int ermezzo weze hier vernoemd dat de toen
malige organist (ltil:i4) Louijs vande Brouéke 
een voorschot krijgt "mt coopen van diversche 
musickboucken int sterfhuys van Zyn Hoochw.t 
den bisschop va n Uh endt ten dienste van de 
k ercke " . Twee jaar nadien krijgt dezelfde orga
nist een voorschot om "den rneester van Ant
werpen" te betalen "voor tstellen vanden or
ghele" .• Vermoedelijk wordt hier bedoeld lY.11'. 
Jan vander ha egh en "orgh elmakere" die in löö::I 
h et orgel komt accorderen; wellicht is hij een 
bro eder van Nicolaas van tlagen die in 16ö4 
aan het orgel der 0. L. Vrouw.Kerk te An~w~r
pen werkt en waarover in "Cm ·iosités musicales" 
lSupplément au volum e des Documents His
toriques) door Grégoir samengebundeld, een 
gedicht verscheen in verband met zijn orgel in 
cte Predikherenkerk te .A.ntwerpen. 

D e laatst e orgelbouw er die in de 17" eeuw te 
voorschijn komt is de onv ermijdelijke Charles 
Teerlinck. (l\:>79). Dit is een figuur die rond die 
tijd in bijna haast alle ker ken yan Gent en om
strek en, de orgels moet schoonmaken en repa
r eren doch waarvan ons geen enkel nieuw orgel 
bekend is. Vermoed elijk is hij de voorganger 
van dit pleiade Gentse orgelbouw ers waarover 
niet veel goeds kan gezegd en die aan de orgel
beweging geen grote diensten b ewezen heeft. 

Tot hier to e is het ons niet mogelijk geweest 
in de St-Salvatorkerk enig meer belangrijk ·stuk 
te vinden als een .orgeldispositie of een volledig 
contract. Die zijn voor zov er die mogelijks in 
andere ar chieven zoud en verzeild · geraakt zijn, 
volledig verloren. Wij vonden er echter w~l een, 
uit h et b egin der 18° eeuw, samengesteld door 
J a n baptiste for cev ille en overgenomen in het 
R eso luti ebo ek 1615 en volgende; fol. 140 r. en v. 
Wij plaats en h et h 'er in zijn oorspronkelijke 
vo rm en m et de door de orgelbouwer · gebruikte 
taal. 
1705. Proj et des conditions pour la facture et 
livranc e d'un orgue n eufv e pour l'Eglis e paro
chial e de S. Sauveur a Gand a savoir: 

1. la montr e ou prestant serat composé zelon la 
caisse ou buff et parlant, 4 pieds 

2. Ie Bourdon ou holpyp e pai·lant 8 p. 
3. Cornets a chaque touche 5 tuy ea ux. 
4. flutt e parlant 4 p. 
5. doubl ette ou octav e 2 p. 
6. grosse tierce coupe a proportion de 2 p. 
7. naza rt ou quiunte flut e parlant 3 p. 
8. sex quialt er coupé a chaqu e touch e 2 tuy. 
9. l'arigot parlant 1 p. 



10. furniture ou mixture a chaque touche 3 tuy. 
ll. cymbal a chaque touche 2 tuy. 
12. trompette coupé 3 p. 
13. tremblant et rossignol. 
le clavier a 48 touches. Le sommier au secret a 
proportion de dits jeux oÜ registres trois souf
flets suffisant pour Ie ditte orgue, un Cornet 
Echo àe 24 . touches composé de cinq tuyeaux a 
chaque touch e avèc son secret et son clavier 
particulier. 
La coI)vention est que je dois livrer la caisse ou 
buffet a mes frais selon le modelle fait pour le 
dit te orgue comme ocij ( aussi) pour le même 
accord ie (je) tirerafj celon notr e conve ntion la 
v•eille orgue de la · ditte eglise pour en faire mon 
prqfit. . . 
Il serat ocij a ma disposition de me serv ir de 
quelque tu ye aux ou pipes de la ditt e veille 
orgue que ie trouveray bon convenables et ap
probables pour lorgue neufv e excepté la mon
tre ou prestant trompett e et cromhorn qui ne 
sont point capable de servir pour la ditt e orgue 
neufve, Ie tuij eaux dont ie me serviraij doiv ent 
être rendu dans la perfection de sort e qu'il n'y 
ay point de distinction entre Ie vieux et les 
nefs, Ie touts a l'epreuve des principaux organis
tes s'ij entendant bien... (b eta lin gsvoo rwaar
den zoals gebruikelijk). 
Touchant l'echo il serat composé de quatr e re
gistres scavoir dessus de bourdon et de flut e, Ie 
cornet a trois tuyeaux et un dessus de crom
horn, ie m'oblige de livrer Ie touts en sa perfec
tions et d'entret enir Ie dit ouvrage l'espa ce d'un 
an, fait a Gand Ie 12 7br e l' an 1705 esto it signé 

Wij vinden in 1714 dat dezelfde orgelbouwer 
een ni euw spel in het orgel mo et plaats en, doch 
welk regist er dit was konden wij niet achter
halen . E en zekere Pi ete r wordt betaald voor het 
snijden van "xiiij vlammekens dienende aen den 
orghele", dit zijn vermoedelijk de houten ver.
sieringen di e, nu nog soms, geplaatst werden 
tussen de verschillige' grote pijp en. Joannes van
der muel en , een gekende schilder, moet het 
nieuw orgel schilderen. 

Het orgel dat er nu staat, kwestie orgelkas 
en regist ers, is ni et oud. Het is weer zeer jam
mer dat va n het oude niets meer ov erbleef want, 
wa nn eer de kunstwa ard e ervan in verhouding 
stond tot wat nog t e zien is in de sacristie 
moet ook het orgel zeer mooi geweest zijn. Wie 
daar ~oe de gelegenheid heeft late niet na het 
overheerlijke snijwerk aan de kassen en de ban 
ken t e gaan bewonderen; en, wanneer u het 
zoudt tr effen dat de E. H. P astoor Faelens met 
zijn grijz e mooie artistenkop, achter - de brede 
tafel zou zitten, in dit kader van oude Vlaamse 
snijkunst, dan zult u mede een zeer prettig en 
interessant uurtj e bel eve n. H em danken wij di~ 
belangrijk en ... gezellig archiefonderzoek. Ook 
Collega Mag erman zijn wij zeer erkentelijk om 
zijn grote hulpvaardigheid, en niet minder 
Meeste r Pr. Böss, de gekende portrettist die zijn 
grote kennis in zake "shelichskerst" ten onzen 
di enst e st elde. 

B e rt e n D e K eyze r 

GOED NIEUWS VOOR DE NEDERLANDSE ABONNENTEN! 

Wij kunnen nu reeds mededelen dat het ons mogelijk zal zijn, gezien 
het groot succes van ons tijdschrift in Nederland en de sterke aan
groei van ons abonnenten aantal, de abonnementsprijs voor de vol
gende · jaargang , gevoelig te verlagen! - · In het volgend nummer 

• daarover meer. (N .v.d. R.) 

• 
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0r9el6 en 0r9elbouwer6 in ~rie6land 
II 

Het eerste deel van dit artikel, · verschenen in het 
voorgaand nummer van « De Schalm ei », gaf aan 
leiding tot een, in verhouding, grote bed1ijvigh eicl 
van gelegenheidscorrespondenten uit F,iesland. Ve
len oncler hen zullen in dit vernolg een synllies e 
vinclen van hun orgel- en feitenbeschrijvingen. H et 
is niet onwaarschijnlijk dat wij in liet verloop van 
liet volgend jaar enkele speciale nummers lanceren 
waa1"bij Friesland niet zal verget en worden. Onder 
tussen een zee-i· lwrteli;k proficiat voor de talrijk e 
organisten in clit heerlijk land , clie er voor zorgen 
dat ons Lijclscliri{t zich daar tlwis voelt! (N.v.cLR.) 

OE het zij, de fanati ek e ni euw e 
leer kon de orgelmuzi ek tij
dens de kerkdienst niet ge
dogen . Uitzondering werd 
echter gemaakt voor het or
gelspel vóór en na de di enst. 
Daarin stelde h et publi ek 
schijnbaar belang. H et ·wekt 
geen verwondering dat de 

meest e organist en bij het "verzetten c;ler ba
kens" meestal overgingen naar het calvinisme , 
en zo hun dierbaar instrument trouw blev en . 
Ook te Leewarden was het toen. ten tijde ,wen-

ind e Jacobijnerkerk als men aida er op de orge
len speelt." Dat het er bij deze "avondmuziek" 
ni et altijd stichtelijk toeging is begrijpelijk. Op 
17 Januari 1602 geeft h et stadsbestuur voor
schriften om zulks tegen t e gaan. Uit dit alles 
blijkt dat de orgels in de s_teden hun burgerlijke 
functie hadden. In de dorpen scheen het anders. 
Daar hield het orgel direct een liturgische func
ti e. Te Burgwerd werd in 1580 een positief ge
kocht voor 20 goudguldens. Op andere plaatsen 
t en plattelande (Jorwerd e.a.) werden om
stre eks dien tijd de orgels her _steld. Hieruit kun
nen wij concluderen dat de orgels, voor de be
geleiding der gemee :gt ezang in ord e gebracht 
werden. 

Langzamerhand kwam er echter een kente
ring. De afwijzende houding maakte plaats voor 
een m eer r edelijke opvatting. Vooral na de Sy
node van 1618 te Dordrecht. De orgels waren 
niet langer meer "een overblijfsel van bijgeloof 
en afgoderij"; zij werden ingeschakeld voor en 
na, en bij de alles tartende slechte kerkzang. Dè 
ni euw e :richting in Italië begonn en ( éénstem
mige zang met enigszins geimprovis eerde bege
leiding) droeg er het zijne toe bij en in korte 
tijd brak deze kunstuiting zich baan. Dit bleef 
ook ni et zonder invlo ed op de or ga nisten. Zo 

Zo is Friesland. 

a ls op vele and er e pl aa ts en gebruik elijk, 's 
avonds h et org el t e b esp elen. H et Stadsar chi ef 
licht hi er omtr ent in; er wordt gewag gema akt 
van een partij kaars en in een r ek ening van 
1580 , welk e gebruikt werd en "om t e licht en .:k 
Borgerije wand elend e des av ents in den win ter 
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omstr eeks 1630 tot 'l.660 zien wij dan ook dat 
h et org elsp el in de Prot estants e kerk en ( officie el 
do or Sy nod e van Delft, 1638) wordt toegestaan. 
Van nu af aan word en aan h et org el, als be
geleidingsinstrument hog ere (klankvolume) 
eisen gest eld. Wij zien dan ook dat in deze pe-

l" 



r1ode de orgels zo goed als overal gerepareerd of 
vergroot word en. Ke rk en zonder ins t rum en t 
bouwd en er een ni euw. H et werd een drukk e 
tijd voor de orgelbouwers. In Holland, de ge
broeders Haberbeer en hun opvolg ers Duyschot. 
ln .Friesland , (Leeuwarden) Anthony Verbeeck 
(later te Groningen). Ni euwbouw in de G-r. 
Kerk, Leeuwarden, löl 7. Harlingen, lti23 . .B_ols
waréi, lti35. l<'erwerd, enz. Ook cte gebr. Arnold, 
Tobias en Coenraad .t:Saders laten zich niet on
betmgd. Meerdere plaatsen in de provincie wer
den door hen van orgels of van restau
raties voorzien. ·i-e .nerllKum waren· de Limmer
lieden liarmen Jans en Jan Hanrmens ( vader 
en zoon) bekwame orgelbouw ers. Zij bouwden 
o.a. orgels t,e .rlerlikum, l titi5; Hoksum, l ö7 5; 
Mantgum, 170u; Womm els, 1704; enz. Van de 
ontde.Kk.mg der boventonen {löä\J) werd m de 
orgelbouw spoedig en gretig gebruik gemaakt 
( o.a. ,,Cornet '' ) mderdaad een mtkomst voor 
de nieuwe liturgische functie van het orgel. 

Intussen staan we voor de 18c eeuw. Een tijd 
van voorspoed. Veel geld verdiend, is men vnJ
gevig. In die tijd sterven echter ook de ..li'riesse 
en rtollandse orgelbouwers-geslachten mt. 1n 
hun plaats komen vele Duits e bouwers samen 
met cte Harokstijl, stijl van grote vormen en 
groteske versieringen. D eze omstandigheden en 
stijleigenschappen komen ook in de muziek naar 
voren. Juist m deze eeuw zijn de prachtige or
gels gebouwd die nu nog heden ten dage onze 
grootste bewondering hebb en door hun eve n
wichtige disposities hun klankrijk.dom en ook 
hun mterlijke bouw. LJe Hamburg er org elbou
wer Arp l::icnnitger was d egene clle rn ons land 
cte m eu we ko ers aangar, verrueuw e.r van n et 
1v1artrn10rge1 te Groning en en oouwer van h eG 
praentig e, maar later h elaas verknoeict _e org el m 
cte Martmikerk te Sne ek ( 1708). Z.iJn zoon, 
J:i'ranz Caspar Schnitger v estigde zich in 17.:W te 
Uronmgen en b011;wde er o.a. h et groot Mwhaels
org el te .Zwolle doch overleed spoedig daarna. 
Albert Antonius Hinsch, zijn meesterknecht 
huwde met de weduw e en zet te · het bedrijr 
voort. Hij bouwde v eel schone orgels. ln . !i'nes
land. kan men no eme n: Anjum, 17 41:1; .::iexnie 
rum, 176 6 ; Hallum, 176 8 lverw oest in 180ö); 
.t1.ar11ngen, 1778; D an to um awo ud e, 17'/7; lV1m
n ertsga , l /'1 ts ( ctoor brand verwoest m i :;4 ·7) ; 
Dri esum, 1782, en als kroon op h et werk, h et 
grot e orgel in de Martimkerk ·t,e Bolsward, 1784. 
.):;en ander b ero emd bouw er was Christian Müi
ler, ook Duitser, bou wer va n h et in 1724 groot 
ste orgel van F ri esland n.l. de Gr. Kerk t e 
L 13euwarden; in 1747 te Menaldum een ni euw 
plaatst e en in di e tijd (1739) h et St-Bavo-orgel 
te Haarlem bouwde. Uit de Firma Hinsch kwa
men nog vo ort , _Rudolf Garreîs en Christian 

Vater, bero emd e bouwets van orgeÎs in Holland.. 
D e Nederl ands e org elb ouw ers van die tijd, 

kregen zo goed a ls geen k ans. De enige van be
tekenis in Hriesland was Johan Swartsburg te 
L eeuwarden die bouwd e in St-Anna-Parochie 
(1727), Wol vega (1733); Burgwerd (1735); . 
L eeuwaard en (Waals e K erk) (1740). Tegen het · 
eind e van de 18c eeuw begon de glorie van dez e 
bero emd e mannen enigszins te tanen. Er vestig
den zich t e Leeuwardep twee nieuwe bouwers, 
rond 17 80, die hun invlo ed op de Friese orgel .: 
bouw . in geheel de 19° eeuw doen gelden. Het 
zijn Lambèrtus van Dam, meesterknecht van 
Hinsch en Albertus van Gruisen, ook uit de pro
vinci e Groningen en misschien eveneens uit de 
zaak van Hinsch. In de eerste helft . van de 19° 
eeuw waren zij "de" orgelbouwers in Friesland. 
De firma van Dam wist zich van vader tot zoon 
t e handhaven tot 1929. De oude van Gruisen 
werd opgevolgd door zijn zoon Willem. Dez e 
overleed in 1844 en to en werd de zaak door de 
meesterknecht Will em Hardorf ov êrgenomen. 
To en in 1880 Hardorf overleed werd de zaak 
voortgezet door m eest erkn echt A. Bakker welke 
in compagnonschap m et dhr. Timmenga, uit de 
zaak van van Dam ( fa Bakker en Timmenga) 
d e za ak deed voortbestaan onder deze firma
naam tot heden. De zoon van dhr. Timmenga 
drijft nu _ all een dit bedrijf (nog in voll e bloei). 
Mom enteel wordt hier alle en het mechanisch 
sleeplade-orgel gebouwd van uitstekend e kwali
t eit en perfecte werking. Albertus van Gruisen 
was Rooms en kr eeg hi erdoor waarschijnlijk ook 
de m eest e orgels der Rooms e k erken. Ov er het 
algem een waren di e orgels kl ein. Tw eè redenen 
waren hi er va n de oorzaak: geen geld, kleine k er
k en en andere liturgi e dan bij de protestanten 
(b.v. zeldzame samenzang met de gehele kerk-
gemeenschap, enz.). , , 

Wij zijn nu de 19° eeuw genaderd. Tijd _ van 
grote ontwikkeling der ork estmuziek. De groot
meeste rs der Romanti ek, B eethov en , Schubert, 
Mendelsohn, Schumann, e .. , b eheersen volko
m en het muziekl eve n, ook indirect de orgel
bouw. Men vraagt voortaan van het orgel dat 
hij een nabootsing weze van h et orkest. H et 
schon e barokorg el met zijn weelde aa n vulstem
men, b eantwoordt ni et m eer aan de a lgem en e 
ga ngb are smaak. D eze stemmen worden v ervan
gen door strijk end e en zwevende. Vele orgels 
zijn aan deze verdorv en smaak t en offer geval
len ( o.a. Sn eek). And ere ondergingen een ver
and erin g of vergroting di e ni et st eeds verbete
ring kon genoemd worden (Bolsward) . 

D e grote orgels na 1850 gebouwd krijgen n a
t uurlijk een overvloedig aantal a chtvo ete rs en 
stri jk ers, weinig aliquot en en tongstemmen. D e 
meeste orgels welke op dit ogenblik in onz e k er-
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ken staan stammen uit de 19° eeuw. Bi jna a lles 
wat uit vroegere eeuwen overbleef werd nu ver
vangen door nieuwe in st ru menten of zod anig 
vernieuwd dat ze in hun eerste staat niet meer 
te erk ennen zijn. De fa van Dam bouwt in deze 
periode de orgels van Bergum, 1783; Wirdum, 
1785; Dosterend, 1800; Oosterbierurn, 1813; 
~tiens, 1830; Fran eker, 1842; Koudum, 1859; 
'Wartena, 1874; Four e, 1871 (verbrand); Dron
rijp (R.K.) 1882. 

Van de fa van Gruisen staan orgels te J or
werd, 1799; Hallum, 1811; Joure (R.K.) 1809; 
Dokkum, Woudsend, Roordahuizum ( alle R.K.) 
, >mstreeks 1815; Oppenhuizen, 1821; Jutrijp, 
1836; Makkum, 1839. Willem Hardorf bouwde 
: iieuwe org els t e Kubaard, 1856; Menaldum, 
1861; Oosterlitt ens, 1867; Winsum, 1875; 
Wanswerd, 1877. Bakk er en Timmenga bouwen 
in Oudk erk, 1883; Baard, 1888; Wester-Nij
kerk, id. H eeg , 1891; Rinsumagust, 1892; Alle 
N.H.-kerken. Irnsum, 1882; Oldeboorn, 1882; 
<:oordijk, id. Dantrumawoude, 1885; Warms, 
1896 en IJtens, 1900. All e Doopsgezinde kerken. 

Afzonderlijk moeten wij de fa. Adema, ge
vormd bij de fa. Bät z en Witte te Utrecht, noe- · 
1 nen. De oude Ad ema vestigd e zich in 1853 te 
Leeuward en en h eeft met zijn broers en later 
met zijn zoons veel orgels gebouwd, hoofdzake
lijk in R.K.-kerken. Het zijn klankvolle instru
menten en degelijk handwerk. Noemen we o.m. 
,foure, R.K. 1859; W0lv ega, id. 1863; Leeuw
arden, St-Dom. 1866; Ferwerd, N.H. 1872; 
Deersum 187 5; Deinum, id; Leeuwarden, St
Bonif. 1884; Warga, R.K. 1910 en Irnsum, R.K., 
1926. Kl eine bouw ers waren Hillebrands, L'war
<len en Radersma, Wiewerd. Het ligt voor de 
hand dat bov ensta and e opsomming niet op vol
ledigheid kan bogen . Men houde hier vooral re
' :~ning met h et bouw en van orgels door Hol
lands e fa 's in ons gewest gedurende de laatst e 
1lriekwart eeuw. Vooral de laa tste 20 jaar heeft 
clie b etrekkelijk grote vormen aangenomen (Fa 
Dekker, Goes; Valckx en Van Kouteren te 
H'dam en fa. H . Spanjaard, A'dam). Jammer 
dat hi erbij ni et altijd degelijk vakw erk geleverd 
werd; het prachtige orgelbouwersvak tot een 
fabri ekmatig bedrijf werd, en h et werk van onze 
(•igen gewestelijke bouw ers genegeerd werd. On-

r 
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kunde en iagere prijzen waren hier niet vreemd 
aan! Gelukkig is er een kentering ten goede te 
bespeuren. De kerkbesturen, wijs geworden door 
slechte voorbeelden, beginnen andere wegen in 
te slaan. Er wordt momenteel gebruik gemaakt 
van deskundige commissie's en adviseurs op or- . 
gel bouwkundig gebied. Wij noemen hier o.à . de 
N.K.O . en de commissie ingesteld door de Ned. 
organistenvereniging. Ook durft men voor een 
goed instrument weer meer gelden te besteden 
en wordt er weer gevraagd naar een goed, dege
lijk en stijlvol handwerk. (De N.0.V. geeft al
leen advies voor het bouwen van mech. sleep
lade-orgels ! ) Laat men nu ook nog breken met 
het m.i. verderfelijk "gunnen bij inschrijving". 
Dit zal degelijk werk ten goede komen. Sinds 
ongeveer 193.0 begint men ook gebruik te maken 
van het electrisch orgel en het weer terugbren 
gen naar barokke disposities. Wij kunnen zeggen 
dat deze nieuwe "opleving" geheel past in het 
raam van onze nieuwe Nederlandse muziek. La
ten wij van harte hopen dat deze opbloei op 
beider gebied , een "ouderwetse" hoogte moge 

· bereik.en. 

BIBLIOGR.: Dr. Vente's Bouwstoffen; de Jong: 
« Orgels in Friesland»; geschriften van Th. Lambooy: 
« Nieuw Friesland » ; Oosterhof en Penning ; Eigen ge
g,evens. 

S.P. Hofman 

P.S. - De lezers zullen opgemerkt hebben dat de 
schrijver van dit merkwaardig artikel, . viooral in het 
laatste gedeelte , enkele zeer persoonlijke meningen voor
opstelt. De Red. van dit tijdschrift onthoudt zich daar
bij van elk commentaar ofte polemiek en laat dit aan 
de lezer ov,er. 

E -r is nog een hele stap te doen voor deze kwestie : 
adviseurschap enz., op reen waarlijk degelijk en « eer
lijke » peil zal staan , IOOk, en vooral in Vlaanderen waar 
ook dre meest gewone orgelbespeler « adviseur » kan 
worden. Samen met de reactie van ' de lezer en de eigen 
documentatie van « De Schalmei » zal eerlang een uit
gebreid artikel gepubliceerd worden waarin aan dre be
voegde instanties concrete voorstellen zullen gedaan 
worden. 

(N.v.d.R.) 



◊€ hARmon1sche 
constRuct1e van 

het tW€€b€ OR4€lk0Raal 

Het tweede koraal van César Frank neemt 
niet alle en · ond er de org elwerk en, ma ar in het 
gehel e ceuvr e van de componist een bijzondere 
plaats in. L e maître ang éliqu e was eEJn kunst e
naar met een getourm ent eerde ziel. Zijn grot e 
werk en gElven all e den neerslag van een inner
lijke strijd . Dez e strijd eindigt • altijd met een 
triomfant elijk e overwinning van h et licht op de 
duisternis, van de godd elijke harmonie op de 
aardse disha:i;moni e. D e symphoni e, de . vioolso
nate, prélud e, choral .et fugu e, h et eerste en 
derd e org elkora a l eindig en in een jub elend e 
apotheos e. 

H et t weede org elko raa l st aat in dit opzicht 
apart; dit werk eindigt in een verstild pianis
sim o. H et is a lsof de componist hi er, in h et aan
gezicht van den dood, een geluk va n een hog er e 
ord e deelac h t ig is geword en . 

H et werk begint m et een th ema van 16 ma
t en, dat b esta a t uit tw ee periodes, elk van 8 
mat en. Dit th ema wordt vier maal herhaald. 
De eerst e keer tr eed het op in den bas, de 
tw eede keer in de sopr aa n, de derd e keer in 
bas ( erst e period e ) en sopra an ( tw eede per10-

Maten Harmoni ek Toon aar den Vorm 

van césaR ÇRanck 

de) , de vi erd e keer in bas . ( eerste period!3) eI1 
sopraan ( tweede periode). De eerste drie keer 
moduleert het th ema van hoofdtoonaard naar 
dominanttoona ard, de vierde keer van onéler
dominanttoona3:rd -naar hoofdtoonaard. 

H et tw eede th ema bestaat uit drie onderdelen. 
Th ema 2a is ve rwant met thema l door de te
rugker end e gr ondto on in de sopraan, ·door de 
dalend e quart in de 3e-4e inaat, welke ook in 
thema l herhaaldelijk voorkomt, door de slui
ting op de quint in de 4de en 8ste maat. Later 
wordt dit th ema trouwens met h et eerste ge
combin eerd. E en tussenzin leidt naar thema 2b, 
dat de eerst e dri e noten van thema 1 bewerkt. 
Dez elfd e tuss enzin, die thans in b begint, . leidt 
naar thema 2c. De kop van dit thema heeft het
zelfd e rhythm e als thema I. Thema 2c is ook 
verwant m et th ema 2b; vergelijk maat ll9 met 
maat 94 en maat 125-126 met maat 96-97 .· 

In het recitativisch intermezzo tre edt een mo
ti ef op (maat 131), dat als een variant e van den 
kop van thema l kan worden beschouwd. Dit 
moti ef keert terug in maat 143. . 

Na een fugatisch e bew erking van thema 1 
word en thema l en thema 2a ej>ecombineerd, 
e.erst in es, daarna in fis. Een bewerking van he~ 
contrasubj ect der fuga-expositie leidt naar the
ma 2b. E en dyn amisch hoogtepunt wordt be 
reikt wann eer th ema l nog eens gecombineerd 
wordt m et h et geno emde contrasubj ect. Het ko
raal wordt m et th ema 2c besloten , 

Thans lat en wij de volledige harmonische ana
lys e volgen tot aan "Primo tempo ma un poco . 
men o lento". In het volgende nummer willen 
wij een analyse van het overige gede elte geven. 

Opmerkingen 

1-3 I 
4 I of V 

b _ Voor zin De fis in de bas zou 2Jowel grondtoon{ van de 5de als kwint 
van de eerste tr a p kunnen zijn . Ver gelijk maat 20 waar de zie 
fis a ls kwint van de tonicadrieklank ' fun ge·ert. 

5 I 
6 IV V 

7 I = fisIV III 

N az in 

b fi s 

Hier kan de fis niet als kwint aan de tonicadriiekl. b:eschouwg. 
wo r den omdat duid elijk in b gecadenseerd wordt . I IV V r. 

III is hier natuurlijk plaatsvervanger van V. 
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Ma.ten 

8 

9 

10 
11 
1-2 
13 
14 
15 
16 

17 

Harmoniek 

I 

IV 

I 
IV 
I 
IV 
IV I 
I II VII 
VI = bIII V 

VI TD 
18 . IV 
19 I(V) 
20 I 
21 VIII 
22 VIII 
23 II VII 
24 III V = TD-:i< 

25 fisIV VII 
26 VI 
27 VI -II 
28 I 
29 TD-XII 
30 VI 
31 IV(VII)V=TD-X 

32 bV 
33 TD IV VII 
34 TD IV I 
35 VII VI IV 
36 III 

37 VI 
38 IV II V 
39 VI=fis II V 
40 I(V)I(V)I 
41 V-erhoûding DI 

42 VI 

43 Voorh. fis I 
44 VI 
45 VII 
46 VII 111 VI 
47 IV V 
48 I=eII V 
49 Voorh. I(VII) 

50 Vioorh. ! 
51 VIII TD -X 
52 VII wisselacc 
53 VIII 
54 Il V 

Toonaa .rden Vorm 

fis 

fis b 

fis 

b 

fis 

D 

D 

e 

Periode 2 

Periode 1 

Periode 2 

Periode 1 

Periode 2 

Pieriode 1 

• 
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~pmerklngeó 

De melodie van de- voorzin ._beweegt zich in seconden en tert
sen, en eindigt vragend op de kwint. De melodische - spanning 
in de nazin met zijn beide dalende kwintsprongen is veel 
sterker. 
Hier eindigt Thema 1, Periode 1. Ook de harmonische span
ning van de nazin is veel sterker dan die van! de voorzin. ·09k 
de begeleidende stemmen zijn beweeglijker. 

In maat 9-14 komt drie maal de opvolging IV-1; de cadens 
in maat 15-16 is minder sterk; dan in maat 7-18 door de be
drieglijke sluiting in maat 16. 

Periode 1 sluit thans niet af in fis, maar op bV; vergelijk 
hiermedie maat 8. In maat 20-24 gaat dq bas chromatisch over 
een octaaf. Deze chromatische daling vinden wij ook in maat 
~~ , 

Door de gealtere~rde derde trap van b wordt geanticipeerd op 
de toonaard van D die in de maat 41: opbreekt. 

Het verminderd septiemaccoord eis gis b is hier een voor-
0houdingsaccoord voor DI; het latente fundament is niet cis 
maar d. 

De harmonischie opvolging in maat 41-42 wordt in maat 43-44 
in een andere toonaard herhaald . Wij hebben hier dus een 
modu1erende sequens. Doordat de beide maten in D worden 
herhaald in fis wordt het harmonisch evenwicht van het eer
ste deel van · het werlc dat zich beweegt tussen de toonaarden 
b en fis (dominant) niet verbroken. 

Terwijl in de ,eerste variatie afgewisseld werd tussen hoofd
toonaard treedt hier voor het eerst de onderdominanttoonaard 
op . 



Maten 

55 
56 
57 

58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 

84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 

92 
93 
94 
95 

96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 

104 
105 
106 

107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 

Harmoniek 

VI=blI D6/4 V 
I 
IV 

I 
IV 
I 
IV 
IV(I) 
II V 
I 
I 
IV 
VII I IV 
V 
I VI 
TD- X III 
II 
V d=anticipatie 
VI=DIV TD- X 

D6 / 4 V V=fis III 
IV TD -x 
D6/4 V III 
VI II 
(IV)VII d.a. TD- x 
D6/4 V 
I 
VI TD -x 
VI II V TD- xÎ v 
V=tb- X Al 

V(I)TD 
VI II V TD- X IV 
V 
I TD - X DIV 
D6 / 4 TD - x V 
I 
V 
VII = FV 

V 
VII=gV 
gV=W, s, D - X 
DIII VI 

VI IV V 
I 
V 
DVII = As V 
eV 
eVII = BesV 
W, sD -X 
FisIII VI 

VI IV TD 
I bI 
VI TD 

VI II V TD IV 
V fis! 
VI TD 
VI II ,V TDIV 
V 
I TD.bIV Ir 
D6 / 4 TD V 

Toonaarden Vorm 

b 

b 

D 

fis 

A 

D 

b 
b F 

cis 
g 

D 

As 
e 

fis 
b 

fis 

fis B 

Periode 2 

Thema 2 

Tussenzin 

Thema 2b 

tussenzin 

Opmerkingen 

Evenals in maat 9-14 komt hier driemaal achtereen de opvol
ging IV-I. 

Hier is een soortgelijke modulerende sequens als in de maten 
• 41-44. 

cis eis gis Is' mediant voor a c cis e vergelijk maat 84 eri 85 
met 81 e n 82. 

Het eerste accoord van maat 91, Q e g bes, isi enharmonisch 
met ais, c, e, g, bVII . 
d fis a c is enharmonisch met bis d fis, dus cis ·VII . 
d fis a c-is enharmonisch met. bi1:1 d fis a . Dit laatste accoord 
heeft onderdominantsfunctie ten opzichte van DIII en is dus 
wisselsubdominant van DIII. 

cis es g bes = es g bes des. 

fis is anticipatie . 
fis ais , cis e is enharmosisch met dis is fis, ais cis . Dit laatste 
accoord is -yvisselsubdominant tien opzichte van FislII. 

Vergelijk de maten 98-105 met 90-97. 
Vergielijk de maten 105-115 met 80-90. 

• 
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Mat.en 

114 
115 
116 
117 
118 

119 
120 

121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 

130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 

Harmoniek 

I TD IV 
1' TD 
II=gis IV 
I III IV 
V ill=eV 

g I IV 
IV VI=gisIII 

VI IV 
I=B VI 
VI 
Vl I 
TD- X V 
I 
I VI 
VI 
VIIVIVI 

IV=aVII 
VII 
VII IV=dI 
I VI II 
VII IV I 
V 
I VI 
VI 
VI TD IV VII 

TD - X 

139 Bes V 
140 IV 
141 V 
142 V VI =g I 
143 VI IV 
144 IV I 
145 I T .D.II 
146 VII IV I 
147 V 

Toonaarden Vorm 

B gis 

gis e 

G 
g is 

g is 
B 

B a 

a d 

B es 

g 

Thema 2c 

Intermezzo 

P .S . Zij die de noten en toonaarden in de z.g.n. Franse 
benamingen giewoon zijn, zullen zich in den b,3ginne eni
ge inspanning moeten getroosten bij de studie van dit 
werk. Indien wij d eze termen 1omzett,3n zou die moeilijk
hei _d , voor andere lezers, dezelfde blijven . 

Opmerkingen 

b. dis fis a, is medi a nt voo r g b d. 
G VI (es g b) is enharmonisch met gis III (b dis fis is). 
Modulati e door e nharmoni sche verwisseling van de overma
tige drieklank Im men in de wierk en van Franck niet zo heel 
vaa k voor. 

d,3 dis is arthographisoh onjuist, moet e zijn . 

Het laatste accoord van deze maat is een versieringsaccoord. 

d VII (cis e g bes). is enharmonisch met e g,. bes dies tus-
sendominant voor Be s V. 

(Vervolgt) 
H e nn i e Schouten 

• 
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JàCQ. st1nk€ns 
O rgelpijpenwiakers 
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het hlStORISCh ORqel 
-II-

Kopenhagen 

Bij deze dispositie van de registers treden 
twee eigenaardigheden op de voorgrond, deels, 
het in verhouding, groot aantal van 4 voets
stemmen in · de manualen ( op 18 stemmen zijn 
er 8 van dit soort) . deels de zelfstandige schik
king, die het pedaalwerk is toebedeeld. Dit bevat 
namelijk evenveel nauwkeurig geschikte regis
ters als elk van de manualen en bovendien, 
naast zijn 8 en 16 voetstemmen, bijgevoegde 
stemmen uit 4 en 2, ja 1 voet. Er is aldus -weinig 
wind nodig om aan het pedaalwerk helderheid 
en uitdrukking te geven en dit wordt niet be
handeld als een bijkomstig aanhangsel of als een 
bijzaak ma.ar als een bestanddeel met een eigen 
betekenis en van een ingrijpende uitwerking op 
het geheel. Terwijl de twee manualen door hun 
vele voetstemmen al het lichte en het heldere 
in de klank bekwamen. werd eveneens rekening 
gehouden met het pedaal als zijnde een voor
naam element om de noodzakelijke achtergrond 
van volheid en diepte te bekomen. Deze rela
tieve zelfstandigheid van het pedaal is, zoals 
blijkt, een karakteristiek kenmerk van de orgel
bouw in de 17° eeuw. Gaat men in Praetorius' 
,,Syntagnia musicum" de disposities bij de toen
malige orgels van dichtbij na, dan zal men heel 
wat dergelijks ontdekken, zijn het dan ook niet 
zulke afdoende voorbeelden, van de ontwikke
ling van het pedaalwerk, voornamelijk in de 
grote org els zoals bvb. deze van Brunswijk en 
Luneborg. 

Bi i een dispositie als deze zou het voordeel 
worden bereikt dat de middenstemmen een gro
ter belang verkrijgen waardoor op een gelukkige 
manier de eldërs in hët orgel ontstane lichte on-

gelijkheid in de klankweergave wordt aangevulc' 
wanneer bas en discant zich boven elkandel' 
houden zonder voldoende verbinding. 

De registers van de manuale worden uitge
trokken zoals gewoonlijk. De negen registers van 
het pedaal worden in beweging gebracht dom· 
de blaasbalg in te schakelen, terwijl het desbe
treffende mecanisme aangebracht is op een soor1, 
hefboom, voldoende gemakkelijk v·oor de orga
nist, die speelt. 

Betreffende de positie van de windkast moe
ten de pedaalregisters deze kenmerkende ( op 
zichzelf beschouwd niet ondoelmatige) schik
king hebben gekregen. Bovendien is met d(• 
plaats zuinig omgesprongen. Het is klaarblijke-
lijk de opgave geweest om het meest mogelijk{, 
op de kleinst mogelijke plaats samen te brengen 
en met veel vindingrijkheid werd de ruimte bin
nen in het orgel benut. Ieder hoekje is ingeno
men. De in verhouding kleine orgelkast bevat. 
daarom een duizend grote en kleine pijpen met. 
de daarbij behorende kanalen, windkassen en 
windladen samen met de overige verbindings
delen, die een uitgebreid stelsel vormen en z,· 
beslaan juist de plaats die strikt nodig is, noch 
min noch meer. 

De manualen hebben ieder 4 octav en, maar 
enkel 45 tonen gezien de diepste octaaf wat men 
noemde een "korte octaaf" is. Men kende toen 
immers nog nief ons hedendaags zogenaamd 
"zwevend" getemperd akkoord, dat eerst een 
eeuw later algemeen in gebruik kwam (Bach'H 
"Wohltemperierte E:lavier" Ie deel, 1722, is een 
van de eerst bekende werken, die hij kompo
neerde in dit akkoord met gelijk "zwevende" 
toon). In de 17° eeuw gebruikte men nog hoofd
zakelijk de "zuivere" stemming volgens dewelk(• 
de algemeen gebruikte toonsoorten zuiverdeJ' 
werden gestemd dan de verder liggende, zelden 
gebruikte toonsoorten. Het orgel heeft 999 fun- 
gerende pijpen, beneve~s twee stomme, aldus in 
het geheel 1001 pijpen. Allen zijn, zelfs de klein
ste, uit hout gemaakt, waarbij uitgezochte hout 
soorten werden gebruikt zoals o.a. eik, peren
en bukshout. 

Voor de windlade zijn er vier waarvan 1 ( voor 
de facade) voor het Hoofdwerk, 1 (achteraan) 
voor het positief en 2 ( aan de voet) voor he1-
µedaal. Ze zijn allen uit solied eikenhout, ver
bonden en van een lederen buisvormig omhulsel 
voorzien om alle lekken te vermijden. In een 
speciale - in haar huidige vorm later gebouw-

1 1 1 
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de - kast zijn acht er h et orgel de balgen aan
gebracht. Deze worden in bew eging gebracht 
door touwen, waaraan men trekt en ze bestaan 
uit 4 waaiervormige balgen, gebouwd op de ma
nier zoals in die tijd gebruikelijk was. Zoals reeds 
medegedeeld zijn alle pijpen, zonder uitzonde
ring, vierkant . Enkelen hi ervan geven aanlei
ding tot enige aanmerkingen . Van de Roerst em
men zijn er in het geheel 6 registers, 1 in het 
Hoofdwerk, 2 in het positief en 3 in het pedaal. 
Ze zijn op een he el ander e manier gebouwd dan 

. de hedendaagse ro erstemmen, doordat ze bij de 
nu verdwen en rega al- of rank etfamilie behor en. 
De toon was nu juist ni et b etoverend. H et re
gaal had scherpe, luidruchtige tonen waardoor, 
niet zonder reden, de toenmalige roerstemmen 
met de naam van "bromw erk" werden bestem
peld. 

De "rank" was van hetz elfde slag maar door 
de talrijke wikkelingen der buis klonk de toon 
gedeeltelijk gedempt. 

De bedoeling met de regaal in de vorm van 
"raI_1k" aan te -wenden zal aldus wel duidelijk 
genoeg gewe est zijn om na ar vermogen aan de 
ongelukk ige eigenschappen van het reg§l,al te 
verhelpen. 

Het resultaat is niet van die aard geweest dat 
h et voldoening kan sch enken aan de huidige 
eisen inzake fijnheid en schoonheid van klank. 
Op dit gebi ed staan dez e rankstemmen heel wat 
beneden de labiaalstemm en . Van de zes soort
gelijke registers in ons orgel kunnen de twee 
mind er schone in klank, ruw en onbehaaglijk 
bromm end nl. d e 16 voetrank in h et Hoofd 
werk en de 4 voets Jomfru-regal in het p edaal 
op bescheid en wijz e word en aangewend. 

Een ietsj e beter is de Krumhorn 8' in het 
positief en Sordun Bas 16' in h et p edaal. He el 
goed zijn enk el Geigen -R ega l 4' in h et positi ef 
en Dolci .an 8' in h et p eda al. 

Het eerstg eno emd e r egist er kan namelijk m et 
een bijzond er effekt aang ewe nd word en in h et 
solo-sp el. In h et samenspel m et N azard en 
cymbaal, sam en m et een Kvintaton en zwakk e 
tremolo b ekomt men een uitwerking, die in . de 
hoogst e mat e h et in strum en t nabootst, waaraan 
het de naam h eeft ontl eend, een scherp e en 
hoge, licht trillende vioolklank. 

Terwijl de rankregisters onze geschiedkundige 
b elangst ellin g wekken als voo rb eeld en van een 
vroeger stadium in de ontwikkeling van de or
gelbouw, zijn h et in de eerste pl aats de labia al
stemmen, di e ons op zuiv er muzikaal gebied b e
lang inbo ezem en . De technisch e dege lijkheid en 
h et gepresteerde werk zijn b ete k enisvo ller en · 
beho eve n ongetwijfeld voor h et h edendaags e 
ni et onder te do en. D e h elderh eid , schoonheid, 
volheid eri karakter, di e wij van een toon ver-
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lang en , komen volledig tot hun recht. Zelfs ten 
huidi ge dag e kan m en het niet beter wensen. 
Het fijn e en h et elegant_e in de physionomie van 
de toon is een betekenisvolle karakteristiek voor 
de registers waarvan sprak e. Zo h eeft in het .bij
zond er de Kvintaton in het positief een zeld
zaam zacht en voornaam karakter. De subbas 

uin het pedaal, die met zijn schone welluidend
heid een gans eigenaardige, gewichtige volheid 
bezit zoals ook beide blokfluiten, die in hun 
zuivere helderheid buitengewone melodiestem
men geven, namelijk in het Hoofdwerk. Boven 
dien de karakt ervolle Gernshorn, alsook in het 
pedaal de twe e hog e registers Nathoorn (nacht
hoorn .) en Bauerflojte (boerenfluit), allebei 
fluittonen va:µ een fijne en edele soort. 

. Al de genoemde registers mogen bestempeld 
worden als buitengewoon goed. Daarbij komen 
verder nog hoofdstemmen (principaa lstemmen) 
die echter niet dezelfde boeiende eigenaardig
heid hebben . 

Voor alleenspel, m et solostemmen in het ene 
manuaal, het accompagnement in het andere, is 
het orgel bizond er geschikt en v.oornamelijk wat 
de fijne indruk betreft. Uiterlijk zowel als in
nerlijk is het orgel een soloinstrument van een 
uitgesproken sierlijkheid. 

Gebruikt bij volle uitvoering is het minder 
eigenaardig. Voor uitvoering van groots werk 
kan het vanzelfsp:r;el_rnnd niet in aanmerking 
komen daar dit het machtig, feestelijk 9rgelge
luid niet bezit. Maar nochtans kan men in dit 
geval zelfs ni et v eri;noeden welke r elatieve _vol
heid dit kleine instrument bezit en waarover 
m en zich ongetwijfeld verbaast. Wat aan hoe
veelheid tekort schiet, wordt door de hoedanig
heid vergoed , Alleen mo et men zich hoeden voor 
een overdrev _en gebruik van de ra nkregisters. 
Deze vull en wel goed maar hun uitwei:king zet 
de fijne stemp el, die h et orgel he eft, op h et spel. 
Vooral zijn daai : de ond ergeschikte registers, na
melijk de twee tremolo .s, bijzonderlijk "de Uil" 
met zijn zachte zoemen en "de Nar" met zijn 
lach ende doed elzakton en, zeer b et ekenisvol be
tr .effend e de voorliefde in die tijd voor krasse 
musicale effect en. H et geheel vormt een ensem
bl e ·waarmede · een organist, die ov er een kunst
zinnig e yerbeelding beschikt, I:eel wat k3:n be
r eik en. Dank aan h et ve rnuftig e der regist ers, 
vormt dit orgel uitst ek end mat eriaal wat betreft 
h et t e voorschijn ro epe n van een toonweergave 
vol va n sprank elend le~e n en van een v eel~ijdig 
kolori et . Zoals reeds vroeger medegedeeld, 1s het 
de zogenaamd e "ong elijk zwevende tempera
tuur", di e tot grondslag ligt van de st emming 
bij dit org el. Tot waar deze st emming nu zou
kunn en worden volgehouden, nadat h et org el 
in ga ng werd gezet, of zou kunn en mo eten on-
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derdoen voor de hedendaagse st emming naar de 
,,gelijk zwevende temperatuur" is een prob leem . 
dat tot diverse twijfel aanleiding heeft gegeven. 

Volgens de mening van professor Angul Ham
merich bestaat er hier te lande geen tweede or
gel m ~t zulke stemming. Naar de mededeling 
van de heer Reinburg - van de firma Cava illé
Coll - mag het procédé van deze stemming be
schouwd worden a ls heden ten dage onbekend. 
Zijn bron is het werk van de bekende ,org el tech
nicus Dom B edos' ,,L'art du facteur d'orgue" 
Paris 1766-78. 

D e grondtoon is genom en van Subbas 16' in 
het pedaal. ~ et ui tgangspunt is c2. Eerst wordt 
het octaaf c' gestemd, daarna de kwinte c'-g' . 
Deze g' zal 4-5 tril.lende tonen la ger zijn dan g', 
zodus wat lag er dan de kwinte c'-g', gelijk aan 
de kwint e a' -e2. Zijn dez vier kwinten juist ge
temperd, zal de laa tste e2 de grote terts aan
geven tot c2, zuiver en zonder trillingen. 

Voor het geval deze e2 te laag is, komt dit 
hier bij omdat men de vroeger genoemde tril
hngen te sterk heeft gemaakt. Is deze daaren
tegen te h oog dan is h et tegenovergestelde het 
geval. 

Het gctaa 'f e2 -e; stemmen, daarna de kwinte 
e'-h', wat lager zoals c'-g'. Nadat deze kwin te 
e' -h' juist gematigd ïs, za l h' de majeurtoon aan 
e' zuiv er geven. Da arna zal men de kwinte gis' -
dis2 stemmen. Maar deze kwinte, die vo lgens 
het systeem va n de onge lijk trillend e too !i ('n 
zuiver is de zogenaamde "Orge l-W olf" , 
,,Quint du loup" - wordt ni et gest emd. Daar
acht er staan drie. kwint en, di e lager worden ge -• 
stemd. Eerst c2-f'. Dez e f' wordt wat hoger ge
st emd om dé kwin te t e temper en ( in dezelfd e 
verhouding als g' -c') en zal de mineurt erts tot 

':Boekbe'1prekin9 
Jáap VRANKEN: Het Contrapunt. Hedendaag se muziek 
en polyphone vormen (mot et, koraalvoorsp el, fu ga et c.). 
Utrecht, 1948. Uitge viersma a t schappij W. de H aa n N .V. 

Eindelijk is dit belangrijk bo ek dan va n de pers ge 
komen. Dat de bestudering van het contrapunt voor de 
organist onmisbaar is, zal niemand (;mtkennen. Dat het 
gro i1e belang van dit vak niet steed s bij d,e opleid in g 
-van organisten en compqnisten erkend is, kan ev enmin 
tegenge,sproken worden. Fataler was evenvn el, dat m en 
de laatste eeuw de verkeerd e m ethode 1:Joepas t e doo r ook 
voor het contrap unt uit te ga.an van <le ha.rmonie-.leer. 
Dit boek ga a t uit van de melodi e. In de Inl eidin g wordt 
daarop zeer sterk de nadruk gelegd en verw, ezen na a r 
c'.ie repertoria! uit de tijd, toen de éénstemmi gheid hoo g
tij vierde : de gre goriaan ~,e gezangen. Hieraan worden 
zeer ve le vo orbeeld en ontl ee nd, evena ls aa n de periode 
der polyphonie en aan de summa dier instrument a le po
!yphonie: het werk van Vad er Bach. Met deze voorbeel
den, verm eerderd - met - voor de moderne ' tijd - voor
peelden v~n eigen compositi e - heeft Jaap Vranken 

a' zuiv er geven. Daarnaast de kwinte f'-b, wat 
meer get emperd da n g' -c', name lijk zoals dé· 
vroeger e d2-g. D eze b waar van de terts d' is, 
zal licht getemperd zijn en zwakke trillingen 
hebben. Het octaaf b-b' st emmen, da arna de 
kwinte b'-es', getemperd zoa ls g' -c'. Deze es' zal 
d~ terts g' zuiver hebben. T en slotte het octaçi,f 
es' -es2 aanhoudend m et proef op g'. · 

Als de beste registersamenst elling voor dit or
gel zal eveneens, naar de heer Reinberg, het vol
gende worden aangehaald (I: Hoofdwerk, II: is 
positief, P: pedaal). 

1. Gedackt I 8' Subbas P 16' Gemshoorn P 8'. 
2. Kvintaton II 8' Subba s P 16' Gemshorn 

p 8'. 
3. Prin cipa a l ·18' Blokfluit II 4' Kvintaton 

·P 8'. 
4. Gemskoorn I 4' Nac hth oorn I 4' Blokfluit 

I 4'. 
5. Blokfluit II 4' Prin cipaal II 4' Kl eine Gems

hoorn II 2'. 
6. Acht stemmen in h et Hoofdwerk zond er 

regaal. 
7. Cymbaa l II Nazard II Geigen regaal II 4' 

K vint aton P 8' Zwakke tremolo (Rose . II). 
8. Beide manualen gekopp eld , doch zonder 

Krumhorn. 
Solo: 

9. Gemshoorn .I 4' met tremolo (Ros e II) D ol
cian P 8' ( nabootsin~ van klokkespel). 

10. Gedackt-kwinte I 2 2/3' Gedackt I 8' 
gekoppe ld. 
Kl eine Gemshoorn II 2' Nazard II. 

Leonora Gyller 

(Vertaling: Piet SCHEPENS) 

1een leerboek geschreven, « waarin het st udi emater iaa l 
vernieuwd en uit gebreid, en meer aan ruet muziekidioom 
van ó eze tijd aangepast "';Ordt een en ander met strikte 
ina chtne m ing vau de. classie.ke rege ls». 

Ook de polytonaliteit en de atonalitie it krijgen het 
volle pond, omdat beide rechtstreekse ontwikkelingen 
zijn van hetgeen . is voorafgegaan. De stof is - €,en •ni et 
gering e verd ienste van dit uit gebreide leerboek - zo 
kort en zakiel ij k moogelijk beh andeld en daarna door 
not env oorbee ld en verduidelijkt. · Op het notenvoorbeel ,d, 
d:i.t de synth, ese vormt van hetgeen besproken en be
ha ndeld werd, komt het dw.i aan, het is ind erdaad vóór 
a ll es klaar, kort, e,epvoudig en in str uctief, in zekere- zin 
ze lfs schools. · Het « zegt » pr ecies - zonder meei• en 
zonder minder - wat er 1over d,e behandelde stof te 
zeg ge n is en het roept ge en vraagst ukk en op, dan !lie, 
waa r het op dàt og e nblik om gaat. Naast die termen 
va n muzikaaltechn ische aard die zo a lgemee n in geb ur
ger d zijn, dat hij zich aan deze uitdrukking,en ge hou
den heeft , heeft de schr. er zich op toege legd, een hel
der Nederlands te schr ij ven, w a t voor :een Ieerbo ,ek in 
deze stof geen gerin ge verdienste is. Papier, letter- en 
not encliché-druk verdieru en evenals de band 1een aparte 
pluim voor de keurige verzorging. Piet Visser. 
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JVede1tland~,e l9.Jtgelmu,ziefi de1t 
oijftiettde eeuw en oe1tde1t 
l9.,p, liet l9~gelco.nce,it te 'lo.nge,ifuo, 

H et derd e van de drie-landen -concerten, ge
wijd aan de orgelmuzi ek van Zuid-Nederland, 
is weeral voorbij. Flor P eeters speelde het. Een 
gazet met gebrek aan papier behoefde hier nog 
maar achter te voegen, dat er veel volk was; 
het verslag zou gedaan geweest zijn en iedereen 
zou hebb .en begrepen, dat het schoon was ge
weest. 

Ja, omdat Flor Peeters het speelde. Over zijn 
reputati e mo et geen letter meer gezet, temeer, 
nu hij, we lazen het eigener ogen in de "Moni
teur" van 7 Oogst, Ridder in de Kroon-orde van 
België is geworden en hij gerekend wordt zijn 
zet el t e hebben ingenom en met ingang van 15 
November 1947. 

Dat hij bijna veertig jaren zijn zetel op de 
orgelbank had, staat er wel niet bij, maar ge 
kunt er gerust op zijn, dat hij dit eret eken om 
ander zaken heeft gekregen, dan oindat _hij - 't 
moet h eel lang geleden gebeurd zijn - bij een 
min of me er officiële gelegenheid inplaats van de 
vereist e ,,Brabançonne" de "Madelon" heeft ge
soeeld, di e nu eenmaal juist zo begint en officia
lit eiten voor een jongen mens nu eenmaal wat 
zenuwa chtigh eid m eebrengen. Over di e "ander 
zaken " wilde ik h et nu juist hebben. 

Enige jar en vóór de eerste wereldoorlog vroeg · 
een Amerikaans organist aan een N ederlands 
colle~a, of d~ze ni et een handsvol NEDER
LANDSE or gelwerk en voor he.m had, om, naast 
and er e, ook een N ederlands historisch program
ma t e kunnen spel en. De man is op zoek ge
gaan en heeft enkele stukk en bijeengebracht -
wat van Sweelinck, met een interessante foto 
van çle aardige orgel-tabulatuur di e Sweelinck 
gebruikte, van Hurl ebus ch, Van Noordt, Bracht
hu yze r en zo; maar dan was hij voor . de ouderen 
uitgeput en vroeg links en r echts aan de to en 
levend e organisten en componisten om een 
stuk ske. Hij kr eeg di e dan, was zo verstandig ze 
in dubb el uit te schrijven en stuurde één exem 
plaar naar Amerika. H et and er bood hij een 
N ederlan ds e uit gever aan, die er een schoon 
bo ekd eel van maakte in klaren druk op 'prach
tig oapier en di e het voor duur geld in de han 
del bracht. Wie daarvan h et mees t profijt heeft 
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getrokken vermeldt de geschiedenis niet, maar 
de uitg eve r bl eef er me e zitten en deed ze over 
aan een ander. . . De muzikale commerce is bij 
ons nooit st erk geweest. Het is lange jaren het 
enige docum ent geweest van de Nederlandse 
orgelmuziek. Maar het was een document, om u 
te schamen dat ge Nederlands orgelist zijt, als 
ge denkt aan de hoge roem van ons muzikaal 
verleden. De oude stukken staan er nog flauw 
geregistreerd ook. Het was ook het hoogtij van 
de romantische orgels en ander muzi ek best .and 
er officieel niet. 

En dat in een land, dat in heel Europa de 
hov en van Pausen en Keizers, van Bisschoppen 
en H ertog en en wat weet ik voor potentaten 
van muzikant en en zangers, · vah componisten 
en orgelisten heeft voorzien. En dan zou er niet 
meer aan orgelmuziek zijn dan deze handvol 
flauwen .. . 

Ge kent iets van de histori e: A r n o 1 d 
S c h e r i n g kwam kort voor diezelfde we
reldoorlog bewer en, dat alles wat d e o u d e 
pol y p ho nis ten hadd en gecomponeerd ... 
orgel- of t enminst e instrumental e muziek was. 
J osquin en Dufa y en Obrecht eri de la Rue en 
Will ae rt en no em maar op. Het was met "deut
sche Gründlichk eit" gezegd en het werd met een 
uitgav e "bewezen". We kocht en zijn "Alte 
Meist er" en sp eelden ze op onze romantische 
disposities. Mijn exemplaar heeft daarna jar en 
rusti g in de kast gelegen en h et mijn e niet al
leen. Dat was voor ons géén org elmuzi ek. Niet 
op één, niet op tw ee, niet op dri e klavi eren. Of 
het muzi ek voor oud e orgels was? Al die zeven 
jaar , dat ik trouw de org elbespe lin gen van h et 
toch wereldberoemde en bijna tw eehond erd jaar 
oude orgel van St-Bavo in Haarlem heb ge
volgd, herinn er ik m e ni et, dat nó ch Louis Ro
ber t, nóch zijn bro eder Georges, nóch welke an
dere gast -or ganist ook , iets van deze zaken he eft 
gespeeld. En in Haarl em werd toch orgel ge
speeld: Geen transcripties van Beet hoven of 
Schumann of Wa gner, maar Bac h en Franck en 
Rh einbe rg er en Guilmant en Widor en Re ger; 
maar geen oud-N ederland ers, tenzij sporadisch 
Sweelinck. 



De andere bloemlezingen uit die tijd kwamen 
uit Duitsland en waren Duits georiënt eerd, dank 
zij de Duitse opleiding van de Nederlandse mu
sici der 19° eeuw, en deze traditi e werd maar ge
broken dadelijk na de oorlog ' 14-' 18, toen er een 
invasie van Franse muziek op alle gebi ed los
kwam, van jazz tot choraalmuziek. Daar kwam 
- alweer sporadisch - werk uit de collectie 
Guilmant-Pirro te voorschijn, daar kwam de 
profeet van de Orgelreform uit de ElzaE?: de 
sympathieke Albert Schweitzer, daar kwam lite
ratuur over de oude orgelbouw en het , oude 
klank.ideaal, over hernieuwing van de oude or
gelbouw-princiepen, en daarmede was een moge
lijkheid geschapen, om op de ni euw gebouwde 
orgels de oud e schoonh eid t e do en herlev en. 

Is het de onvervreemdbare verdienste van 
Jaak Lemmens, om in de meest banale tijd der 
negentiende eeuw het orgel-,,evangelie" van 
Bach aan Europa te hebben terugge-schonken, 
Flor Peeters komt de eer toe - en het is zijn 
muzikaliteit die hem hier de weg heeft gewezen 
- dat hij na een diepe studie van Bach - ik 
herinner hiet aan zijn artikelen in "Musica Sa
cra" over de registratie van de grote werken 
van Bach en zijn ve elvuldige voordracht en van 

~ den ·grootme ester van L eipzig - in diens voor- . 
gangers de weg terug vond naar de hoogbloei 
der Europes e vocale en instrumentale polypho
nie: de werken der Ned erlanders van de vijf
tiende, zestiende en zeventiend e eeuw en . _ En 
Schering had voor een groot deel tóch gelijk: 
daar was inderdaad ve el bij, dat voor een in
strument was geschrev en, nog een veel grot er 
deel, dat voor het orgel bijzond er goed bruik
baar en daarbij zeer schoon was. 

De grot e vr aag was echter: waar was die 
muziek t e vind en? Ze was verscholen in all e 
ho eken en gaten van oud e drukk en en hand
schriften in biblioth eken en muzi ekkasten. Dat 
Flor Pe et ers voortbouwd e op het werk van an
dere musicologen - noemen we één naam voor 
velen: Charles van den Borren - · is ni et me er 
dan vanz elfsprek end. Maar zie t egen deze res
pectab ele acht ergrond, aa nvank elijk uitsluit end 
theor etisch-wet ensch app elijk, h et enorm werk, 
dat Flor P eeters verricht h eeft, om van de Ne
derlands e Meest ers voor het Org el, wier bestaan 
een ficti e dr eigd e t e word en en ond er t e gaan 
in not eng etrouw e "Denkmael er" - en "Monu
menta" -public a ti es, om van di e Meest ers, di e 
to ch waa arac hti g bestaan hebb en en wier mu
ziek een manifestati e is geweest van een lands
eigen schoonh eid van de graad van J an van 
E yck en Rub ens en R embrandt, om va n di e 
Meest ers een bruik ba re en speelbare uitgav e ge
r eed te mak en en-daa rbij zijn on vermo eibar e in-

• 

spanning om ze over heel de wereld tot klinken 
te brengen. · 

Dat is een nationaal werk, dat de naam van 
ons Nederlandse volk tot in het verre Amerika 
heeft gebracht ·, zó, dat de Directeur van het Mu
seum voor Schone Kunsten te Toledo. (V. St.) 
de .beste oud-Nederlandse panelen in de concert- . 
zaal deed plaatsen als een kader voor de muziek 
die aan dezelfde geest ontsproten was als de 
schilderijen. 

Beter en juister waardering had Flor Peeters 
- en met hem ons volk - niet kunnen vinden. 

Van deze rijke schatten deelde hij ons op het 
schon e Abdij-orgel met volle handen mede: 
Dufay's "Alma Redemptoris" -paraphrase in 
nauwelijks twee · stemmen, de melodie-lijn van 
het regaaltje fijn van tekening als de bloeme
kens op een paneeltje van van Eyck of Bouts; 
van Jacob Olbrecht "Ein fr i hlich Wesen" met 
een sierlijke bovenstem; De Monte's "Canzona" 
en Pieter Cornet's "Fantasia" op de 8° toon met 
het verrassende slot. 

Peeters' leerling, de organist der abdijkerk, . 
E. H. Timmerman speelde vervolgens een Pre
lude en Fuga in re-dorisch van A. v. d. Kerck
hoven, een stuk, waarvoor Sweelinck niet zou 
behoeven te blozen. 

Nog speelde Flor Peeters drie aiinable s~ukken 
van Fiocco en Loeillet in een zeer spemale en 
doorzichtige registrati e, benevens een prelude en 
fuga van Mathias van den Gheyn, een kloek 
werk, beheerst in de vorm er:i poëtisch van in
houd. 

Vervol gens kwam de romantiek aan het 
woord met Lemmens en Tinel. E. H. Timmer
man sp eeld e het vijfstemmige prelude in Es. Nu 
ma g men van de componist Lemmens, kind van 
zijn tijd, al kwaad zeggen wat men wil, de grote 
handbo eken der Muziekgeschiedenis mogen zelfs . 
hem ni et verno emen of enkel aanduiden met 
,,orgelpaedagoog", Lemmens kon toch een Fan
fare schrijven voor h et romantisch orgel als een 
inl eiding op een goede Vlaamse kermis, maar 
daarnaast zijn we toch gelukkig met dit Prelu
de, dat een dusdanige sonoriteit heeft, dat ge u 
zelfs t evreden kunt geven met het veelgesmade 
romantisch org el van alleen maar 8-voets grond
sp elen, en dat een rust .ademt als een zoele zo
me rrustd ag aan de rand van de Kempische bos
sen, waar de vr ede door de sparretoppen ruist. 
Tuss en de min of meer fel bewogen stukken was 
dit gedrag en werk - voortr effelijk gespeeld -
in dit programma juist op zijn plaats. 

Maar .ook h et eerst e deel van Tinel's Sonate 
in g vond hi er een goede vertolking. Tinel 
schr eef zéér bewust de r egistrati e voor - hier 
en door zelfs m et een uitroep-teken - be~acht 

115 



als hij was op ork estral e effec t en en felle rhyth
men . Doch vergis u ni et : het is vóór a lles een 
orgelstuk. 

Van eigen h and speelde Flor P eete rs twee 
Choraalvoorsp elen (,,E en Kint is ons gheboren" 
en "Nu syt wellecome") en de "Vla ams e Rhap
sodi e". Dit stuk werd bij zijn verschijnen min
der goed ontvang en, voóral in het No orden, 
,waar de naam andere verwachtingen wekte, 
maar ook dank zij sommi ge interpret en, die -
zijzelf noch hun orgels - het stuk niet aan kon-

den. Bij vaker aanhoren is dit stuk boeiender, 
klaar der gewo rd en , een openbaring van schoon
heid - ge ziet Caecilia k o m e n ! - dat de
zelfde gewaarwording geeft als een waarlijk 
schoon gedicht in een . vreem de taal die ge ,nog 
ni et geheel ma chtig zijt. Hoe beter ge de taal 

~ve rstaat, ho e schoner h et gedicht wordt. Zo ook 
hi er! Het enig e wat me aan dit stuk niet bevalt, 
is de naam. But , what's in a name ... 

Piet Visser 

1n Ö€ k€Rkmuz1ekschool t€ UtR€Cht 
Einde Juli heeft de K erkmuzi ekschool t e Ut

rech .t het afsch eid gevierd van haar sticht er en 
eersten directeur, Z.E.P. Dr. Caecilianus Hui
gen, OFM. Sedert 1925 heeft deze m et kra chtig e 
hand de school geleid, het oog gericht op h et 
id eaa l: voll edig bevoegde en artistiek bekwa
m e kerkmusici, t.t.z. organist en en koorl eiders 
voor N ederland op te leiden, die in staat zou
den zijn, allere erst h et koor waarvoor -zij wer
geplaatst op en zo hoo g mogelijk. peil te br en
gen, maar daarna ast in hun omgeving zangers 
ên organisten, di<> .ni et · jn de gelegenh eid waren 
om de K èrkmuzi ekschoolcursuss en t e volgen, 
zodani g te . vormen, dat h et do el, door Paus 
Pius X in h et Mot u Pr op ria 1903 geste ld , zo 
goed mogelijk bere ikt zou worden. , 

In deze 23 ja r en van ha ar bestaa n heeft de 
KMS een resp ecta bel aantal (70) leerlin gen af-
1$eleverd, waarvan vele het laur eaa t hebbe n be
haa ld en allezins bekwam e musi ci zijn . 

E. P. Hui gens ontving zijn opleidin g in het 
St-Gregoriushaus t e Aken, late r promoveerde 
hij aan de Uni vers it eit van W ene n onder Guido 
Adl er op een proefschrift over Blasius Amon, 
en m et de daar · opgedane art isti eke en weten
schapp elijk e ba gage ving hij na de eers te we
reldoorlog aan met zijn cursussen ter" vorm ing 
van . k erkzan gers en zijn p ro paga nd a voor de 
KMS, di e in 1925 werd geope nd. Hij 'bood nu de 
70 afgestudeerden aa n de N ederlands e Kerk
pro v incie aan en vertrouwde ze aan de zorg der 
K erk toe. 

Tijd ens de huldi ging werd door de leerlin gen 
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en oud-leerlingen een door Theo van Delft ge
schilderd portr et van den scheidend en directeur 
aan de school aangeboden. 

E. P. Huig ens · wordt opgevolgd door E. P. 
Volla erts SJ, die als seminarie-student reeds de 
leiding van de Schola had en er moderne missen 
·mee zong. In 1924 trad hij in, de orde der Je
zuïeten, waar hij als organist en koorleider 
werkte. In 1937 werd hij, als opvolg er van E.P. 
J os Smits van Wa esbergh e, b elast met de lei 
ding der muziek in h et Canisius- college te Nij
megen, waar hij in de kape l een knap enkoor had 
van 100 st emm en, de harmonie leidde . en een 
jeugdork est oprichtte, waarvan de programma's 
aanhoord mochten word en. Met de hogere klas
sen ri chtt e hij een "Collegium Musicum" in, 
waa rin hij de v:oornaamste werken der muziek
lit erat uur ana lys eerd e. Ofschoon ad libitum was 
dit collegium dru g bezet. In de loop dér tijd.en 
publiceerde hij een aa nt a l kerkmuzikal e artike
len in "Dux", ,,R evista Musi cale Italiana", ,,Mu
sique d'E glise", ,,St-Gr egoriusblad", benevens 
enke le kl eine studies over de rhythm e systemen 
van Mocqu ereau en J ea nnin en hi eld hij zich 
bezig met h et probl eem der electronische mu
ziek. 

Met het nieuwe schooljaar r iep de k erk elijk e 
Over heid h em naar deze zeer belan grijke post 
in Utrecht, waar hem veel en zwaar en groots 
werk wacht in de dienst der Sacr a Musica. 
Waarvoor wij hem sterkte wensen en wijsheid 
ad multos annos . 



Owiwiereis · doo,rheen de l{e-,rl1?

relReningen van, Qost-Vlaancleren· 

Hiermede openen wij een rubriel~ waarin wij f1eL 
resultaat van l1et archief onderzoek vcin twe ede rang 
publiceren, t.t .z. gevond en nota 's di.e niet belangrijk 
genoeg zijn, zo van inhoud cils omvang om onder
gebracht te worden in « Figuren uit · Vlaanderens 
Orgelhisto1ie » en die toch ook niet mogen verloren 
gaan. Wie fwlinnert zich nog het eerste artikel in 
dien aard; Dr. Venle maakte zich geen illusies ov er 
het succes ervan, en toch, nu is cle belangstelling 
voor liet arcliiefonderz.oek, of beter , voor de orgel
geschiedenis zo groot geworden dat de correspon
dentie in dit verband, nog dagelijks aangroeit. 

Het is vanzelfsprelwnd dat deze mlwiek open 
staal voor elke provincie. Wie spant zic h in voor 
West-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Luik, He
negouwen, Namen, Frans-Vlaanderen, Brabant, Lu
xemburg? Wie meldt ons f1et besiaan van archie 
ven in cle ker.k of de Pastorij ? (N.v.cl.R.) 

* 
Oost-Eekloo 

Er is in vroegere tijden zo ontzettend veel ver
knoeid geworden aan dit kerkje dat er eigenlijk 
niets meer getuigt van . de vroegere h eerlijkheid 
dan de enkele bund els k erlu eken ingen zelf en 
een prachtige velum door de huidige Pastoor, 
de Z. E. H. Gabriels, gevonden en in een lijstj e 
gestoken. Verderop ligg en nog enk ele gebouwen 
van de oude abdij.. . en een oudjaartal op een 
modern huis! 

Het enig bewaard gebleven stuk uit de 16° 
eeuw is h et m erkwaardigst e dat ik ergens in 
dien aard vond. Het blijkt uit dit stuk dat de 
schrijver ervan tot h et protestantisme overge- ~ 

' •• ',, 1 ;,,, t;'~ 
•. ,.:, :.•,;~.:a· :.J:~~;r·; i: 

gaan is en h et is een aa nh oud end betalen va n 
reizen naar Zeeland en Gent en Antwerpen om 
een pr edik ant ofte minister te krijgen. Het da
teert van 1585, dus pas na de tweede beelden
storm. D é kerk - moet haast vo lledig verwoest 

geweest, zijn daar in ltiOl een huisje gebouwd . 
worat boven l1et altaar om mis te kunnen doen 
"m tdrooghe " . 1n ló..::b Komt een meuw portaa1 
en liet jaar nact1en een meuw orgel: ,,ltem aen 
illlJn lleere de pastor Carolus Nlussche xxtwh gr; 
ena e aat over de schlpvr acht vanden 0Fghe1e . 
van U11enctt tot _Uos teec loo ende over tschlp te 
dr aghene tot Uh endt ... ' ' . ln löi8 wordt 5 pon
cten oetaala voor "de regisi; er vanèlen horghe1 te 
inaken ende stell en van se1ve" . 

Wij vmden echter niet wie dit orgel gebouwd 
heeft. 

In 1652: ,,Item betae lt aen Mr. Robert Chor
don orgelma ecke r binn en Ghendt stellen ende 
pareren van dorghel. Twee jaar tevoor werkt 
dJ.e zelfde bouwer aan h et orgel der 8t-i::$alvator
k erk te Gent. In 15ö6 vinden wij hem terug te 
Oos tee kloo onder de naam Gordon, m et een 
kl eine r eparatie. 

In het jaar 1658: ,,It em be t. Mr. Jan le Royer 
over tplaetsen ende trepar eren van dorg ele xxp 
gr." liet woordje "plaetsen ''. zal hier wel de be
tekenis hebben van accorderen. Het laatste wat 
ik in dez e enkele archiefstukken · vind, n.l. in 
1667 is de naam van een tot nog toe onbekende 
orgelbouwer Monsr. Gaillard "orgelmaekere, 
stelen accorderen end e repareren vande orge~ 
le" . 

Met enig leedwezen verlaten wij de pastorij, 
de mooie tuin met rod e, gele en zwart e bessen, 
en ... de hart elijk e gezellige Pastoor. 

* 
Waarschoot 

H et is er een wonderlijk archief: een tam e
lijk e brok R ent ebo uck en uit de 15° en 16° eeuw, 
geen en k ele gewone rekening uit de 16° eeuw, 
een massa H. Gh eest -reke ningen, een eve n 
groot aanta l van den Aermendisch en een ov er
daad van kwit ant ies, echt er ook geen enk ele uit 
de 16° eeuw. In zijn geheel dus, weinig int er es
sant voor ons. D aarb ij komt nog, ·dat ook in de 
gewone rekeningen der 17° eeuw geen orgel, geen 
organ ist, geen · orgel blazer, geen orgelbouwer ver
noemd wordt. Het zou dus blijk en dat in de 
kerk van Waarschoot geen orgel stond voor h et 
begin der 18° eeuw. Immers in 1704 pas, komt 
een eerste stuk voor, dat ik vond in de kwitan
ties, met b etrekki n g tot een nieuw orgel. Het is 
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În dien zien m e:i;kwaardîg dat het waarsc hijn
lijk. énig is in zijn genre. Er is hi er n.l. sprak e 
van een orgel dat gew eigerd wordt gezien de 
adviseurs er niet tevreden over zijn. H et stuk : 
werd opgemaakt door Notaris pi et er st eya ert 
,,eirfachtich (erfelijk) not aris roija el resid eren
de tot Waerschoot", waarin herinnerd wordt 
aan het contract, opgemaakt tussen de org el
bouwer "LOYS de LAHAEYE mr. orgelmae
ckere woonachtich binn en Gh ent, de Pastoor 
Joannes vanden bossch e van Wa erschoot en 
Notaris Claude Mijnoot van Ghent,,, contract 
dat naar dit schrijven, niet nageleefd werd: 
,, .. . dat de voors . orghel in de voors. kerck e 
niet dienstich en soud e sijn, door de leenichh eijt 
van gheluijdt ende pijpen ofte regist ers, is bij 
de comp. ten goed gevonden ende bij desen ghe
resolveert dat den voorn. orgelmaeker in de 
voorseijde kerok e sal lev er en ende tsijn en coste 
stellen een ander en bequa eme r orghel b esta end e 
1n een 

Boutdon van acht voeten 
prestant v an vier v. 
cornet van vijf pijpen 
nasar ghesned en, 
fluyte van vier v. 
quintaden e van vi er v. 
doubelet, 
quinete, 
fourniture van drij pijpen, 
teerse ghesneden, 
sumb:tl van drij pijpen, 
trompet ghesned en, 
ventilie, nachtergael ende tramblant, 

eijndelijcke tw ee souffisanc e blaesbal cken end e 
secreet, midtsgh. eene schoone casse m et het sie
raet ende posturen daertoe gherequireert ofte 
dienstich dat van wa egh eschodt ofte spi essch en 
haudt ten minstE;Jn bequaem tot het st ellen van 
een andere pr estant h ebb end e d'hooghd e van 
acht voeten ende br eede naer advenant ... " D e 

oregibouwer ondertekent h et stuk: · Lowijs de 
la hayes. 

Het huidig orge lfront h eeft geen bijzondere 
kunst waa rd e. Ten titel van inlich t ing voor de 
Z.E . H. Pastoor Van La er e, Hersticht er en Oud
dirig ent van h et St-Baafskoor te Gent, kunnen 
wij mededelen dat de huidige . pr ediksto el da-

" teert van 1666 en gesneden werd door Mr. Jan 
van Da ele te Gent. De vermelding daa rover in 
h et modern memorieboek mo ete n dus foutief 
zijn. Met hart elijke dank aan Z. E. H. Pastoor 
om de grot e bereidwilligh eid waarmede Hij me 
bijstond. 

* 
Begijnhof ter Hoyen (Klein Begijnhof) te Gent 

Ondanks de m eest hart elijkst e omstandighe
den waarin dit onderzoek kon plaats grijpen, 
ondanks een zeer uitgebreid en verzorgd archief 
is het m e ni et mogelijk. gew eest zeer belangrijk e 
gegevens op ons terrein op te do en. Zelfs ni et 
in de gewo ne r eke ning en, om ni et te sprek en 
over de kwitanti ebo eken, is ook maar iet s van 
formaat te vinden over het org el. In h et boek 
der "Guld e van Ons e Vrouw e" lezen wij r eeds 
in 1515 over "den urghele". Pas 1636 komt een 
reparatie aan h et orgel voor te do en door Jan 
Mathys "van den orghele vandenselven hov e 
mets het verlegghen va n de blasbal ck.en met de 
buys e, noch van een cas se over de buyse da er 
den wint du er gaet m et de na egels". Bov eng e
no em de lijkt me een gewoon timm erman t e zijn. 

Tw ee jaar lat er worden enig e gebreken aan 
het orgel geracommodeerd door pi ete r vander 
hag en, die met de m eeste waarschijnlijkh eid een 
verwante is van jan vander hag en ( cfr. H. K er st 
in dit numm er). 

B erte n D e Keyzer 

OR(j€lllt€RatUUR _ 
Mystieke Ballade. - G. DE BEOKER. - Centrale Mu
ziekhandiel, Bruss. oel. 

Om het even hoe het d01or het gemengd publiek zal 
ontvangen worden ~ Bravo ~ Het i51 iets nieuws en ~et is, 
niet daarom alleen, doch ook daarom, welkom. De aan
hef (blz. 1) schrijdt voort als het gebeuren in ee n oud 
bekoorlijk verhaal. (Wat jammer dat paar stijlstorende 
nonenakkoorden vooral in de 8ste maat!) . !-Let vier haa l, 
laat het me nu zo noemen , bloeit open , zo door de maats
verwisseling als de verscheidenheid der noten typen; de 
actie - ervan neemt toe . en wordt intens spannend in 
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Lento molto espr. H et dramatisch gebeuren heeft hier 
zijn hoo gt,ep unt b,ere ikt. Go ed werk, een paar uitn emen 
de bladzijden! Het ge heel werd opgedra ge n aan Jehan -
Al a in , ook de vorm herinn er t aan de diep bet reurde 
org a nist-componist. Dit werk za l, wij zijn er zeker va n , 
een, gro ot succ es te g,em 01et gaa n . Zeer aa nbevolen. C. 

Componisten, schri jvers en uit gevers zullen ons wil
len vero ntschuldi gen om h et klein getal, in t dit numm er, 
besproken wer k en. In het vo lge nd nummer zullen wij 
vooraf een paai· bladzijd,en vrij houden . (N.v.d.R.) 



"o4ó fJOOcl aó ••• 
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<< Koop nooit iets, waarvan beweerd wordt, 
dat het even goed is .als een ander beroemd pro
duct in hetzelfde genre!" luidde voor enkel e 
jaren een slagzin in het vakblad van de dro
gisten in Am~rika. Geldt dit al heel bijzond er 
voor de ·drogisten, ook de orgelbouwers in dat 
groot land zagen er de waarh eid van in en sloe
gen aan het -~dverteren met heeld er bladzijden. 
De gezamenhJke orgelbouw ers van Am erika de
den slag over keer dez e annonce in groot for 
maat in hun vakblad en afdrukken. 

De reden? Zo goed als er in de tandpasta en 
vermageringspill en en de zonnebrand-olie pro 
ducten werden aangekohdigd met }let bijschrift: 
"Even goed als .. . ", werden er ook instrumenten 
?P de markt geworp en met dez e slagzin. ,,Ons 
mstrument brengt U juist hetz elfd e geluid als 
een groot kerkorgel. Ge kunt dat plaatsen in 
uw huis, in uw zaal, in uw k erk, om het ev en 
waar, ge hoort de orgelklanken ruisen juist als 
van het schoonste instrument, waarvan ge in 
uw aesthetica-les zo schoon over hebt horen 
klappen. " En om aan de slogan me er kracht bij 
te zetten verschenen er r eclames met charmant e 
figuren aan het instrument en op een kor t e af
stand in een wolkenverschiet een gekend org el
front met een grote r eputatie, ge weet wel, dat 
van de aesthetica-les. Er werden organist en van 
naam ge-engag eerd om propaganda te maken 
voor het synthetisch e geluid, dat juist zo was 
"als" dat van h et org el. Er werd en organist en 
van nog grot er naam gevr a agd om enk ele ogen
blikken voor h et instrument plaats t e nemen en 
zich m et de hand en op het t oets enb ord t e lat en 
ver eeuwi gen; er zijn kunst enaar s geweest, di e 
bezw eken zijn voor de verl eidin g va n de ho ge 
beloning, ni et b eseffend e op da t oge nblik, dat 
zij hun ziel verko cht en a an de recla me . Er zijn 
er , goddank, t en and er en ook geweest, die aa n 
de verl eiding h ebb en wee rst aa n, in het besef, 
dat de Kun st a lleen gediend kan word en in 
trouw e waa ra chti gheid . 

Wat toch is het geva l? D eze org el-ve rv an gers , 
deze surr ogat en , zijn instrum ent en va n zeer in
geni euz e vindin g en a ls zoda nig bewond er ens
waa rdig . H et menselijk genie da t ze ontwi erp 
heeft ind er daa d een ni euwe scheppin g gewro cht. 
Maa r het m er ea ntili sm e van de ni et-kunst enaar , 
van de zakenm an heeft in de · eer st e pl aa t s ge
da cht om voor deze genia le product en va n men 
selijk e vindingrijkh eid geld te mak en . D e K unst 

kon hem daa rbij zeer goed behulpzaam zijn, 
warit hij sp eculeerd e op de onkunde en de slech
te smaak van de massa. En deze speculatie is 
het die hij uitbuit en h et is dez e, waartegen wij 
ons verzett en . Waren deze instrumenten op hun 
eigen t err ein geblev en , dan hadden we er in be
paald e omstandigh eden zelfs hartelijk aan kun
nen m edew erken. Nu is dat verloren voor hen, 
door hun bedri eglijk e opz et van het "is ev en 
goed als . .. " 

Op zich zijn de electrot onische to estellen van 
bewond erens wa ardige vinding. Het ene produ
ceert een toon m et harmoniumtong en die elec
trisch verst erkt wordt, het andere is samenge 
ste ld uit gen erator en die elke gewenste frequen
ti e van geluidtrilling kunnen opwekken en die 
in luidspr ekers worden hoorbaar gemaakt. Theo
r etisch is hi ermed e de mog elijkh eid geopend, om 
elke klankl<l eur te kunnen voortbrengen. In de 
pr ac tijk bet ekent dit, dat het instrument zo
danig gecompliceerd moet worden, dat er enor
m e sommen mee gemo eid zijn. M.a.w. om tegen 
de huidig e, niet- electrotonische instrum enten te 
kunn en con curreren, mo et en er zoveel beperkin
gen aan worden gemaakt, dat het id eaal van 
toongeving ver , zéér ver v erwijderd blijft . Wij 
sprek en hi er uit ondervinding. Dit is dus reeds 
h et eerst e element van onwaarachtigheid in de 
r eclam e. -Maar er is m eer: In h et gunstigst denk
bar e geval zal de luidspr eker-w eergave een zo 
danig e ve rvorming van het geluid m eebrengen, 
da t to ch het oorspronkeüjk geluid ermede ver
lor en gaa t. W elnu , wa ar org elsp el een zodanig 
sub t iel werk is en het a fwegen van de klank
kl eur en in een compo sit ie zulk een meeste rschap 
vraagt va n leve nd ·kunst enaar-zijn, daar kunn en 
en m ogen we dit ni et aa n een bloot t echnisch 
midd el ov erlat en op straffe van de Kunst te ver
kr ach te n. 

Bestaa n er ook van de zijd e der liturgi e be
zwaren tege n het gebruik van deze instrum en
t en? Intrinsi ek natuurlijk niet; wa nt zogoed het 
org el een instrum ent is, waarin natuurkundig e 
wett en aan 's mensen geest zijn dienstb aar ge
maa k t en zo in de aanbidding van den All er
h oogste een waardig e pl aats vind en kunn en, zo 
goe d is het ook denkb aa r, da t deze ni euw e to e
st ellen, eve neens beru ste nd e op de wetten der 
na tuur en beh eerst door mens enhand, een ge~ 
lijk e pl aa t s in de liturgie kunn en vind en. Althans 
best aa t er een th eoretis che mog elijkheid. Van 
de pra ktis che verwe zenlijking zijn we - in ver-
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gelijking met · h et org el - een onno eme lijk e a:f
stand verwijd erd. En deze afstand is er do or 
de propaganda der r eclam e ni et kl ein er op ge-
worden. Integendeel. · 

Uit de geschiedenis van h et orgel wet en we 
ook, dat dit instrument in zijn zeer onvolmaakt e 
staat uit de kerken werd geweerd. De wereld
lijke vermaken vonden er een dankbaar accom 
pagnement in. Voor de kerk deugde het ni et 
zolang het niet een volmaaktere vorm had ge
kregen. Welnu, zond er vooringenomenheid te
genover deze nieuw e sch epping van 's · mens en 
vernuft, moeten we verklaren, dat in wezen de
ze toestellen onze k erk elijk e er edi enst niet waar
dig zijn. Alle m ercanti ele verhalen en fotomon
tages do en' aan dez e waarheid geen syllabe af. 
In Amerika is de kerkelijke ov erheid ki esk euri
ger en wil van de toelating dezer apparaten in 

de eredienst ni et wete n. Ons dunkt dit een zui -
ver standp un t . . 

Wat wij zou den wens en is dit: -de ing eni eurs, 
di e m et kr ac htsinsp anning van hun vernuft 
reeds zov er zijn gekom en, zouden moeten · voort
gaan in hun onderzoeking en en proefnemingen 
.Qm du sdo ende t e k om en tot een instrument met 
e i g e n karakt er . De fabrikanten zoud en zich 
een eerlijkh eid moet en aanmeten, di e hen be
lett e een v e r v a n g i n g s m i d cl e 1 aan te 
di enen. Want juist h et feit, dat zij hun toestel 
h et predicaat "vervanging van het orgel" mee
geven, houdt tegelijk een erkenning in van de 
hoogheid van h et org el en de misk enning van 
h et wezenlijke in hun eigen apparaten. En daar
om schaff en we ons ook niet s aan wat is "as 
goo ci as ... ". 

Pi e t Visser 

ANTHON V ANDER HORST DOCTOR HO QRIS CAUSA 

De Senaat cler Rijksuniv ersiteit te Groni nge n hee[t het cloctoraat hon . causa in cle Godgel ee rclheicl verleencl 
aan clhr. Prof. Anthon vancler Hors/ :, toonkunst ennar te Hilversum cds f-rerkenn ing voor di èns grote ve rdien 
sten op gebied cler wetenschappelijk e stuclie van de Kerkmuziek. « De S cha lmei » sluit zich m et groot ge
noegen en eerbiecl aan , bij cle uitingen van hulcl e di e de heroemd e orgcmist en musi coloog om zi.jn zee r 
belangrijk en uitgebreid werk, mo cht ontvan gen! 
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l{ERI{ en CONCERTORGELS 

DE 

MECHANISCH 

PNEUMATISCH 

ELEKTRISCH 

rirma J. STEVENS, Duffel 
Gesticht in 1840 

STELT ER PRIJS OP ALLE ELEKTRISCHE ORGELAPPARATEN, 

COMBINATIECENTRALEN en SPEELTAFELS, zelf te vervaardigen! 



,, à€ sch~lmEI" En à€ 
ORqElBEWE(ilnq 1n ZWltSERl~nà 

,. 

D e reis is acht er de ru g ! H et is ja mm er : 
,,sch one ding en dur en ni et lang" zegt een vo lk s
woord. Dat is zo. 

Ik weet niet wel äut om erk h et best e is, een 
Dodg e, Bui ck, Ov erland, Fras er, Ford? H et is 
m e om het even: wij bold en in een h eërlijk e 
Oldsmobile '48 dwars door de Ard enn en , door 
het Gr. Hertogdom , snijd en een grot e ho ek va n 
Frankrijk a f en pas ser en de Zwits ers e grens 
lan gs Basel, Bad en , na ar de str eek van Zuri ch , 
Win te rthur na ar bo ven en Luz ern naar ond er. 
Ond er weg en t er plaat se h ebb en wij in zovee l 
kerk en m ogelijk phot o's genom en van het orgel, 
betr ekkin g aa-ngekn oopt m et de organist en , en 
inli chting en opg edaan naa r de geschi edeni s van 

St P etru s en P aulu skerk, Zür ich . 

Mee r va n Zürich. 

h et orge l, de oms ta ndigh eden van · het organist
schap. Ov er het algemeen zijn de orgels, ook van 
kl ein ere dorp en, veel bet er ond erhouden dan bij 
ons, en duiz endmaal bet er dan · _in Frankrijk. 
In dit laatst e land, dat nochtans een reusachtig e 
or gelgeschiedenis, zeer ve rbonden aan de onze, 
heeft, zijn er · een mass a orgels die ni et all een in 
zeer slecht e sta at verk eren doch waarop zelfs in 
de laa tst e ti en ja ar en meer geen noot gespe eld 
werd , bij gebr ek aan godd elijk e diensten, en, ~ 
h eel eenvoudig , bij geb rek aa n een organist. Wij · 
kunn en echt er ni emand aanrad en daa r z'n ten
te n op t e slaa n om vele welgekend e redenen. 

In Lux embur g eve nals in Zwitserland zelf is 
de toesta nd er meer n ormaa l en zek er bet~r dan 

• 
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bij ons in Vlaand eren wat de kl ein e gemeenten 
aangaat. Wij zullen trachten, en zijn zo akkoord 
gekomen met een goed deel der organisten, voo r 

Toren St. Petrus en Pauluskerk. 

Frankrijk: (ik noem de plaatsen pêle-mêl e ) 
Epinal, modern orgel; Saverne, met mooi buffet 
daterend van 1784; Chateau-Salins, buffet Louis 
XVI; Lure, uit dezelfde periode; Pont-à-mous-

son; Mouzon, waar nog een negerkop te zien is 
di e bew eegt rnet een regist er; V esoul, Nancy, 
enz. dat de organisten van die plaatsen dus ons 
zouden een relaas sturen over hun orgel. Meer 
int ense correspondentie mogen wij verwachten 
van organisten uit Zwits erland, vooral uit èie 
là.tre ek van Züri ch. Zeer waarschijnlijk komt het 
eerste artikel van de hand van Guido Fässler, 
organist en zeer degelijk componist van gewijde 
muziek, uit Gossau. Het is een zeer eenvoudig 
mens van rond de 35 jaar di e reeds een heel mqoi 
oeuvre uitgaf en niet minder in de lade houdt. 
Voor kort e tijd konden wij hem te Gent ont
mo eten w.aar hij te gast was bij een Vlaamse 
familie. Een zijner missen ( 4-stemmen) werd 
hi er uitgevoerd . Er zal ook tussen "De Schal
mei" en deze organisten componisten een "ruil
hand el" ing evoer d worden di e hi erin bestaat dat 
zij ons Zwits ers e orgel- en koorwerken sturen in 
ruil van Nederlandse (Vlaanderen en Neder
land) . Deze werken zull en ter inzage liggen voor 
onze abonnenten. 

B: ·D. K. 

CJrlixturen 
* In Memoriam. De lezers van » De Schalmei » zullen 
zich reeds enkele maand en afgevraagd hebben waarom 
het derdie vervolg van « het restaurer ien van kerkorgels » 
door dhr . A. P. Oosterhof niet normaal gepubliceerd 
werd. Dhr. Oosterhof had ons sinds een zekere tijd ver~ 
wittigd dat zijn zoon zwaar ziek lag in een kliniek te 
Groningen . Wij wisten da t de tm,estand van de jongen 
zeer ernstig was, doch herkregen alle hoop op herstel 
wanneer ons een licht e beternis gemeld wierd. Helaas 
heef( de· Heer, in de eerste dagen van September, dhr. 
Jan Arend OOSTERHOF, landbouwkundig student, op 
de leeftijd van bijna 25 jaar, tot zich geroepen! Hoe 
o:r:Ïtzett,::md ·pijnlijk dit overhaast af!i!Chei!l de Geëerde 
Familie Oosterhof moet vallen, toch dUI·ve n wij hopen 
en bid dien opdat God U de sterkte en de gelatenheid 
sc'henke, nodig tot het dragen van die rouw. Wij zijn 
'er ·van ov,ertuigd dat wij hierbij ni et slecht s spre ken 
moeten in ons eigen naam 1 doch, en niet mind er, in di e 
van al de lezers van « De Schalmei ». 

-Ji Alex Paepen hield ee n org, elbesp 1eling op de eerste 
Maandag van September te 17,55 u. op het orgel van 
het N .l. R. 

* Finna Loncke bouwde te St. Nikl aas , in de Kristus
Koningkerk, een orgie! van 24 speL2n. Het werd inge 
speeld, OB 30 Mei, door Michel Pieters met: Toccata en 
Fu ga in re kl., J . S. Bach; een Kor a al van Bach; Aria 
van Lreillet ; Preludium en Fu ga in C gr. , G. Böhm ; 
en door G. Y~r_ê.9hraegen met: Conc,erto , in Fa, Händel; 
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Koraal III, Fr a nck; Musette , 0 . Van Durm e; Scherzo, 
V1erschraegen; H erders Hij is geboren , Flor Peeters; 
Eerste deel uit de le Symphonie van Guilmant. 

+ Dezelfde Firma Loncke voltooide het orgel in de 
H. Hartkerk te Ukkel. Het bestaat uit 20 spelen en 
werd, op de inwijding, bespeeld dor Mieester Ch . Hens 
en d,e titularis Jos De Bandt. Eerstgenoemde speelde : 
Prelude en Fu ga in sol kl, Gir. · Frescobaldi; Dorische 
Toccata, J. S. Bach ; Pr elud e et V ar iation, ·Franck ; 
Sch erzo, Ch. M. Widor; Berceûse, Ch. Hens; Toccata, 
Jos . Jongen. - Jos De Bandt droeg voor: Toccata in 
Mi Gr ., J. S. B ac h ; Prelud e in Mi b gr., J. Lemmens ; 
Toccata, Stuyck . Over het orgel van Pop eringe waar 
dhr Loncke grot e restauratiewerken uitvoert, schrijft 
hij: « Ik heb hier nog enkele pijpen gevonden waarop 
staat: GuiLelmu s van Belle féchjt tot Yp,er anno 1687 » 
en verder « R esta uré par P . Van Pet eg hem facteur 
d'orgues à Gand , 1836 ». Gegevens die vooral onze mede
werker A . Deschrevel zullen aa nbelangen! 

* V. Hens gaf e,en orgelbespeling voor Radio Antwer
pen, in de H. Geestkerk (7 September te 17 u .) met 
Preludium en fuga in F, D. Buxtehude; Heldenstuk, C. 
Franck; Tocc ata, J. Jong en. 

* Lode Huybrechts speelt in de maand September 
met he t grnot Symphonie-orkest van het N .I.R., het 
orgelconcerto nr. 2 in B es van Händel. Bijzondere ge
luwk ense n van « De Schalmei >> voor het heerlijke werk : 
<< Symphonietta » da t wij laatst kond,en beluiste1,en in 
Vl. Brussel! 

• 



..J,,. Áverbode: aan onze sympathieke mediewerker È. H. 
Paul Mesotten zeer eerbiedige en hartelijke gelukwen
sen ter gelegenheid van zijne H. Priiesterwijding. Wen
sen rijk en verdienstelijk leven! * Jan Collrot: Orgelconcert in N.I.R. op 2 Augustus, 
met programma : Sinfionia van de 29e Cantate, J. S. 
Bach; Verheug u, mijne ziehen, Koraal, J . S. Bach ; 

Pastorale uit de 2e Symphonie, Ch . M. Widor; Canta
mile, C. Franck _; Elegie, Fl. Peeters; Toccata, Jan Collot. * Willy van Innis: 19 Oogst in de Koninkl. H. Hart 
kerk te Knokke: wierken van J. S. Bach, Händel, ·Liszt , 
Jos Jongen, Widor, Van Innis, e.a. * Neufchateau: de Gemeenteraad heeft het nestaura
tiedevis van het orgel in de parochiekerk g,oedgE!keurd 
op een beloop van 75.000 fr. * Prof. Peeters speelde met het Gr. Orkest van het 
N.LR. ondier de leiding van Daan Sternefeld zijn Con- .. 
certo voor orgel op. 52 uit. (25 Juli). 

~ De Firma Verschueren bouwci,e een nieuw orgel te 
Kruishoutem, van 16 regist. Op de inwijding speelden 
G. Verschraegen, Conaerto in Fa, Händel ; Wohl mir 
das ich Jesus habe, koraal, J. S. Bach; Gavotte, Raick; 
Inleiding en Allegro uit de lie Symph. van Guilmant ; 
Rik van Rechem: Koraal « van liefden comt groot li
den », Flor Peeters; Toccata en Fuga in ne kl., J. S. 
Bach; Prof. Peeters : Koraal III ,Franck; Koraal met 
variaties, op « Heer J ,ezus heeft een hofk 1en », Flor Pee
ters; le deel van de Ve Symphonie van Widor . 
. - een nieuw orgel in de kap el der Kl. Zusters van 

V het St-Laurentiusziek enhuns te Roermond . 17 registers . 
Inhuldiging : Orgelbesp eling door Hub Houet, organist 
der St-Catharinakerk te Eindhoven. Programma : Pre
ludium en Fuga in a kl., J. S. Bach ; << Wachet auf » en 
« Kommst Du nun », twee koralen van J . S. Bach; Cia
connil. fo d . J . P a cb elbiel; Domine Deus , Pastor a le en 
Adagi"o door F. Couperin , J. G. Walter en Fiocco; Pièce 
héroïque, C. Franck. 

,....- - een nieuw orgel (koor-) in de Kath. Basiliek van 
St-Jan te 'sH ertogenbosch. 37 registers. Piet Hörmann 
voerde uit : Parafrase van Ch. Tournemire; 2e Passa
caglia van Herman Strate g ier; Koraal III, C. Franck ; 
Preludium en Fuga, van D. Bu x tehude . 

/ - een niieuw orgel in de St. Bernulph kerk te Oos
terbeek, 12 spelen . Werd ingespeeld door Nico Zeyen, 
met: Pn eludium en Fuga in G, Nik. Bruhms; Twee koe 
raalvoorspelen , J. S. Bach; Trio in g en, Trio in es, L. 
van Beethoven ; -T em a con variatione per la not tie di 

Nataie, Marius Monnikendam; Variaties en Finaie o"v-èr 
« Ror a t e Cooli », Nico Zeyen Jr. 

- een nieuw orgel in de St . Andreaskerk te Velden. 
.21:" 1·egisters. Conc,ert door Nico Zeyien met commentaar: • 
Praeludium en Fuga in G, Nik. Bruhns; Sonate I in Es, 
J. S. Bach; Pastorale en Finale uit Symph. II, Widor· 
Scherzo, Flor Peeters; Toccata en Fuga over « Asperges 
me J Nico Zeyen. 

,,-- ~ een ombouwing van het orgel der Dekenale kerk 
te R,ochefort. 23 registiers. Werd ,eerst in gebruik geno- \ 
men ter gelegenheid van het 45 j . Jubileum van de or
ganist dhr. C. Bourgeois, lam·eaat van het Lemmens-
instituut 1903. , 

+ Albert De Klerk sp,eeldJe in de St. Bavokerk te Haar
. r"f em (1 Juni) een Bach-programma: Pastorale; Fuga in 

g, b, c; Sonate II in - c; Fantasia en Fuga in g; .- in 
dezelfde kerk op 3 Juni, weer Bach-programma .met : 
Fantasia. in G gr.; XI Variaties over « Sei gegrüsset » ; 
Praeludium et Fug;i, in E gr. 

+ De Firma Pels & Zoon bouwde ,een nieuw · orgel, 
./JÏ spelen, ·in de parochiekerk te Ottersum. Orgelconcert 

·dJoor Piet van de Staaij, organist aan de St. Canisius
kerk te Nijmegen met volgend programma: Fantasia 
e Fuga in g kl., J. S. Bach; Prelude, Fugue et Variation, 
C. Franck; Verset de Procession, Th. Dubois; Benedic
tus, M, Rieger; Pastorale, Arn. Martsn; Toccata uit de 
5e Symphonie van Widor. * De- Firma Jos Vermeulen bouwde een orgel in de 
Kapel van het Moederhuis der ZZ. Dominicaness,en te 
Huize Bijdorp-Voorschoten. 12 registers. Orgelbespeling 
door Albert De Klerk. Suite du deuxième ton, Cléram 
bault; Vier improvisaties op Gregoriaanse melodieën, 
F1or Pe,eters; Tien Inventionen, Albert De Klierk; Sona
ta da Chiesa, H. Andriessen (20 Juli). 

Dezelfde Firma bouwde eien nieuw orgel in de kapel 
der ZZ . Franciscanessen te Oudenbosch : 17 registers . 
Orgelbesp,eling door Eerw. Br. Ferdinand: Menuet Go
thique, L. Boelman; Gavotte, Raick; Toccata, Boelman; 
Aria, Looillet; Variatiies over « Saive Regina ». * dhr. Nioo Zeyen en Keety Haagmans, onze zeer 
hartelijke gelukwensen. « Die tijt ,es cort hier es vele 
te <loene; Sijt fier ter minne ende coene ! » 

,Jf De Firma Delmotte: restauratie aan het orgel dJer
Jesuitenkerk te Doornik . 32 spelen. Abel Debourle gaf 
het openingsconcert met werken van Moula,ert, Tine!, 
Plum, De Boeck. * In September begin ruen de door de Nied. Org. Ver-

- eniging ingestelde tweejaarlijkse cursussen te Amster
dam en Rotterdam. Doelstelli ng: de speciaal k,erkmu
zikale vorming van a) organisten die reeds een zekere 
bekwaamheid bezitten; b) cantores. Het geheel gebied 
wordt ingedeeld in de volgend, e vakken : A) voor ·orga
nisten : a) geschiedenis van de kerkmuziek; b) litur
giek; c) hymnologie; d) de praktijk van het orgelspel. 
B) voor cantores : gelijk aan a, b, c en d. Docenten 
zijn : Willem Mudd.e voor a en c. Georges Stam vioor 
d . Adriaan C. Schuurman voor d. Voor liturgie: Dr. G. 
v. d. Leeuw en D, W. J. Kooiman . Tevens zijn ook tot 
leraren benoemd : Adriaan Engels en Cor Kee. .,,... * « ... bemin ik ook alle orgels aJs mijzelf ... » 
z;o intJerpreteert een go ed organist ,en zo interpreteren 
ook vele orgelenthousiasten hun akt van liefde, en zi,i. 
vergeten de mensen ,er niet bij. Deze liefde -voor het 
orgel komt uit meer vo-ort dan alleen maar vakkennis. 
Dezer dagen vionden wij in een ex.emplaar van de wer
ken va n Joachim Hess (zie « De Schalmei », Juli '48, 
blz. 82) een door de vroegere ,eigenaar A. P. de Waal, 
organist te Delfshaven bij Rotterdam, eigenhandig ge-
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schreven schutblad, waarvan w e hi er he t voornaamste 
afdrukken: 

« Gelijk dieze mijn geëerde Voorgangers (uit wier 
mededeelingen en opmerkingen veel door mij is ges 
lee rd) mogt ook ik even als zij, dooor Gods goedheid 
een warm hart hebben voor Orgels en Orgelspel. 
Ik meende aan hen die nà mij dit boekdi eel in han
den zullen krijgen er mede een warm hart hebben 
voor het majestueus Orgel, het puikjuweel dier mu 
zicale instrumenten, en voor deszelfs Godverheer
lijkende bespeling - voor hen, zeg ik, m,eende ik 
mijne persoonlijke opmerkingen , ,onderzoekingen eh 
officiëele mededeelingen, ter plaatse eigenhandig 
aanteteekenen en aldus, zoo mogelijk aan de ver
geteheid ontrukken. Ik heb de alphahetische Orde 
van wijlen den braven Hess nagevolgd en dààr, 
waar ik meere dan deze soms ·bneedvo ,erige mede
deelingen verkreeg, verwezen na a r een supplement.. .» 

(w .g.) A.P .G. de Waal 
Delftshaven Organist bij de Hervormde Gemieent,e 

21 Augustts 1872. te Delftshaven . 
Het boekdeel, bevattende : Hes s : Luister van het Or

gel, - Hess : Disposi t iën, - Lustig : Or gielpro ef van 
Werkmeister - en een verhandeling over het k bokken 
sp,el, is geheel doorschoten met wit papier . Daarop zijn 
een zeer kroot aantal nieuwe disposities uit de jaren 
1810-1876 aangetekend , de disposit hes van Hess in de 
tekst bijgewerkt en van vele orgels belangrijke bijzon
derheden genoteerd. T.z.t. zulLen wij uit dit handschrift , 
waarop wij door de -Schalmei-vriend Mr A. Bouman, 
opmerkzaam werdien gemaakt, verd ere int eressante stuk
ken publiceren. p .v. 

1 r · * Op 29 Aug. l.i. herdacht dhr. Jac. de Jong zijn vijf
tigjarig "jubileum als directeur van het kerkkoor in de 
parochie van 0. L. Vrouw Rozenkrans te H aa rlem. 
Hartelijke gelukwensen van «De Schalmei » ~aa n hierbij. * Zo speelt U immers ook ..... ? Niet? 

~ Het maandblad « Kerk en Muzi ek » van Juli citeert 
een - al te - enthousi a ste beschrijving van het spel 
van de 

0

Noord-Nederlandse organist Feike Asma, en 
noemt zulk geschrijf een « miskl a nk ». Het woord dat 
wij erVlOor hadden gevonden, - spontaan hoor! - luid
die zo, dat we het maar liever ' afdrukken. We zijn ten 
slotte een fatsoenlijke Schalmei, w at denkt U wel ? 
Maar, lezer, oordeel zelf: 

Aandachtig bui g t hij zijn hoo fd, uit de verte, hee l 
zacht, klinken t ere kleine accoorden, zoeken melo
dieën haar weg. D e zwelkast gaat open, de regis
ters klette nen . For ser en zwaar der komen gr ot e ac
coorden aandreunen. Asm a komt recht op, zwaar 
gaat zijn ad em, donker rollien ' de pedaalbassen. Drif
tige handbewegingen, me er 1:egisters gaan open, 
steeds krachtiger drukk ,en de han den op de toets en . 
Vlugger hameren de vinge rs. H a nd en vol ton enrij en 

i-let eerste nieuwe orgel te Nijmegen 

<- In de tijdens de bombardementen verwoeste en th ans 
voor de helft herbouwd e St. Canisiuskerk t e Nijme ge n 
werd door den H oogeerw. Pat er C. Kerremans, Provin
ciaal der Jezuïet en, het eerste orgel n a de oorlog in ge
wijd. Het werd door dien Am ster damse n Orgelbouwer 
Hubert Schreurs (Fa ; Adema), gemaakt volgens het 
electro-pneumati sc he slee pl a desystee m en om va t 15 spl'!e
kende registers, de gebru ik elijke ko ·ppelingen en speel
hul pen en één vrije combinath e, verdeeld over twee ·ma
nualen en vrij pedaal. Het viormt een ze lfstandig geheel, 
doch zal bi j àe vo lto oiing van de ke1·k worden uitgebr eid 
tot dri e manualen met 31 spreke nd e stemmen. 

124 

worden ais het warie de kerk in geworpen. je l,aoft 
op de bazuin. Dat orgel, waarvan èlke pijp door een 
m ens bes peeld wordt. Het orgel, dat zal juichen, 
toornen of verbitterd zal zijn . Maar dat even warm, 
even teer ; ,even ijl en even nauwelijks hoorbaar zal 
vleien, liefhebben en peinzen. » 

De zie · organist heeft zich ook niog door de « Gooise 
Klanken >) laten interviewen en daarin heeft hij zich 
beklaagd over onbegrip ,en boycot door « nagenoeg alle 
andere organisten ». En hij verzekert, « dat er in Ne
de r land ma a r één org anist is die nog belangstelling 
heeft en dat de andere het allemaal mis hebben ». Maar 
een goed organist klaagt niet, die speelt alleen maar 
goed ! !! 

Ziehier dan n,og een stukje ex tase van die interviewer : 
« Asma neemt plaats achter zijn geliefd instrument. 
Kalm, als V!Ol bezinning ,gaan zijn vingers over de 
toetsen, dan ineens raziend vlug, als in onbeteugelde 
drift. Asma en zijn orgel gaan beven. Registers wor
den uitgetrokken en ingeduwd, voeten maken snelle 
manceuvres, klavieren ~orden gekoppeld, grotier, 
machtiger, klinkt de ' muziek, zij vult de ruimte van 
't kerkgebouw, nog sterker wordt het geluid. Het 
lijkt alsof die enge muren opzij moeten om de klan
kien te doen uitgalmen door het ganse heelal. Als 
iedere vezel van de grote organist bij het fortissimo 
volkemen miet de 2800 _pijpen is verenigd , als het 
instrument al zijn kracht en schoonheid ten toon 
spreidt en niet meer zwe!Len kàn, denken wij aan 
ee n uitlating van een zijner « vereerders »: « Geen 
grepen zijn hem te groot; als hij 16 vingers had , 
gebruikte hij ze alle 16. » 

Wij hebben in onzie blijkbare naieveteit steeds ge
meend , dat journalistiek ook nog niets te maken had 
m et kennis van zaken. In dergelijke dithyramben komt 
het er blijkbaar niet op aan. Het gebeurt niet v"aak 
dat de Nederlandse p:ers over een organist schrijft; maar 
noch over hem, noch over welke andere musicus lazen 
we ooit zulk een kolder . p.v. 

/4 Zorg voor uw orgel! In Amerika wordt voor de or
ge ls go,ed gezorgd (zie Juli-nr . van « De Schallll!ei »). 
Verwaarloosd werden en worden ze niet alleen bij ons. 
Waar vacantie-lectuur al niet v,oor goed is, want ge kunt ' 
toch ni et zeggen, dat Er ckmann-Chatrian serieuze stu
di e vordert. Ik vertaal zo voor die vuist weg uit « Ma
dam e Thérè se » : « Kot'fel deed va n alles : hij lapte 
gebars t en huisraad op m,et ijzerdraadjes, hij vertinde de 
pannen, ou de meub els repareerde hij, en hij bracht het 
orgel w eer op gang a ls de fluiten: ontstemd of de blaas
balgen kapot waren. De mollenvanger waardeerde hem 
zee r. » 

« Madame Thrr èse » woond è ergens in de Elzas , maar 
bij ons te lan de wonen tà ch nog ee n resem gesc hikte 
01·ge lmak ers, nietw aa r? - p .v. 

De speeltafel staat t egenover het orgel, waardoor de 
orga nist een vrij gez icht heeft op het Priesterkoor en 
ee n goe d contact met het k 'Dor. Het r:eciet is beslotien i·n 
een mechanisch werkende zwelkast, t.erwijl het peda a l 
waa iervormig en licht concaaf is aangelegd. 

In zijn toespra a k br acht de z. E. Heer .Pastoor der 
Parochhe zijn dan k aa n het Nijm eeg s Willem Heydt-koor, 
dat a l zingende geld bijeen tracht te br engen \loor de 
orgels der vier verwoeste Nijmeegse kermen, en uit welk 
fonds zijn k er k a ls ee rste een beduidende gift had ont
va ngien. 

Na de wijding en het daaraam nolgende Lof speelde de 
organ ist der kerk, dhr. P . v. d. Staa y, 1een programma , 
dat zeer gesc hikt was, om de kwaliteiten en klankkleu
ren der registers t e demonstreren . 



· Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 
EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE MUZI KHANDEL 
B IJ E N L A A N, I - B R U S S E L 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte systeem . 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 

V O O R A R T I S T I E K E N D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 
10RGELBOUWERS 

Ateliers te 

TONGEREN L. 
opg er. 1937 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 
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DELMOTTE 
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DOORNIK 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N. I. R. TE BRUSSEL 
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1n uw keRk ... 
zal het electronisch orgel WURLITZER zijn aange
wezen bestemming vinden. 

Dit wond erbaar instrument is een onuitputtelijke 
bron van verschillende tonen) zo zuiver) zo stijlvol) 
zo werkelijk getro_uw aan de traditionele orgel
klanken. 

~. 
leder · 'Organist kan het WURLITZER orgel bespelen 
zondefr vooraf gaande ingewikkelde studie der regis
tratie. 

Het WURLITZER orgel beslaat zo weinig ruimte en 
kost betr ekkelijk veel minder dan het gelijkwaar-

' dige pijporgel. , . 

HET IS WERKELIJK DE ZIEL VAN UW KERK. 

HH. ORGANISTEN 

EE . . HH. PASTOORS 

EE~ HH. BESTUURDERS VAN COL
LEGE S en KLOOSTERGE
MEENTEN 

Zendt, met verm elding van <~ De Schal
mei », een post kaartje en vr aa gt kos
tel oos en zonder verbintenis inlichtingen 
aan de algemene verte genwoordigers : 

Steenweg op Waterloo, 566 
BRUSSEL 

Drukk. VYNCKE, Gent . 
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Nieuwbouw Restauratie 

Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
ORGELBOUWER 
HERSELT ( Prov. Antw.) 

Stemmen : : : Herstellen : : : Ombouwen 
Electrische vent"ilatoren 

Kerk- en Salonorge is volgens electrisch, 
pneumatisch en mechanisch stelsel : : : 

ORGELS HARMONIUMS 

Jules ANNEESSENS - TANGHE en Zoon 

ORGELBOUWERS 

LEVERAAR VAN ZIJNE HEILIGHEID DEN PAUS 

Huis gesticht in 1832 MEENEN (W.-Vl.) 



D E SC HALMEI 
TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ORGELBEWEGING 

REDACTIE EN BEHEER : Abonnementsvoorwaarden: 
Berten DE KEYZER België : 100,- fr . uyt hou 

Tweebruggenstraat, 37, Gent. 
Postcheckrekening: 4602.76 

Nederland : fl. 7,50 
€0Ö€ Edition Heuwekemeyer tROU 

TEL.: 317.37 Amsterdam 

T Steunabonnement : 300.- fr . T 
-

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: BERTEN DE KEYZER 

ALLEENVERTEGENWOORDIGER VOOR -NEDERLAND: EDITION HEUWEKEMEIJER 
Tel. 530.86 Breedeweg, 21, AMSTERDAM-OOST Postgiro 335644 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111rn11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

o4an de lezeró, lezereóóen 

en hun familie wenót 

" ':De Schalmei " een 

Z,aliÇJ . en . 93ly 

~er~tfee~t ! 
* 

·125 



eincle en 
\TER enkele weken schrijven wij 
bovenaan het volgend num
mer: « Vierde Jaargang». Is 
het nodig dat wij voor U de 
balans van de voorbije num
mers opmaken? Is het nodig, 
dat wij U spreken over het 
werk voor « De Schalmei», 

over de oude en nieuwe relaties? Is het nodig 
dat wij U voorleggen wat, naar ons mening« De 
Schalmei » gepresteerd - en uitgewerkt heeft? 
Wie ogen heeft en eerlijk is doet de nodige ver
klaringen voldoende op, bij het zien en inzien 
van ons tijdschrift. 

Zowel uit het binnen- als uit het buitenland 
ontvangen wij de meest vleiende recensies·. Wij 
geven een paar voorbeelden uit de tientallen: 
« Ik maak van de gelegenheid van dit schrijven 
gebruik om u te feliciteren voor uw flink orgel
blad en mijn bewondering uit t e drukken voor 
die enkele moedige ; mensen di e zo een ond er
neming zo flink doorzetten ! Van hart e wens ik 
,,De Schalmei" gro ei en bloei! » (Ing. D e Sutt er, 
Leraar a .. d. Normaalschool te St-Niklaas.) 

« ... Heb lang vertoefd bij Marchal, Gonzalés 
en Dufourq. ,,D e Schalmei" heb ik nog vel en 
getoond en zij stonden verbaasd over de royale 
moderne presentatie en de degelijke inhoud van 
het tijdschrift. Gonzalés interesseerd e zich sterk 
voor uw artikelen over de Vlaamse orgelbouw, 
zo ook de orgelbouwer König ... » ( Brief van 
Marius Monnikendam na Frankrijkreis.) 

"De Schalmei" is reeds voor vele en wordt 
voor alle organist en' en belangst ellenden HET . 
VAKBLAD, dat h en niet alleen zal inlichten 
nopens een bepaald aspect van hun kunst, ·doch 
dat hen, - en dit is volstr ekt noodzakelijk -
de orgelbeweging zal bijbreng en in al de mog e
lijke specifi eke en m eer alg em ene asp ect en en 
omstandigheden. 

Er wordt daarom gevraagd aan al de huidi ge 
abonnenten dat zij niet.. afzijdig zouden blijv en 

bij h et werk en de propaganda voor hun tijd
schrift. 

Bij het sluiten van dit derde jaar gaat van
zelfsprekend onze innige dank uit naar hen die 
ons op veel verschillende manieren bijstonden: 
eerst en vooral naar Hem de zeer Geëerde, wier 
naam ik voorlopig nog niet in deze lijnen kan 
neerpennen, doch wier bijstand voor ons werk 
van onschatbare waarde is. Nóg, naar de vele 
medewerkers en vertalers die zich met ons in
spannen om ons tijdschrift steeds degelijker en 
voornamer te maken. Verder kunnen, noch mo
gen wij in dit dankwoord onze propagandisten 
vergeten, vooral in Nederland waar het abon
nentental zo sterk aangegroeid is ,dat wij de 
abonnementsprijs gev0elig konden verlagen: 
wij zakken dus van fl. 10 naar fl. 7,50. Er be
staan verder plannen om ook h et volgend jaar 
het aantal bladzijden te vermeerderen. « D e 
Schalm e i» gro e it! 

Wij zullen er geen gew oonte van maken t e · 
antwoorden op een of anc.l.Jr misselijk gekonk el 
t en opzi cht e van dit blad, al begrijp en wij zeer 
wel de bedoeling (zelfs wanneer dit voorvalt in 
een of and er e vergader_ing) omdat wij de blad 
zijden van « De Schalmei » alleen voor propere 
zaken vrijhouden. Wanneer het echter strikt 
noodzakelijk mocht blijken te zijn zullen wij 
niet aarzelen .het oordeei aan de lezers over t e 
laten. 

Sinds het bestaan van « De Schalmei » heb
ben ,wij over alles wat in betrekking staat tot 
de orgelbeweging een eerlijk dossier aangelegd. 
Enkele bundels daaruit leggen een onomstoot
baar bewijs af van schr eeuw ende mistoestanden 
in die org elbew eging die niet kunnen blijven 
voortduren. Het is zek er niet onze b edoeling 
person en en gro epen t e v eroord elen door op en
baarmaking v.an divers e feit en di e een schande 
zijn voor de orgelb eweging in Vlaand eren, doch 
wij zull en zo t actvol mog elijk ool-. in deze zaken 
tuss enb eid e kom en. · , 

De . R e dactie. 

ZEER BELANGRIJK BERICHT VOOR NEDERLAND ! 
Zoals aangekondigd in het vorig numm er van « De Sch ,almei » heeft de sterke aangroei van fwt aboh 
nentenaantal in Nederland , ons toegelaten de abonnementsprijs van fl, 10 terug te brengen tot fl, 7,50, 
Dit goed nieuws zal een reden te meer zijn voor de abonP .enten, hun propa .gancla te verclubbelen ! 

ENIG ADRES VOOR NEDERLAND : 
Edition HEUWEKEMEYER, Breedeweg, 21, AMSTERDAM 0 . 
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g;igu'ien uit Vlaande1ten6 
{9.}tgdfii6~to.1tie 

mR. Janny be ooRqhelmaeckeRe 1532 

JORIS be BUUS 1532 

Joseph bebeRJCXS 1713 
louys be la hayes 1724 

,n be paRoch1ekeRk van kapRIJk€ 

E huizen liggen gelijnd rondom 
de enorme "gemeenschapswei
de". H et is herfst ·en de zon 
·geeft warmte en di ept e aan de 
kl eur en van 't verse gras en 
van de bladeren op de bomen: 
donker groen, geel, goud, brons 
en di ep rood. · 

De hel e dag zat ik over de prachtige oud e 
koffer gebogen; stuk voor stuk kwamen de ar
chi efbundels te voorschijn. Het oude Caprycke, 
st ede; keur e en vri jh ed e, gro eide broksg ewijz e 
omhoog uit die oud e, met ijz eren banden besla
gen koff er. Zó, da t het m e scheen, toen ik buit en, 
half versufd, in de pracht van di e herfstzon 
liep, dat de oude stad Cap ryck e :nog het oude 
leven leefde. Daar over di e wegel, dwars door 
de dorpsw eicte had voorzeker Joris de buus ge
lop en en wie weet ho eve el andere orgelbouwers 
en organist en riog. Vanuit de ri chtin g Gent wa
ren de schepen aangekomen ( 1) m et de fijn ge
sculpteerd e orge lkassen en de blink end e pijp en
bundels. H et halve dorp had toen de ko stba re 
lading met een macht van hand en en repen op 
de wa gens gelade n en naa r de kerk gebracht. 
H et mo et zo gegaan zijn want de a r chi even 
verte llen dit all es in détail. 

... ... 
Meest er J an vand er leye n, Pastoor rond de 

(1) A a n « 't Sëbeepke » ? 

jaren 1450 en verder, schonk in 1469 een fon
dati e aan de kerk opdat men, ook in latere tij
den elke Donderdag "ten houtaire van onser 
vrauwen eene zinghende messe" zou doen · ,,met 
clockghelude ende orghelen"; daarvoor betaalt 
hij een zekere som met weer gespecifieerd "voor 
orghelen ende clockghelude". In dit jaar stond 
dus reeds ter Stede van Caprycke een orgel. 
Daar uit deze tijd echter geen rekeningen meer 
voor handen zijn kennen ·wij niets over de om
vang en de aard van dit werk. 

De oudste nog bestaande rekening dateert uit 
de jar en 1531 en tot 1537. In die tijd was heer 
franssois hercke, pri ester-organist. 

In 1532 vinden wii het eerste en laatste 16d 
eeuws gegeven, waarin sprake ov er twee orgel
bouw ers: « It em bet. J a n n y de o o r g h e 1 -
m a e c k e r e over end e· wyt name vande we
duw e van m e e s t e r J o r i s d e b u u s 
in betae lin gh e van tclein oerghelkin jeghens 
hem ghecoc ht staende up den doocsael ende 
dat over tpaiment ten daghe voorscr. de· somme 
van xxxv .i Pgr. », verd er: « Item noch bet. van 
dat hy hi er eens gheweest heeft om te corri~e
ren zommighe ghebrecken ind e gro'te ende cley
n e orghelen, voor zijnen arbeit ende casten ... » 

Er is een en and er op te maken uit dit kort 
cita at, nl. : dat Joris de buus hier vóór die tijd 
een org el bouwde ( zek er het rugpositief of een 
koor-or geltj e ), dat di e zelfde orgelbouwer vóór 
1532 overleden was en ten laatst e dat Kaprijke 
in die tiid dus een orgel bezat van normale af
metingen ( groot org el met positief). Over de 
aa rd van het werk ziin we echter ni t;t verder 
ing elicht. E erst genoemde orgelbouwer Janny 
(h et geschrift is niet h eel duidelijk, er kan ook 
staan : Jannn of Jann e, hoew el de laatste letter 
het ineest geli ikenis vertoont met de y in an
dere woor den) k ennen wij ni et met zekerheid 
do ch er blijft een gewettigd vermoeden dat hier 
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sprake is van Jan de Clerck orgelmaker even
eens te Brugge die in 1540 als voogd van de 
kinderen van Joos de buus vermeld wordt ( 2). 
Er bestond dus een zeker e verwantschap tussen 
die beide personen. 

Dit is alles wat -ons overblijft uit de 16° eeuw. 
Vermoedelijk heeft op het einde van die eeuw, 
ook te Kaprijke de beeldenstormerij _gewo ed en 
werd de kerk, het orgel incluis gehe ~l of ten 
dele verwoest. Immers de tamelijk volledige re
keningen uit de 17° eeuw spreken gedurend e 
honderd jaar over grote reparaties aan het kerk
gebouw, en, over het orgel. .. geen enkel woord. 
Er zijn geen beta ling en meer voor een organist, 
noch voor een orgelbouw er. Ik meen eehter wel 
dat het orgel, hoew el onbruikbaar, gedurend e 
meer dan honderd jaar in de kerk is blijv en 
staan. De verklaring daarvan vinden wij pas in 
de aanvang van de 18° eeuw wanneer de orgel
bouwer Louys de la hayes «_ veraccordeert is 
voor het maecken vimden orghel voorseyt de 
pijpen ende loodt van de aud _e orghel hem to e 
te geven ». Ondertussen speelde Pieter de rycke, 
Geeraert . bockstael en andere << met bas ende 
violonse ende ander spel » _ in de kerk, vooral 
onder de offerande. 

In 1713 wordt pas een contraèt gemaakt tus
sen de Burgemeester en Schepenen « der stede; 
keure en -vrijhede van Caprijcke en m eester 
Joseph Dederijxs meester orgelmaecker woon
achtig tot Brugghen over een . orgel van twaelf 
register en -te wetfln.: prestant vier voet t e 

monsteren acht voet - bourdon 8' - fluyt 
4' - octave 2' - cornette vier pijpen -
nazar - tierce - superoctave fournitur e -
cymbal e - trompet haut - tromp et bas. 

Item over · de positi eve : bourdon -- flu yte -
octave - sexquialtr e. 

Item ovér dry bla esbalgh en, item ov er allen het 
schrijnwerck · ende sn eywe rck volgheris de rech
te kant van het modell e _ .. » Het geheel zou 
1. f50 guldens kost en te betal ~n volgens de ge-
wone condities. -

In Augustus -van hetz elfde jaar wordt aan de 
orgelbóuwer een eerst e som van cc vichtigh gul
dens » uitb etaa ld. H et kerkb est uur stort een ze
kere som voor het ·orgel naast enk ele inwon er s 
(buiten de gewone omhaling) o.m. mayk en 
Claeys, kersgaev er ( m eulena ere), Christa en de 
pàirter (m eulenaere uit de moerstraete), isaec 
vereecken ( meulenaer t' eind e de m eulest ra ete}, 
Joanna · vandensteei:i., · Jan depa epe, Christaen 
geer a~rt e.a. Opvall end, de giften der mol e:r:1aars. 

(2) Bi ek orf , B r u gse Or gelmakers , P . Fr ançois , 1948, 
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In 1715 ontvangt de orgelbouwer weer een 
som van 94 guldens. T en laa tst e vertrekt Mees
ter H eme ri ck cc voor dr y daghen naar Bruggen 
otn onsen orghel te visiteren en te doen proeven 
mits de selve alsdo en gereet en gevroecht 
stond »; Piet er desuves cc beeldsneyder >> wordt 
betaald voor de orgelk as, een voerman krijgt 
zijn wedde « om verteer tot bruggen en tot 
don ck by mensch en en peirden int haelen van 
d 'orgh el en desselfs ca sse », Joannes de carte 
krijgt vergoe _ding cc over 'tbla esen int stellen van 
den orgel» .. . 

Dus het orgel staat te Caprijke ! Maar ... 

Wat hi er juist gebeur d is hebben wij niet kun
nen vinden doch, op h et contract, hierbov_en 
overgesch _rev.ep., werd nadi en in de marge gezet 
cc hebb en ing et r ocke n het model tot het mae
cken van het werck » vermo edelijk door de or
gelmaker zelf. 

Wij staan voor h et feit dat de organis t van 
de kerk van Kaprijk e in 1723, dus pas ti en jaar 
lat er, een ni euw contract maakt met de Gents e 
orgelbouwer Lou ys de la hay es. H et plan ervan 
werd door de organist zelf gemaakt. 

« Proj ect ter E eren Godts ende ziin Alderh. 
moed er Maria , in den naem vande h. maghet 
end e martelar esse Caecilia , op tselve secreet 
( eerst ghemaeckt) van d' orghel der prochie en
de prinsdomme van ysegh em soo volght: 

I. eerst en alvooren een Olpijp e oft e ordinair e 
bourdon 8' van redel. groote taillie waervan 
de eerst e en de meeste pijp en va n uytne
mende droogh waegheschot end e niet ghe
naghelt maer met een mann eke ende wijfken 
in malkander ghelijmt zijn. 

2. It em een prestant 8' van Engh elsch tin di e
nend e voo r montre, mo et ende unison spr e
ken met bo venschr eve n Bourdon ·; midtsg. 
van lan ghe en r edel. nauwe tailhe. 

3. It em een prestant van 4' van loodt, ende 
van tailli e inghevolgh e t' voorn. ( tin is be
ter.) (D eze laatst e vermelding staat ste eds 
in de marge.) 

4. It em een fluyt e 4' van loodt. 
5. It em een nazard van loodt. ghesneden t e 

midden 'tclavier waervan de di ese ofte fint e 
v_an C. solut mo et begrepe n zijn ind e sup e~ 
rIUS. 

6. It em een -octave 2' va n loodt ( tin is beter.) 
7. It em een tierce van loodt ghesneden gelijck 

de nazar. 
8. It em een sex -qui-alt era van loodt op ghe

heel tclavier van 2 pijpen ghesn eden ghe
lij ck et nazar en de tierce. 

9. It. een Cornet van loodt met 5 pijpen tot de 
diese van C. sa lu t te midden het clavi er 



moetende deselve daerin begrepen; ende de 
bourdon pijpen van dien met kaven Ofte 
opperpijpen beset zijn; midtsg. het selve 
verheven 2 voeten boven 't secreet; ende 
met den voet te terden. 

10. It. een Cijmbal van 3 pijpen van loodt (tin 
is beter.) 

11. It. een fourniteure ofte mixteure van 3 pij-
pen van loodt. ( tin is beter.) ,, 

12. It. een trompet. van bleek met een groot 
deel loodt van boven beset / midtsg. van 
groote taillie ende ghesneden gelijck de bo
~enschreven dr~ re~isters . te . weten, nazar, 

·tierce en sex-qm-altera. (tm 1s beter.) 
· 13.- It. een Claron ofte Schalmeije van bleek 

met loodt op naer proportie insghel. van 
taillie ende ghesneden. ( tin is beter.) 

14. Voorders 2 tremblanten te weten een roijal 
en een lente. • 

15. It. een Couckouck, slaende nachtegael ende 
liere tot appaijsement van de parochianen 
toehoorders. 

16. It. een ·ventille om de windt te la.eten als 
men niet en speelt, tot conservatie ·-xan het 
~ecreet. • . 

17. Item een secreet van uijtnem ende droogh en 
gàefer waegheschot met 53 canaelen ~oe
tende hetselve verheven legghen inde kass!'); 
ten minsten tot ses voeten oft ruijm; ende 
den tems ofte seefde niet minder als drij 
deelen van viere van een voet boven tselve 
secreet om te voorkomen het swacken van 
't pijpwerck bij langheijdt van tijde, ghe
lijck oock met staende soupappen om 't 
evi~eren d'accidenten daer d'hanghende aen 
subject zijn. 

18. Item twee soufisante blaesbalghen ten 
naestenbij ijder (ieder) van 2 voet en half , 
breedt en 4 lanck met drij tamelijcke _bin
nen-ployen; rnoetende besloten ligghen ofte 
bekleedt zijn in een kasse; welcke blaes
balghen van suyver ende dro9gh hout moe
ten wezen ghelijck het secreet ende tems; 
midtsg. oock de .windtbuijsen. 

i9. it. een clavier van 53 toucen te weten tot 
C. solut met haer diese ofte fint ·e inden 
bassus, ende tot E. simi 'boven C. solut in
den superius welcke toucen . gheheel smal 
moeten sijn op zijn fransch om te kannen 
een groote thiene grijpen; midtsg. de gehele 
tonen beleydt met wit been en dhalve met 
swart ebben hout. 

20. Item ten lesten het clàvier ter zijde van d' 
orghel te legghen op de zuijdtzijde in een 
besloten kasken ghelijck oock de registers 
opdat er niemandt aen en kan; sullende de 
deure van dien dienen voor een lessenaere 
ofte pulpitre als men die opendoet. finis. 

get. Einanuel Wijdooghe 
fs. -wijlent Mr. jaesq. 

Hierbij stelt zich de orgelbouwer de _ la hayes 
in de Franse taal accoord met dit project. 

De beeldsnijder die de orgelkas maakt is de 
meester schrijnwercker van Ghendt Claudieus 
frans Chapuij. Deze mooie kas ( er werden jam
mer genoeg stukken, o.m. een beeld, vari wegge
nomen) staat er nu nog. Vooraleer dit orgel af
gemaakt werd bracht Louys · de la ha yes een 
positief mede uit Gent en voerde dit weer terug 
na het voleinden van het werk. In 1724 werd 
het orgel goedgekeurd door Pater Simon van 
hoy der PP. Recoletten te Gent en door P. J. 
De Groote organist der St-Niklaaskerk der zelf
de stád. 

In 1860 voerde de Brugse orgelbouwer Lo
dew. Hooghuys een diepgaande herbouw uit zo
dat de meeste pijpen niet meer dateren uit de 
jaren 1724. De mixturen verdwijnen gedeelte
lijk voor de strijkers en een bourdon 16' wordt 
eraan toegevoegd. Dit echter voor later. 

Tot slot stuur ik bij deze gelegenheid een eer
biedig en hartelijk woord van dank aan de 
Z. E. H. De Vos, Pastoor-Deken van Kaprijke, 
om het , zeer genereus onthaal dat ik bij deze 
gelegenheid ten zijnen huize en in de kerk ge
noot; Collega Van Vlem warde hierbij niet uit
gesloten. 

Berten De Keyzer 
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àht. \/_ ()_ hoRSt 's PROmOtlÉ 
~yn betekeni<6 al<D uitiJoerend en <6cheppencl o4rtiM 

Naar wij reeds hebben gemeld is de dj.rigent
componist Anton v. d. Horst een eretitel van 
« Doctor honoris causa» in de faculteit der 
Godgeleerdheid verleend door de Groningse 
Hogeschool. Deze bijzondere onderscheiding 
geeft ons aanleiding voor onze lezers de ver
dienste van deze musicus nader te belichten. 

Daar zijn allereerst de jaarlijkse uitvoeringen 
te Naarden van Bach's Passiemuzîek door de 
Nederlandse Bachvereniging, die door v. d. 
Horst's opvattingen zijn uitgegroeid tot een 
klassiek gebeuren. Klassiek door de opvatting 
van de dirigent, klassiek door de hoedanigheid 
der uitvoering _en uitvoerende krachten zelf. 
Want hier wordt een perfectie bereikt welke 
haast ideaal genoemd zou mogen worden. Het 
is omdat v. d. Horst zich zódanig in de geest 
van de Leipziger Cantor heeft verdiept, omdat 
hij zó zuiver de d i e n e n d e rol vervult die 
ieder uitvoerend artist Jl,ls zijn enige taak zou 
moeten kennen, dat hij naar de geest en de 

· letter deze muziek tot nieuwe leven wekt tel
kenmale hij ze door zijn omvangrijk ensemble 
van koristen, solisten en instrumentalisten tot 
klinken brengt. Ook de H o h e M e s s e be
hoort tot het repertoire van zijn ensemble en 
men kan niet zeggen welke dezer werken van de 
grote Johann Sebastian het belangrijkste is. 
De extatische jubel der Hohe Messe schijnt 
soms overrompelender van musiceerdrift te zijn 
dan de meer comtemplatieve lyriek der Passie
muziek. Dit zijn de twee polen waaromheen de 
kosmos van Bach's muziek cirkelt evenals het 
wezen hiervan onophoudelijk wordt bepaald 
door de zwier der Italiaanse melodiek en door 
de stroeve gebondenheid van het Luthers Ko-
raal... · 

Ook met andere koren - «Excelsior» b.v. in 
den Haag - zet v. d. Horst deze traditie voort, 
doch minder exclusief. Want het strekt de mu
sicus tot eer dat hij daar zijn repertoire uit
breidt tot de werken van deze tijd. Zo bracht 
hij o.m. het vorig seizoen, behalve een H y m -
n e van zichzelf voor koor en orkest 1 ook L e 
r o i D a v i d van Honegger op een wijze zo
als ik - na een tiental malen dit werk gehoord 
te hebben - zelden zo zuiver heb horen inter
preteren. 

We zouden over de o r g a n i s t en p a e -
d ·a g o o g v. d. Horst kunnen uitweiden. Over 
zijn stijlvolle interpretaties niet alleen van 
Bach's orgelmuziek, maar ook die van de oud-

Nederlandse School (men kan hem b.y. regel
matig beluisteren voor radio-Hilversum), doch 
we zouden hier nog een woord willen zeggen over 
v. d. Horst als componist. Hiertoe gaf de toe
zending van zijn (bij « Ars Nova» te Goes ver- · 
schenen) S u i t e i n m o d o - c ö n j u n c -
t o voor orgel een bijzondere aanleiding. Hoe
wel dit werk « al » vijf •jaren _oud is en on.mid
dellijk na · de bevrijding is verschenen, drong 
het eerst nu tot de Vlaamse landen door. De 
« mode conjuncto » is om het zo te noemen een 
s y n t h e t i s c h t e t r a c h o r d : een 
contractie van . de viertonige reeKS d.e.f.g. en 
as.bes.b.cis. 

De combinatie van tetrachorden waaruit 
overigens de gewone grote en kleine -terts-toon
aarden bestaan, is van oude datum. Alleen be
hoort het componisten van deze tijd toe, ze op 
nieuwe wijze te hebben gerangschikt. Pijper's 
werk b.v. is in dit opzicht baanbrekend. 

Deze vernieuwingsdrang spruit voort uit de 
behoefte om de vicieuse cirkelgang van het een
maal door M. Vermeulen betitelde « steriele 
tweelingpaar » van majeur en mineur te door
breken. 

Het laatste deel van mijn eigen in 1935 ge
schreven strijkkwartet berust op de combinatie: 
c.d.e.f en fis.gis.ais.b. Ik ging daarbij uit van de 
gedachte, dat de reeks c.d.e.f.g.a.b.c'. geen twée, 
maar één tetrachord inhoudt, wijl c' het begin is 
van een nièuwe reeks. Misschien heeft v. d. 
Horst ook aldus geredeneerd - het vaststellen 
van een tonaliteit is toch immers een zuiver 
verstandelijke praemisse - en is hij· geko,men 
tot de aldus niet onduidelijke genaamde « modo 
con juncto ». 

Dat de aanwending van een dusdanige tona
liteit zijn harmonische en structurele .(fuga) 
consequenties met zich brengt, spreekt vanzelf. 

Eenmaal deze praemise aanvaard, heeft hij 
niet alleen consequent maar ook met inventief 
vermogen zijn fantasie vrije baan gelaten in een 
vijftal vormen tot een Suite verenigd: « Tocca
ta, Trio, Capriccioso, Dialogo, Fuga. » 

Het rhytmisch beeld wedijvert .in vernieu
wingsdrang met dat der tonaliteit. Hij houdt 
lustig een hele tocata vol in 21/2/4 maat met een 
middenstuk in 4½ / 4. 

Of door dit rigoureus vasthouden aan ~en 
schema meer bewegingsvrijheid wordt verkre
gen en of · aan de « Modo conjuncto » niet tè 
veel cyns betaald wordt, zijn vragen die auto-
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matisch door vader Kronos zullen worden op
gelost. Maar dat een uitvoerend muzikant met 
een grote paedagagische praktijk ook nog de 
kracht heeft om zulk creatief werK te volbren
gen, wordt door deze één zijner vele composi
ties, stellig bewezen. 

Tenslotte willen we nog wijzen op een studie 
over Bach's Hohe Messe, die onder de titel van 
Ba c h' s Ho o g mis bij de uitgeversmij. 
<< Holland » te Amsterdam dezer dagen in her-
d:ruk verscheen. · 

. Het eerste deel, van algemeen religieuze en 
liturgische aard, is door Prof. Dr. G. v.d. Leeuw 
geschreven; het tweede deel dcior Ant. v. d. 
Horst. Dit laatste deel bevat een vormanalyse 

J 0rganiót 
De herleving van het liturgisch besef en de 

erkenning van de waarde der Liturgie voor het 
godsdienstig leven en daarmee voor het eigen
lijke levensgeluk van de mens is allereerst een 

· herwinning van het diepe levensbesef op de 
quasi-realistische, veelal bot-materialistische le
venshouding die erfenis was van de vorige eeuw. 
Het waren de Benediktijnen ohder leiding van 
Dom Prosper Guéranger, die voor iets meer dan 
honderd jaar deze overwinning van de geest op 
de stof gestalte gaven en zij deden waarlijk geen 
nieuwe uitvinding: Zij bouwden voort op hun 
dertienhonderd jaar oude Regel, die weer - in 
liturgische zaken - een samenvatting was van 
de gewoonten der Apostelen en hun leerlingen. 
· Dom Guéranger vormde een élite in de Kerk 
waarnaar heel de Kerk zich als naar een ideaal 
·kon richten. In zijn kloosters werd de Eredienst 

. met buitengewone zorg gevierd, niet omwille van 
. die Eredienst zelf, niet om de schoonheid der 
kunstvormen, niet om de verhevenheid der uit
gesproken en gezongen gedachten, maar om de 
aanbidding en de verheerlijking van God, om 
een voorbede te zijn voor gans de wereld. 

Het was niets nieuws, wat zij uitdachten en 
uitzongen, niets nieuws wat zij in wetenschap
pelijke verhandelingen aan de wereld wilden le
ren, niets nieuws wat zij door hun werken bij 
gans het Christenvolk weer wilden invoeren. Het 
was de oude Lofzang der Kerk, die zovele ande
ren vóór hen én wetenschappelijk én populair 
onder de Christenen hadden gebracht. 

Het waren de Psalmen uit de eerste Christen
tijd; het waren dezelfde Misgezangen als uit 
de tijd van Paus Gr(;)gorius I; het waren de-

van het gehele werk, terwijl in een zestal bij
lagen de ontwikkeling der fuga, der aria en ver
schillende problemen der uitvoeringspraktijk ge
schets worden op een nauwgezette wijze en met 
een detailverzorging zoals ook de uitvoerings
praktijk van v. d. Horst heeft bewezen. 

Een ieder die zich vóór of na de uitvoeringen 
van dit grandioze werk wil oriënteren, raden we 
deze studie ter lezing aan, - of wat nog _doel
treffender is: de partituur of het klavieruittrek
sel daarneven. 

Gegeven al deze verdiensten van een all-round 
musicus als v. d. Horst, is voornoemde onder
scheiding ten volle verdiend. 

Marius Monnikendam 

en cle ~iturgie 
zelfde geheiligde dag- en nachtgetijden die de 
Kerk altijd had gezongen; het waren ook de
zelfde Psálmeri, gezangen en gebeden, die de 
eerste geloofsverkondigers op Nederlandse bo
dem aan ons volk hadden geleerd, dezelfde die 
door de Broeders van het Gemene Leven in 
hun schrijfscholen waren vermenigvuldigd en 
die de ver- en bewondering van de Protestant
se Hoogleraar Moll opwekten; het waren óók 
dezelfde die in de tijd van Vader Vondel, de 
tijd der Schuilkerken en der verdrukking door 
den Amsterdamsen Priester Andries van der 
Kruyssen waren uitgegeven met dè vertaling 
om - zelfs in die dagen - de gelovigen een 
beter inzicht in de Liturgie te geven en daarmee 
hun gebed inniger en vruchtbaarder te doen 
zijn. En dat alles was geschied - naar h~t 
woord van Sint Benedictus: « Opdat in alles 
God verheerlijkt zou worden. » 

Stilaan begon de liturgische beweging te 
groeien en werd door de Pausen beschermd, ge
leid en bevorderd. Zo was het in de Kerk van 
Rome en van die zegenrijke groei zien wij elke 
dag de nieuwe bloemen en bladeren en vruch
ten ... 

Ook in andere Kerken die de Naam van 
Christus belijden is men zich op de grote geeste
lijke waarde van de Liturgie gaan bezinnen. 
Hier eerder, daar Jater, is er tènslotte ook in 
Protestantse Kerken een nieuw geluid gehoord, 
een nieuw leven gaan groeien, dat het gevolg 
was van een geestelijke verdieping. In de laat
ste jaren van de vorige eeuw waren de :Stemmen 
van mannen als Prof. Acquoy en Prof. Gun
ning nog « als roependen in de woestijn », màar 
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<c de weg des Heren » werd iangzaamaan bereid. 
Er is ook bij de Protestanten een verlangen 
naar hernieuwing der Liturgi e gekomen, zich 
manifesterende . in een gevoel van onvoldaan
heid met de sleur van de pre ek-diensten, een 
verlangen naar een, ook uiterlijk zichtbare, die 
pere beleving van de godsdienst. Ook de ver
nieuw ers der Protestants e Liturgie hebben be
seft, dat een hernieuwd godsdienstig leven de 
allereerste voorwaarde · is van een levende Li
turgie. 

Zij eisen van h en die de liturgische leiders 
moet en worden juist wat Lemmens eiste bij de 
stichtin g van zijn school: Een volmaakt Chris
ten in een uitstekend kunst enaar. 

Voor de ·praktijk lag de zaak bij de Protes
tanten anders da_n bij de Katholi eken: Wanneer 
daar de organist in staat was, naast een betrek
kelijk kl ein rep ertoire van in- en uitgangsstuk
ken, de door de <c Geme ente >> t e zingen koralen 
te intoneren en begeleiden, was zijn taak ge
heel en al omschreven . De gezangen werden 
door den Predikant als onderdeel en ter afwis •
seling van zijn preek gekozen en - al of niet 
van te voren ---:--aan den organist opgegeven. In 
deze keuze was de Predikant geheel en al vrij. 

Het vernieuwde liturgische besef begon aan
stonds terug te grijpen naar gewoonten der 
« Oude Kerk » ( i.c. de R.K.) en men wenste 
allereerst een schema voor het Kerkelijk Jaar 
gehandhaafd. Dan kwamen wensen op van een 
grotere deelnameJt van de tot dan toe passieve 
menigte en men ontwi erp verschillende sche
mata van Eredi enst, waarvan enkele in de 
praktijk gebruikt worden: De groet des Voor
gangers: « D e H eer zij m et U », wordt beant
wooTd met cc En m et uwen Geest», een ant
woord der Gemee nte op de Schriftlezing e.d.m. 

Dez e veranderingen in de praxis brachten 
noodzak elijk e vernieuwingen mede voor de 
leid er s der liturgisch e diensten. Het koor, tot 
dan toe ongebruikelijk, ging een plaats krijgen, 
dus zijn taak omschr~ven zien. Leiders moesten 
gevormd; doch die stampt m en ni et uit de 
grond, heve lt ze ook niet zonder meer over uit 
een ook nog zo bloeiend. c< Christelijk Zangver
enigings »-leven. Er wer~ n k er k - kor en ver
eist en k e r k - koorl eiders. 

Met het stichten van een k e r k m u z i e k -
s c h o o 1 , toch de aangewezen weg, wilde en 
wil het niet vlotten. De Ned erl ands e Organis
tenvereninging (N.O.V .) sloeg zelf de hand en 
aa n het werk en ond er de bezielende leiding van 
den Driebergsen Org an ist Jan Matter heeft de 
Kerkmuzi ekcommissie van de N.O.V. na onein 
dig vee l moeite het zover gebracht dat rond 
half Septem _ber te Amsterdam een Kerkmuziek
c u r s u s kon ,worden geopen d met ca. 40 leer-
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iingen. Het ieerpian voor deze cursus omvat 
voor Organist en: Geschiedenis . van de Kerk
muziek, Liturgie, Hymnologie, de praktijk van 
het k. e r k. e 1 ij k. orgelspel; voor Cantores: 
Geschiedenis van de Kerkmuziek, ;Liturgie, 
Hymnologi e, en de praktijk van het Cantoraat. 

De cursus zal twee jaar duren en zowel de 
Lutheraan als de Calvinist zal er zijn kennis 
kunnen verbreden en zijn inzicht verdiepen. 

De Commissie was wel van mening, dat de 
Nederlandse Kerken der Reformatie kerkmusici 
van node hebben in alle delen des lands; doch 
voorlopig . worden de cursussen alleen in Am
sterdam en Rotterdam gegeven. Ze zijn bedoeld 
als een kerkelijke aanvulling van de muziek
scholen en de Conservatoria en maken deze 
geenszins -overbodig. Integendeel. 

De ve :r;splintering van de Protestantse Kerken 
brengt onvermijdelijk mede, dat elke Kerk •zijn 
eigen docent voor de eigen Liturgie bezit. Als 
docenten zijn benoemd : Prof. Dr G. v. d. 
Leeuw, voor de Geschiedenis van de Liturgie; 
Prof. W. J. Kooiman voor de Lutherse Ere
dienst; Willem Mudde voor de Geschiedenis 
van de Kerkmuziek en Hymnologie; George 
Stam, Adriaan Engels en . Cor Kee voor de prak
tijk van het Kerkelijk Orgelspel; Adriaan C. 
Schuurman voor de praktijk van het Cantoraat 
(koorleider). 

In afwachting van de komende stichting van 
een eigen Kerkmuziekschool, waa rt oe het op de 
duur toch zal moeten komen, wil men in de toe
komst een goed gevormd stel leiders alvast aan 
de hoofdkerken krijgen, worden de lessen in 
Amsterdam gegeven in de Oude Lutherse Kerk 
aan het Spui, in Rotterdam in de Hervormde 
Kerk a. d. Aelbrechtskade. 

Ter geleg enheid van de opening der Cursus
sen hebben de Docenten hun « inaq.gurele re
den » gehouden, waaruit bij alle, naast · een 
prachtig idealisme, tegelijk een Hollandse, met 
de feiten rekening ho udende nuchterheid sprak, 
maar die ook bij alle getuigde van de wil om 
door te zetten . 

Aan deze opening werd enige feestelijkheid 
bijgezet door het orgelspel van Cor Kee met het 
Koraalvoorsp el « Allein Gott in der -Höh' sei 
Ehr » van Ba ch (Peters VI, nr. 8) en het Ut
rechts Motetg ezelschap o. 1. v. Willem Mudde. 
Hi erna werd een thee geserveerd in de zalen van 
de kosterij, waar bovendien afscheid werd ge
nomen van den vroegeren Secretaris der N .O.V., 
Willem Zorgman, di e als organist en orgelleraar 
naar Zuid -Afrika ver trekt. 

De Schalmei wenst de ijverig werkende en 
ernstig willende N oord •N ederland~e organisten 
en hun Vereniging onder Gods zegen een goede 
toekomst. ~ i e t V i s s e t 
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In Denemarken heeft men het plan opgevat 
om een door het Ministerie erkend en door de 
Staat gesubsidieerd Instituut voor organisten op 
te richten en over eenkomstige inrichtingen met 
steun van de Staat voor muzi ekpaedagogen . Dit 
plan werd aan .het Ministerie voorgelegd, dat .er 
sympathiek tegenover staat. . .. 

Om het organistenexamen aan het komnkliJk 
muziekconservatorium af •te leggen, wordt he 
den ten dage bij de theoretische proef verlangd: 
het harmoniseren van een koraal in Dur of in 
Moll - of kerktoonaard, daar deze laatste be
schouwd wordt als ~ fijnste , samen met de har
monisering van een vrijere melodie en daar
naast het schrijven van een modulatie over een 
opgegeven toonafstand. Hierbij moet men een 
3- of 4-stemmig Fuga in Palestrinastijl - of een 
contrapuntisch 4-stemmig onderwerp kunnen 
samenstellen. Bij de praktische orgelproef. moet 
men het voorspel van een psalm kunnen mtvoe
ren - terzelfdertijd verder kunnen moduleren 
tot de volgende, ·die gespeeld wordt in « Trie
spil » zodus met de melodiestemm en als cantus 
firmus . en 2' en 3' stemmen als begeleiding op 
een ander manuaal en 4' stemmen op het pedaal. 
De 3' psaimmelodie moet worden getranspo
neerd. 

Er wordt een deel theorie geëist om volgens 
de begrippen van de Palestrinastijl zuiv er en 
schoon te improviseren. In vergelijking met de 
Zweeds e organisten is de eis betreffende de 
theorie hier groter maar daartegenover wordt 
er op het Zwe eds e organistenexamen een groter 

. belang gehecht aa n de kennis van de orgelbouw. 
Daarna improviseert m en vierstemmig, zoals dit 
het gebruik is bij de godsdienstoefeningen in de 
protestants e kerken. H et geheel staat of valt 
met de improvisati e. T en slotte . wordt een exa 
men afgenomen over kunstspel, waarbij de 
examinandus in de rege l een van de grotere wer
ken van Bach speelt. 

Daar h et zeer moeilijk is 91Jl de betrekki ng . 
van organist te verkrijgen, h ebben de m eeste n 
hun toevlucht genomen tot de « Magisterkon
ferens » om in aanmerking te kunnen komen bij 
de aanstelling van een of ander goede betrek
king. Op het cons ervator ium te Kopenhagen 
kan men ins gelijks het cantorexame n afleggen 
maar dan eerst, wanneer men op voorhand het 
examen van organist h eeft gedaan. · . 

Bij deze proef wordt verlangd dat de exam i
nandus tijdens het exame n met behulp van een 
bestaand lïoor, een 4-stemmige psalmmelodie in 

. . Ln ';])enemarken 
afwisselend rhythme en << Motet » bvb. Pales
trina, instudeert .en dirigeert. 

De vorming van de plattelandsorganisten is 
in de regel ni et bijzonder omvattend. De mee~te 
onderwijzers cumuleren het ambt van orgamst 
samen met hun gewone bezigheid en ze hebben ' 
in het seminarie een proef in het spelen van een 
koraal afgelegd, samen met de uitvoering van . 
een gemakkelijker voorspel. H et is best da~ de 
organist vrij moduleert maar velen gebruiken 
nochtans een modulatietafel. 

Er mag nochtans worden aangestipt dat som
mige steden volledig gevormde organisten heb
ben in een kleine plattelandskerk bij gebrek aan 
een beter ambt. 

Het nieuw e voorstel voor het staastexamen is 
gebaseerd op het volgende: 

Theor et isch e pr .oef 

a) 4-stemmige harmonisering van 3 opgegeven 
melodieën: Twee melodieën in koraalstijl ( de 
ene in kerktoonaard, de andere in Dur of 
Moll) samen met een melodie van een vrijer 
rhythmisch karakter. 

b) Een 4-stemmige, periodiek opgebouwde mo~ 
dulatie (bvb. een period e in de uitgangs
toonsoorten, een modulatieperiode en een 
eind periode in de ni euwe toonsoort) met 
analyse van de harmonie. 

c) Een contrapuntische analyse. Naar keuze 
van de examina ndus: 
of 1) Tuss en de soorten contrapunt ( 4- ' 

stemmige kompositi e - een opgege
ven cantus firmus, heel traag, de öve
rige stemmen elk in 2', 3' en 4' voet.) 

of 2) Een 3 of 4-stemmige vokaal-fuga met 
opgegeven thema of tekst. · 

of 3) E en 3 of 4-stemmige instrumentaal
fuga met opgegeven thema. 

of 4) E en vokaalfuga in kerktoonaard met 
opgegeven thema en tekst. 

of 5) Een contrapunt isch uitgewerkt orgel
voorspel over een opgegeven koraal. 

of 6) E en contrapuntisch uitgewerkt 3 of 4-
stemmig « Motet » over een opgege
ven tekst. 

Aanmerking: De gezamen lijk e fugas. moeten 
uitgewerlü worden met 3 doorvoermg en, de 
laatste eventuee l cc taetföring » ( compact
uitvoering). 

• 
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Praktische 
aan het 

a) Koraalspel : 

proeven 
or ge 1 

P s a 1 m m e 1 o d i e I . Dur of Moll. In 
koraalstijl of in vrij rhythme. Wordt 
eerst gespeeld met de 3 bovenstemmen 
op manuaal I en basstemmen op ·het pe
daal en daarna met melodiestemmen op 
een manuaal, de middenstemmen op een 
ander manuaal en de basstemmen op 
het pedaal. 

P s a 1 m m e 1 o d i e I I . In kerktoonaard 
en in - ·wisselende maat. - Gespeeld als 
psalmmelodie I. 

P s a 1 m m e 1 o d i e I I I . In Dur of Moll. 
In · koraalstijl .of in zwevend rhythme. 
Wordt eerst gespeeld met 3 bovenstem
men op manuaal I en basstemmen op het · 
pedaal en daarna getransponeerd ( zonder 
modulatie waarvan voorgaand , sprake) 
een halve of een volle toon op of neer. 
De transpositie kan « Manualiter » ge
speeld worden. · Overigens worden de 
drie psalmmelodieën ingeleid met een ge
ïmproviseerd voorspel en samengeknoopt 
met geïmproviseerde modulaties. 

b) Improvisatie: 
Deze zal worden beschouwd als prélude tot 
een godsdienstige of een kerkelijke bande- . 
ling en in de opgegeven toonaard en maat 
zijn. 

.c) Çeçoncerteerd orgelspel : 
De examinandus duidt werk aan van mid
delzwaar gehalte van Buxtehude of J. S. 
Bach en desnoods een keuze in werk van 
dez~ of andere komponisten. 

De examencommissie kiest welke van de werken 
ze wensen uitgevoerd te zien. De examinan

· dus moet de muzikale vorm _ van de gespeel
de compositi kunnen ontleden. 

Çnirna 

. Mondelinge proef 
Deze gaat over de mechanische inrichting van 

het orgel, de pijpvorm van de diverse stemmen 
en steminrichting samen op de orgeldisposities 
van de verschillende tijden. 

Verder _ gaat .het over de geschi~denis van de 
kerkmuziek. Bovendien loopt het ook over de 
geschiedenis van de Deense godsdienst en over 
de liturgie in het algemeen. 

. De gedachte om een organisten- en een can
torexamen te combineren, doet veel problemen 
oprijzen. Aan de eis van een koorleiding moet 
b1J een staatsexamen niet minder aandacht 
worden geschonken . dan aan het organisten
werk. Maar hier stoot men op de moeilijkheid 
dat meajgeen, die zich voor het organisten
ex~~e°: aanbiedt en flink is voorbereid, gedeel
tehJk met het minimum van zangstem bezit die 
nodig is om de toon aan het koor aan te · ge~en, 
gedeeltelijk niet de aanleg heeft om zich, wat 
de handen en het gehoor betreft, de techniek 
van het dirigeren eigen te maken. 

De aangeboren krachten voor deze beide vak
ken, ~indt men niet steeds in dezelfde persoon 
veren~gd. En het zou ongerijmd zijn dat een 
exammandus, die het organistènexamen met 
goed gevolg heeft doorstaan, daarna in de koor
leiding (cantorbediening) als vak bij een .staats
examen kunnen beschouwen zonder de bedin
ging dat de examinandus voldoende zangstem 
heeft en er gebruik weet van te maken. Bij 
het cantorsexamen ·in Zweden moet · de exanii
nandu~ aldus de solo-zang van de priester kun
nen mtvoeren. Dat alles in aanmerking geno
men beschouwen wij het als redelijk om niet 
langer de koorleiding als vak bij het organisten
examen te beschouwen, maar deze proef buiten 
het eigenlijke examen te houden, zoals dit op. 
het ogenblik het geval is. , 

L. Gyller 
( Vertaling : Piet Schepens) 

Jacq. st1nkens 
Ov-gelpijpenmake-,rs 

Z€1St LABIAALPIJPEN TONGWERKEN 1 
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het OR(ïEl 1n OE SChllOERkunst 
Sïnds het orgel bestaat, vanaf zijn primitieve 

vorm van één enkele pijpenrij met een" hand
blaasbalg en enkele toetsen tot spreken ge
bracht tot de koninklijke luister varf het grote 
orgel, zijn voóral de Renaissance-schilders door 
dit decoratief element aange .trokken geweest tot 
het · verrijken van hun doeken, tapijten, minia
turen en panelen. Ook in andere beeldende 
kunsten, in sculptura en de gla.zenierskunst 
speelt het orgel een rol, maar in pictura in het 
bizonder blijkt, hoe de muziekgeest zich steed s 
spiegelde aan het leven van ieder tijdsbeeld, 
terwijl wij bovendien middels deze oude tafer e
len worden ingelicht omtrént de aard van het 
vroegere orgel, waarvan geen specimina me er 
behouden zijn. Men zou denken, dat hi er het 
kerkorgel, in later tijd soms de rivaal der ar
chitectuur, in brede lijnvoering , ter sprak e 
komt, het grot e org el is echter een zeldza am 
voorkomend motief in de schilderkunst. Een 
uitzonderingsgeval is zeker het hierneven gere
produceerde schilderij van Pieter Saenredam, 
uit het Rijksmuseum te Amsterdam, dat een 
prachtig gothisch orgelfront in beeld brengt van 
de oude Sint-Bavo-kerk te Haarl em. Het doek 
dateert van 1636, dus meer dan een halve eeuw 
vóórdat Christian Müller het thans zo vermaar
de, in barokvorm opgetrokken front ging bou
wen. Het gothische org el sloot ontegenzeggelijk 
méér bij de stijl van het k erkgebouw aan dan 
het huidige instrvment . De bouwer he eft, blij
kens dit merkwaardig e schild erstuk, een bizon 
dere zorg b etracht om een harmoni e t e br eng en 
in het lijnenspel van org el en kerk, getuige o.m. 
twee hoektorens, die van het stergewelf tot in 
de bogen der zijbeuk en wegzinken. H et gehele 
orgel is al~ << zwaluwnest » gebouwd, een naar 
beneden in een punt uitlop end e vorm, zoals 
o.m. in de kathedraal van Straatsburg door 
Silbermann .op onovertroffen wijzA is verw ezen 
lijkt. 

• 1 

rens opgebouwd of waaiervormig uitgespreid, 
ofwel in zwierig e, stijgende en dalende lijnen -
van links naar rechts elkander ontmoetend, e'h 
wederom vliedend als in een rijdans, het kerkr 
orgelfront, dit voor de toekomst schier onbe~ 
grensd e variatieth ema voor schilders zowel als 
bouwm eest ers, is tot dusver geen vertroµw(j mo. 
tief in de schilde1·kunst, 

.Het voorrnal_ig orgel in de oude St. Bavokerk te Haarlem. 

In de bouwkunst deed 'n tiental jaren gele
den een Deens archit ect een stoutmoedige po
ging, mn in de v oorg evel yan (;Jen kerk het ver
ti cal e lijn ensp el van orgelpijp en te benade
ren . ( 1) 

And ers is het gest eld met het 
org e l. 

kamer-

De schilder za~ het org el, zelf staand e voor 
een spitsboog, die de compositie van bov en af
sluit , terwijl tw ee pilaren voor de om~ijstin g 
zorgen VJln een meer in het licht tred end e par
tij: van het middenschip, · waarin het orgel 
«hangt>> . Op de acht ergrond in de zijbeuk 
rechts ontwaren we nog juist een klein begelei
dingsor gel, dat evenals het grote org el met b e
schilderde deuren kon worden gesloten. Dit pic
turaal · merkwaardig en uit historisch oogpunt 
belangrijk e stuk, is echt er, zoals gezegd een uit
zonderingsgeval in het schilderkunstig gebeuren. 
Visionair e verbe eldin gen van majestueuz e orgel -
fronten , met pijpen in bundels verenigd, tot to- (1) '1n Kop enhagen, Grundtvigs kerk (R.) . . ~ 
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Bij niemand zal hier de boze gedachte aan 
enig « snotverkouden » geluid van een harmo
nium komen, dat spoedig uit de Calvinistische 
polderlanden moge verdwijnen . .. 

Het k á m e r o r , g e 1 - s a 1 o n o r g e 1 
in de laatste tijd, r e g a a l , p o r t a t i e f 
~n p o s i t i e f in het verleden, - was in
heems i11 het dagelijkse leven onzer voorvade
ren, dus ook in de schilderkunst. 

Men zou nu zeggen, dat het dagelijks leven 
tier middeleeuwers zozeer met de Kerk was ve:r
weven, d~t hiervan de weerslag in de schilder
kunst te vinden zou moeten zijn. Het kerkorgel 
~chter van die tijd w~-s niet groter dan het zo
genaamde · p os i tie f, dat op ongeëvenaar
de en gedetailleerde wijze is weergegeven op het 
rechterluik van het @entse altaarstuk der van 
Eijck's . H~t wordt _ door een engel bespeeld ge
lijk het portatief (draagbaar orgêl) dat 
door Merriling op het _ Antwerpse doek in beeld 
is gebracht. Zelfs Raphaël, hoewel zuiver Re
naissancemeester ; geeft eveneens eenzelfde in
strument :in handen ya n een heilige (Caecilia), 
wier geest van het spel is afgedwaald naar de 
st emmen / die uit het engelenkoor klinken : Een 
stuk van Mor etto dè Br escia is op hetzelfde 
thema geï.pspireerd. ; 

Toch is het, alsof deze verheven bedoelingen 
minder geestelijke vervoering teweegbrengen 
dan de menselijk afgebeelde engelen van Mem
ling b.v. De menselijke gelaatsexpressie en de 
gestalte h~eft hier een individuele vorm, tegen
over de van innerlijk contemplatie vervulde fi
guren van _ Memling. 

Het zijn de d r a a g b a r e of h a n d -
o r g e 1 s , die reeds in de aloude versregels uit 
de R o m a n d e l a R o s e worden beschre
ven: 

« Orgues avaient bien maniabl e 
A tine main portable 
Ou il même solffile e t touch e . » ( 1) 

We vinden ze .afgebeeld ni et alleen in minia
turen, boekverluchtingen, estampes , enz. -
maar ook in ivoor- en boutsnijwerk, op de glas
brandrame .n, tapisserieën en portaalbeeldhouw
werken ( Cliart re s). Op h et allegorisch geconci
pieerde gobelin van de « Dam e à la licorne » 
treft ons h et van een g9ddelijke droom 'vervulde 
lev en. D e voérstelling is cc La dame à la licorne ii 

(zie afbeel_dÎi'hg op de ,kaft) genaamd wijl dit 
dier, dat in -;çie Griekse mythologie zowel als in 
Franse he'rà.ldiek een belangrijke plaats in
neemt, hier !met de leeuw h et voornaamste de
coratieve element van dit paradijs van di eren 

(1) De orgels waren goed te 'hanteren 
met één hand draagbaar 
te rwijl ·dëzielfde persoon toets en blaasbalg beweegt. 
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vormt. Ze komt op het wapen voor van de mid
deleeuwse adelijke familie Le Visle en figureert 
op dit schilderij niet alleen achter jonkvrouwe 
Le Visie maar zelfs op het door haar bespeeld 
portatief. Dit leven schijnt opnieuw een hof van · 
Eden te zijn, waarin gelukzalige stervelingen 
musiceren, te midden van eec oloemrijke tuin, 
omgeven door spelende beesten. De dame zelf, 
die mét beide handen duidelijk de toetsen neer
drukt, is in een kostelijk gewaad gehuld, · dat 
overigElns geheel in de omgeving schijnt opge
nomen; of daaruit zelfs zou kunnen voortko
men. 

Het is een tafei,eel, dat ons, XX •-eeuwers, al
leen geloofwaardig voor kan komen als we, even
als de borduurders _en scheppers van dit gobe
lin, geloven aan de eeuwige vreugden hierna
maals , waarvan 0ns somtijds in dit leven een 
glimp wordt onthqld in het licht der genade, in 
de brand der liefde, in de stem der natuur, in 
mystieke vervoering ... 

Een der meest ,documentaire voorstellingen 
van het · middeleeu~se musiceren geeft ons een 
verluchting van het Psalterboek van René II 
van Lot.haringen, berustend in de bibliotheek 
van het ,Arsenaal te Parijs. Heel het instrumen
tarium van die tijd is hier verenigd in de zeer 
harmonieus gerangschikte groep spelers. Van de 
drie op de voorgrond gezeten vrouwenfiguren 
bespeelt èr één met de rechterhand het klavier 
van een p o r t at ie f , terwijl de linkerhand 
de balg moet bewegen. In een hemels Dantesk 
visioen van kleuren en lijnen vervat, wordt het 
port a t i e f bespeeld door •engelenhanden op 
het luisterrijk e pan~ el van fra Angelica: cc De 
kroning van Maria » :(Uffizi-galerij te Florence). 
Het portatief begeleidt hier heel de stoet van 
seraphijnen en cherubijnen, die sp elen en . dan
sen om de troon de~ All erhoogst e ea zijn ge
kroonde Moeder. Hier is stellig door _ een schil
der de hoogst e omlijsting gevonden van het or
gel, als klinkend midd elpunt namelijk ener ha~r 
Sch epper verheerlijkende gemeenschap. 

Na het ,port at i.e f deed ook het pos i -
t i e f ·zijn intrede in de kasteelhallen der edelen 
en in de w;oonkamers ; der vrije burgers. · Het is 
het instrument, dat --in het uitleven van de mu
zieklust onzer voorvaderen een ruim e plaats jn 
gaat nemen. · · 

Een _ kl eurrijk paneel, toegesèhreven aan Va1!
Kessel, berustend in het Musée de St-Germain
en-Laye geeft hiervan reeds een idee. 

Een ets van 1. .van Mecken em geeft ons zowEll 
van het een als van het andere een duidelijke 
voorstelling. Man en vrouw zijn in de huiskamer 
aan het musiceren. Het p os i tie f staat bo
venop een tafel en de bespeler heeft zodoende 
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de juist e hoogt e om het kl avi er t e besp elen . 
Eveneens op ae tafel zit de vrouw om de tw ee 
blaasbalgjes te bedienen, en we worden bij dit 
muziekmaken onwillekeurig herinnerd a an de 
woorden van de componist Claudio Goudimel: 
<c pour 's esjouir chez soi ès maisons » - cc om 
bij zich thuis van muziek te genieten». Het 
orgel had toen de intieme klank van h et huis e
lijk musiceren waarin de diepzing end e timbres 
der oude violen harmonieus samengingen m et 
de warme en zilverige klank van blokfluiten en 
schalmeien. 

E en t en voet en uit uitgeb ouwd p o s i t i e f 
zien we op de enigszin!? geëx alt eerd e voors te llin g 
van de H . Caecilia , door Carlo Dolci geschil-

- derd. De met rozen omgev en en overigens in 
zeer menselijke ged aante verschijrlend e maagd 
Caecilia kenmerkt reeds de veranderde leven s-

. houding, die in een schilderij a ls van Titaan: 
« Venus verstrooid door de muzi ek», nóg scher
per in beeld was gebra cht . . Welk een onno eme
lijke afstand ligt er tussen deze mani er van 
muziek-maken aan }:iet orgel en di e van een ta
fer eel als van fra Ang elico ! D e m ensenkinder en 
schijnen nu het eeuwige met het tijd elijke te 
hebben verwiss eld: in plaats van de verheer
lijking van een onsterfelijk wez en goor st erv e
lingen, is de mens hier zelf op de troon der god
delijkh eid gésteg en . Venus wordt be \Vierookt 
door het org el-klankenspel van een rijk uit ge
dost cavalier , di e, acht s.loos het klavi er aanra
kend, temidden van een arcadisch tafer eel, zijn 
gehel e wezen schijn t ov er t e geven aan een op 
en rustb ed uitge str ekt e Venusfi guur. D e muzi ek 
lijkt no g juist goed genoeg om zijn aanbidding 
me er vuri gheid t e verl enen! 

Een vol gend ontwikk elin ~ssta dium van h et 
kam eror gel werd bereikt in h et, z.g. c a b i n e t -
o r ge 1 . Zoals r eeds in Moli èr e's <c Misànthro
pe » gezegd wordt , betr eft het hi er een in een 
secr etair e of linn enk ast in gebouwd org el, - een 
instrum ent, dat late r in de N ederl and en_ grot e 
opgang h eeft gem aakt. 

Het kamerorg el werd nu een ve rkapt m eub el-
stuk: kap- en naa idozen fun geerd en a ls spin et 
en ham erkla vier , gelijk ac h ter de deur en en 
tr eklad en der linn enk aste n p ijp en, regis te rs en 
klavi er wa ren ve rs cholen. Wa arom dit schuil e
vinkj e spe len m et deze oud e ins t rum ente n? 
Moest en ze, evena ls de rpuzik ant en- com po nis
te n , tezam _en me t het k euk enpe r soneel ve rb or 
gen blij ven ach te r dikk e wand en? Zou h et Cal 
vinism e h et ho ge aa nzi en va n instrum ent en , 

muzikant en en ·muziek in de samenleving m 
aa nzi en zodanig hebben doen dalen? 

H et belette Couperin's grote tijdgenoot de 
Clérambault ech t er niet, om er een gehele bun
del stukken voor te schrijven, aldus z'n inten
ti es - en de Örgeltechniek zelf - preciserend: 

« Ik heb deze stukken zódanig gecompo
neerd, dat men ze even gemakkelijk op een 
cabinet-or gel kan spelen als op een groot 
orgel. Daarom ( omdat de cabinet-orgels in 
de regel maar één klavier bezaten) moet de 
begeleiding ( met de linkerhand) van een 
t rompet of andere solost em, met zachte re
gist ers ni et de "linkerh elft van het klavier 
overschrijden. » 

H et is dit cábin et-orgel, da t. in ons land op 
het eind der achttiende en in het begin der ne
genti end e eeuw veelvuldig wer~ gebouwd . 

Het lag ook ~n het kar a kt er der niet ónmuzi
kal e doch tot gedempt muzi ekmaken gedoemde 
bev olking, . om .aldus Vrouw e Musica achter de 
deur en van een linnenkast in veiligheid te stel
len. 

Ni et aldus de dolfijn van Frankrijk, zoon van 
Mari e Leczinska, die ter gelegenheid van zijn 
huw elijk met Marie-Josepha van Saxen (1745) 
een wezenlijk k a m e r o r g e 1 , thans tot 
s a 1 o n o r g e 1 gepromoveerd, liet bouwen. 

Het w_as een tot volledig e ontwikk eling geko
men kamerorg el met twee klavieren en pedaal, 
zond er di chtsla and e deuren of inschuifbare la.
den, wa arop twe e-, driemaal per we ek voor een 
kein cenà kel gemusiceerd werd door de konin
gin , de dolfijn en zijn vrouw, de « mesdames 
ro ya les ».. . en soms één of tw ee genodigden. 
Clér ambault dir igeerd e. 

Na de do od yan de dolfijn en , ,an Marie
J oseu ha, wa s het de opv olgst er van de -dolfijp, 
Mari e-An to inett e, die dit s a 1 o n o r g e 1 
naar Trian on deed overpla a ts en , waar Mozart en 
Glü ck h et besp eeld en. 

Hi er eindigt het -org el als moti ef of gegeven in 
de schilde:rkunst. H et org el heeft zich zódanig 
geëman cipe erd tot een zelfstandig meubelstuk, 
to t een « Din g an sich », dat h et mo eilijk de. 
decorati eve plaa ts van het vro egere, meer in or
gani sch verb and van hui sraad of versi er~ngs
m oti eve n gehoud en orgel, kan innem en. H et or
gel was de kind ers cho enen on tg r oeid en sch eeen 
daar om voor het -sp el der schild ers wat t o.p
zwaar geword en! 

M a rius Monnik e nd a m 
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Ommereis doorheen de Kerkrekeningen van West- \Ylaanderen 

Het Orgel van de St. Bertinusl~erl~ te Poperinge 

. . De herstelingswerken, gedurende de laatst e 
maanden, uitgevoerd aan het orgel van de St
Bertinuskerk te Poperinge, door het huis Lon
cke van Eesen, boden ons gelegenheid de bouw
geschiedenis van dit orgel na te sporen. ;Hoewel 
hierbij geen openbarende vo ndsten gedaan wer
den, toch is er hierdoor meer licht gekomen over 
een tot nog -toe weiq.ig bekend e Iep erse orgel
bouwersfamilie: VAN BELLE. 

Op den beruchten ·dag van 16 Oogst 1566 
werd de St-Bertinuskerk, evenals tal van an
dere kerkelijk e gebouwen van de stad, door de 
beeldenstormers verwoest ( 1) ; tijdens dez e bal
dadigheden werden niet alleen de beelden afge
worpen · en « ghebrocken », ook de altaren, 
biechtstoelen, koorg esto elt e en orgel werden 
ne ergehaald. 

Door de kerkbraak scheen de katholi eke ere
dienst voor goed uitgediend te hebben. Doch 
Filips II stuurde Alva om de oproermakers te 
bestraffen. In een brief van 14 Februari 1568 
aan de vier leden van Vlaanderen gericht, gaf 
dez e bevel onmidd ellijk de kerken te herstel
len ( 2) . In het verslag over de « Refectien end e 
reparatien ghedaen aan kerck en . .. vander stede 
van Poperingh e » lezen we voor de St-B ert inus
kerk o.a. << 1569 - Item ghedaen maecken een 
nieuwe orf_shelspel, metsghaeders thoutenwerck 
da erto e dienende ende da ervoor en betaelt den 
org:helmaeckere van Iper ... IIIJc VIIJ lb. IJs. 
par.» (3). Waarschijnlijk wordt hi er de Ieperse 
orgelbouwer Jaak Stoop bedoe ld. 

In 1578 kwamen de CalviFlisten aan h et be
wind · en herbegonn ~n de moeilijkheden: Aug. 
van Hernigh em ( 4) weet ons te melden dat de 
geuzen op 1 September 1578 opnieuw in de St
Bertinuskerk te Popering e zijn gedrongen en 
<< hebb en 't a l in stukken gesmeten». Meer bij
zonderheden echt er ke_nn en we ni et. 
· Met h et twaalfjarig bestand onder Albrecht 

en Isabella ( 1609-1621) werd de katholi eke ere
dienst overal hersteld en de kerken rijkelijk be
giftigd. Wann eer de St-Bertinuskerk dan op
nieuw een orgel kr eeg is ons onbekend. De eerste 
melding vinden we pas een vijftigtal jaren lat er . 
Op 11 Juli 1674 sluiten de kerkmeesters een 
akkoord Illet « Meestre Jan van Belle, orgel
maecker tot Ipre » en belasten hem te << repa-
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ren ende vermaecken het orgelken vander ker
cke voornoemt ». Jan van Belle moest hiertoe 
<< d'oude casse, secreet ende blaesbalgen » ge
bruiken: de opdracht bedro eg vijf spelen, waar
voor hij « alle oude pijpen van t'voorseide orgel
ken mocht employeeren ». Ziehier de voorge
houden dispositi e: 

· Bourdon 6 voeten (beginn en de op effaut) 
Octaaf 3 voeten 
Doublette I½ voet 
Fourriituer e 4 pijpen. 
Sexquialtera 2 pijpen ( diskant: beginnend op 
elamy). 

Uit de bewaarde rekeningenuittreksels blijkt 
dat qij deze herstelling - << de orghelcassé ver
hoogt, vermaec\d ende . verlijmt werd » ( 5). 

Ho ewe l we uit dit herstellingsrelaas niet goed 
kunnen uitmak en of het gaat om het (enig) or~ 
gel van de kerk, ofwel of daar << orgelken >> het 
rugpositief alleen dient verstaan te worden, toch 
zijn we de mening toegedaan dat Jan van Belle 
enk el het positief ombouwde. D eze mening is 
gest eund op het feit dat in het huidi ge orgel pij
pen voorkomen van ouderen datum en get é
kend << Gilli elmus van Belle», die ni et konden 
verwe rkt worden in het << orgelken », aan
gezien di e spelen respectieveli ik begonnen met 
6 - 3 - 1 ½ voet pijpen; daarbij zijn er ook van 
dit soort (Van Bell é ) meer pijpen dan voor vijf 
spelen. Oo de Cispijp van de flageolet 2 v. ( oor
spronkelijk C van doubl ette :2 voet) lezen we 
<< Gilli elmus van Belle fecit anno 1656 tot Ipre ». 
D e A-pijp van de flageolet 2 v. ( oorspronkelijk 
C-pijp 1 1/3 voet in het vulwerk) dat eert daar 
entegen van het volgend jaar « Gillielmus van 
B elle fecit anno 1657 à Ipre ». Het org el van 
Guillelmus van Belle moet dus gebouwd ge
weest zijn in de splitsing van de jar en 165.6-
1657. 

Door de twee getekende pijpen kenn en we de 
hand en het werk van Van Belle; al zijn pijpen 
kenm erk en zich door hun degelijke ho edanig
heid en hun keurige afwerking (zo hebben een 
deel van de oude Prestant 8 v. pijpen (nu Prin
cipa al 8) in plaats van opgel egde, ronde inge
perste lipp en ) . Deze pijpen vormen thans nog 
voor het merendeel volgende spelen in de nieu
we dispositie: 



Principaal 8 v. (zwelwerk). 
Gedekt 8 v. (zwelwerk). 
Oktaaf 4 v. (zwelwerk). 
Zwegel 2 v . (zwelwerk). 
Seskwiaalter 2 v. (zwelwerk). 
Superoktaaf 2 v. (hoofdwerk). 
Gedekt; ~ v. (positief). 

Wanneer we al deze Illog verbruikte pijpen naar hun 
respectievelijke aanduidingen bijeenbrengen dan moet 
de samenstelling . van het Van Belle-orgel vermoedelijk 
de volgende geweest zijn 

Gedekt 16 v. 
Prestant 8 v. 
Holpijp 8 v. 
Oktaaf 8 v. 
Grote Nazaard 4 v. (beginnend op F). 
Nazaardi 2 2/3 v. 
Doublet 2 v. 
Kwarte Nazaard 2 v. 
Terts 1 3/5 v. 
Kornet" 5 k. 
Vulwerk. 
Cimbel. 

Waarschijnlijk waren daar nog tongwerken 
bij ( 6). 

Naar ons .bescheiden weten was Guillielmus 
van BeUe als orgelbouwer . vooralsnog onbe
kend; zo is de Ieperse orgelbouwersfamilie een 
lid rijker ge:wörden. · 

Beter bek'.end was de reeds hoger aangehaal
de Jan van Belle ( die de zoon kan zijn geweest 
van Guillelmus). Van hem kennen we volgende 
werken: 
1669-1670 Nieuwpoort: herstellen van oud 

orgel (7). 
167 4 Poperinge St-Bertinus: ombouwen 

van orgelken ( 5) . 
1679-1685 Diksmuide: herbouwen van orgel en 

. onderhoud ( 8). 
1686 Brugge: Conceptionisten (H. Geest

huis in de Carmerstraat). Proces met 
schrijnwerkers (9). 

1694-1695 Nieuwpoort: onderhoud (7). 

Spijtig maar dat we voor Van Belle geen en 
kele vollèdige of zekere ,samenstelling kunnen 
aanwijzen. Nog meer jammer vinden we het dat 
het oud Y an Belle-orgel !Il Poperinge bij latere 
herstellingen gedeeltelijk verloren ging en dat 
de bewaarde pijpen dan nog zo schf:1,rn;lelijk ver
mi_!lkt wprden door on.handige opsnijdingen. 

Over die jongere herstellingen hebben we 
maar schaarse gegevens. In het ~eskwiaalterspel 
van bet zwelwerk komt ' een pijp voor, die oor
spronkelijk de C vormde van de Larigot 1 1/3 v. 
en getekend staat « Lt. B. Van Peteghem fecit 
17 53 ». Waarschijnlijk is het oude windladeke 
ook het werk van Van Peteghem. 

In Oogst 1780 werd de koorafsluiting (jubé) 
verplaatst achteraan in de kerk; het orgel ver
huisde mee. De verplaatsing ervan werd g~daan 

door « Sr. Jean Jozef vander Haege, meester 
orgelmaeker, woonende . tot Rijssel, place de St
Martin », die dá..arbij nog opdracht kreeg het 
orgel te « verkuysschen ende veraccommodee-
ren » ( 10) . ' 

Welke veranderingen het orgel onderging in 
het begin van de vorige eeuw weten · we niet 
precies. In 1811 kwam er te Nieuwkapelle (Loo) 
onder Pastoor de Coninck een oud orgel door 
Van · Pe_teghem gemaakt en afkomstig uit St
Bertinus te Poperinge (9). 
· Is deze verplaatsing misschien in verband te 
brengen met het verkopen van de oude (renais
sance) orgelkas, die verkocht werd en naar En
geland verhuisde · ( 11). 

Uit een oude · foto kennen we het orgelbuffet 
van de vorige eeuw: een zielloze neogotische 
schepping, die gelukkig vervangen werd door 
het huidig meubel ( L~lan, Kortrijk, 1903), dat 
beter samep.hoort bij het merkwaardig laat-re
naissance doksaal. Deze neo~otische kast dag
tekende waarschijnlijk uit 1836, het jaar waarin 
het orgel herbouwd werd: dit lezen we op een 
paar pijpen: « Hermaekt door Pieter van Pete
ghem, orgelmaeker tot Gendt ten jaere en date 
2 mey 1836 ». _· 

Het orgel werd se,dertdien bij het begin van 
deze eeuw (1903), geheel omgebouwd door de 
firma · Cloetens uit Brussel - eigen systeem: 
rechtstreekse trekking op sleepladen met chro
matische pijpopstelling. De pijpen der tongwer
ken ·werden hierbij meestal vernieuwd (huis 
Laukhuff, Weikersheim, Duitsland). Deze om
bouw van het orgel w.as er geen gelukkige, veel
eer een knoeiwerk. Ook heeft het systeem Cloe
tens zijn uitvinder niet overleefd en bleef het 
orgel niettegenstaande regelmatig onderhoud 
(Hr. Waeles, koster-organist), onbevredigend. 

De herstelling, thans uitgevoerd door het huis 
Loncke, Eesen, beoogde door een nieuwe opstel~ 
ling van de oude ·spelen, een orgel te sclieppen 
d.at door zijn klankenkleur het klassiek orgel
beeld opnieuw benadert. 

We kunnen getuigen dat de orgelbouwers 
hierin voortreffelijk geslaagd zijn. Om de lezer 
zelf te laten oordelen ·over deze jongste om
bouw geven we hier de vroegere en de nieuwe 
samenstelling naasteen. 

DISPOSITIE CLOETENS 1903 
Pédale : 

SoubasSle forte 16 -p. 
Octave basse 8 p. 
Trombonne 16 p. (Laukhuff). 

Grand-Orgue : 
Bourdon 16 p. 
Montre 8 p . 
Flûte harm . 8 p. 
Viole de Gambe 8 p. ·cLaukhuff). 
Bourdon 8 p. 
Prestant 4 p. 



Flûte traversière 4 p. 
Fourniture Z r. (3 1/5 + 2). 
Fourniture 3 - 4 r. 
Trompette 8 p. (gedeeltel. Laukhuff) ·. 
Bombarde sup. 16 p. 
Clarino 4i P. (viool 4 - Laukhuff), 

Positif : 
Sallcional' 8 p. 
Principal 8 p. 

· E .oline 4 ·p. 
Clarinette-Hautbois . 8 p. 
Voix céleste 8 p. (nu naar zwelwerk). 
Flûte Harm. 4 p. (verder onbruikbaar geworden). 

Récit expresif : 
Diapason 8 p. 
Bourdon harm. 8 p. (valse benaming). 
Dulciana 8 p. 
Prestant 4{ p. 
Quinte 6 p. (gedeeltelijk ver.werkt). 
Flageolet 2 p. 
Tierce ,et Piccolo 1 p. (gedeelte. v.erwerkt). 
Bassen 8 p. 
Flûte-écho 4 p . (nu naar Positief) ·. 

DISPOSITIE LONCl{E 1948 
Voetwerk : 

Gedektbas 16 v. 
Zachtbas 16 v. 
Fluitbas 8 v. 
Gedekt 8 {,_ 

. Fluit 4 v. 
Bazuin 16 v. 
Trompet 8, v. 

Hoofdwerk .:
Gedekt 16 v. 
Principaal 8 v, 

Harm. Fluit 8 v . 
Bas Viool 8 v. 
Gedekt 8 v. 
Oktaaf 4 v. 
Dwarsfluit 4 v. 
Superoktaa11 2 v. (gedeelte!. 1657) . 
Vtilwerk ·3 k. (omgebouwd) : 
Trompet 8 v . 
Schalmei 4 v . 

Positief : . 
Gedekt 8 v . (gedeelte!. 1657). 
Wilgenpijp 8 v. (van Recit). 
Principaal 4 v. 
Oktaaf 2 v. 
Terts 1 3/5 v. 
Nazaardeke 1 1/3 v. 
-Klarinet 8 v. 

Zwelwerk: 
Principaal 8 v. (1657). 
Gedekt 8 v. (1657). 
Dulciaán 8 v. 
Zweving _8 v. (van Positief). 
Oktaaf 4 v. (1657). 
Seskwiaalter 2 k. (gedeelte!. 1657). 
Zwegel 2 v. (1ê57). 
Klein vulwerk 2 k. 
Fagot 8 v. 
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V (I) 
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T.D.➔ 
IV V 
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I 
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II=C VI 
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IV=Es II 
V(VI)V(T .D) 
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be haRmon1sche 
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het tW€€b€ ORCj€LkoRa:at 

Toonaard en V•orrn 

g 

C 

g 

d 

g 

C 

E s 

Thema 

Antwoord 

Thema 

Divertimento 

van césaR ÇRanck 

IL 

« De harmonische constructie van dit werk is dus zeer 
logisch en hecht en toch wekt de 1ijke harmonie de indruk, 

. dat doorlopend gemoduleerd wordt. » 

(Synthese der harmonische structuur van dit ceuvre , ont
leend aan dit artikel zelf . R edacti e .) 

Opmerkingen 

In maat 152 is III natuurlijk plaatsvervanger van I. 

De harmoniek in maat 153 kan op verschillende manieren 
worden geïnterpreteerd. Persoonlijk voel ik er het meest voor 
om bes als fundament aan te nemen waardoor es g c e,en 
voorhoudingsakkoord wordt . 

De septiem van de tweed!e T .D. in maat 154 wordt voorhouding 
in maat 155. Deze lost op de tweede tel op. 
In het eerste deel van het koraal moduLeert de dominanttoon
aard. Het is moeilijk om ook hier een modulatie naar . de do
minanttoonaard aan te nemen, omdat deze t!oonaard niet door 
·een volledige cadens wordt vastgelegd . 

De T.D. in deze maten is a cis, e g be.s. 

De T.D. bes d f as wordt niet gevolgd( door es g bes maar 
door e es g , Er wordt dus een bedrieglijke slu iting gemaakt . 
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Maten IÏarmoriiei, 
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IV II V 
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(VII) I=T.D 
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V=EsI II 
VI 
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I 

IV 
VIII IV 
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I VI 
T.D.➔III 
II 
V 
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V 
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VIII 
VI II 
(IV)VII TD-IV 
IV V 
I 

fis I 

IV 
VIII IV 
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III I VI 
T.D➔III 
IV II 
V 
VI=AIV II 
V 
VI=cis IV II 
V 
V. VI II 
V. VII TD➔VI 

Vh V 
I (II) 

I 
I=fis Y 
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Toonaarden Vorni 

Thema in Es 

Bes 

As 

Es 

es 

bes 

Ges 

fis 

A 

cis 

fis 

AntwinEs 

Thema I en 2 
gecomb. in es 

Themalen2 
gecomb. in fis 

Bewerking 
contrasubj . 

maat 148 e.v. 

Ópmeridngeri 

De des (2e en Se) van maat 180 is een do:organgsloon. Het 
akkoord aces ges is een T.D . naar het dominantnone-accoord, 
dat hier zonder grondtoon, dus als VII optreedt. De es in de · 
tenor is een « pédale intérieure ». 

Het eerste accoord zou als T.D. voor IV beschouwd k imnen 
worden, maar ook als I met toegevoegde septiem. Toegevoegde 
tonen die in de harmoniek van Debussy zeer frquent zijn (zie 
o.a . de eerste maten van « La fille aux chevaux de lin » ) ko
men in de romatische muziek slechts sporadisch voor. Ver
gelijk Chopin, Nocturne op. 9 nr. 1 maat 51-58 en de slotmaten 
van de Prélude in F. 

Bes I is T.D. naar ÁsV, dat hier onvolledig optreedt zonder 
grondtoon, dus als VII, op de derde quart van maat 188 vol
ledig. 

Bes es in maat 195 is wisseltoon. 

Hier wordt een modulatiie naar Ges aangenamer omdat het 
een modulerende sequens betreft. 

bes des f (enharmonisch met ais cis eis- is de enharmonische 
mediant van fis I. 

Moduler,ende sequens. 

De harmoniek in maat 224 kan op verschillende manieren ge
ïnterpreteerd worden. Op de laatste · achtsten dezer maat hoor 
ik als grondtonen; niet eis en I fis is maar gis en a. Zo gezien 
zou gis b d f T .D. voor a cis eg zijn. 



Maten lÏarmoniek Toonaarden Vorni 

229 T .D -T.D➔ V 
230 I (II) 
231 I 
232 I=bV 
233 TD-TD➔bV 
234 I VIII IV 
235 VI=TD➔AV 

236 IV I IV 

237 

238 
239 

TD 
cegbes=eisceg= 

b 

A 

bVII b 
240 
241 
242 
243 
244 
245 

246 

247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 

259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
·210 
271 
272 

273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
281 
282 
283 
284 
285 

V 
I 
IV 
I 
IV b 
IV 

V 

VII=FV 
cis V 
VII=gV 
V=fisIV 
I=eII 
VII 
IV=F IiI 
V=bVII 
IV 
VII 
VI 
l(II)I 

l(IV)I 
(V)I 
V 
III 
IV V 
1 II 
1 
IV 
1 
IV 
1 
IV 
IV I 
I T.D. V 

BI IV V 
1 TD➔ 
II=gisIV 
I(III)IV 
V M➔ 
GI IV 
IV VI= gisIII 
VI IV 
I 
I = BVI 
I 
T.D .-V 
I(II) -

F 
cis 
g 
fis 
e 

F 
b 

B 

gis 

G 
gis 

B 

Bewerk. 
thema2 b 

Thema! 
gecombln. 

met C.S. 
(contrasubj .) 

Thema2c 

·Öpmeridngeri 

In maat 229 is het accoord op de tweede quart een none-ac
coord rop gis met w,eggelaten grondtoon . fis-is-ais-cis-e- is dus 
T .D. voor (gis) bis dis fis a; dit laatste accoord T.D. voor fis V. 

In maat 234 wordt aan de drlelilank op I een kleine 7 toege
voegd. 

Het tweede accoord van maat 236 is niet ais cis e g, maar cis e 
g bes , dus het klein none-acooord op a zonder grondtoon . 

In de maten 236 237 zijn de grondtonen achtereenvolgens e, 
a, d, g, c. Wij hebben hier dus te doen met een hellingdomi
nan, d .i. reen opvolging van tussendomlnanten . Het laatste ac
coord van deze opvolging wordt geenharmonlseerd tiot bVII. 
dat hier uitgesproken subdominantsfunctie heeft. 

Vergelijk de harmoniek van maat 245-249 met die van maat 
90-94. 

In maat 249 wordt d fis a c geenharmoniseerd tot bis d fis a. 

In maat 265 moet f, els ,zijn. 

In maat 267 moet b d f as zijn : eis gis b d. 

Vergelijk de harmoniek van maat 272-s~ot met die van maat 
115-25. 

In maat 278 wordt es g b geenharmoniseerd tot b dis fis is . 
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Toonaarden Vorm Maten Ha-rmoniek 

286 I (IV) 
287 I 
288 I 

CONCLUSIE 

Volgens Vincent d'Indy ( Cours de composi
tion musicale, deel 2, pag. 261) wees Franck zijn 
leerlingen er steeds weer op, dat « de tonale 
structuur het fundamentele en vitale principe 
van elke compositie is». 

Van Franck is echter ook de uitspraak « Mo
dulez, modulez toujours ». Soms volgen de toon
aarden bij Franck ,elkaar zeer snel op. Daar de 
harmoniek van Franck zeer rijk is komt men er 
bij oppervlakkige beschouwing licht toe een bon-

. te volgorde van toonaarden aan te nemen en de 
hechte, logische tonale structuur over het hoofd 
te zien. 

. In het eerste deel v~n dit tweede koraal ( tot 
aan « Largamente con fantasia») wordt in the
ma 1 en ihema 2a gemoduleerd naar fis ( domi
nant toonaard), D (paralleltoonaard), e ( on
derdominant), A (Parallel van den dominant), 
B ( Gelijknamige majeur), alle toonaarden, die 
met b verwant zijn. In thema 2b en 2c wordt 

Opmerkingen 

ook naar verder verwijderde toonaarden gemo
duleerd. Het verschillende melodische karakter 
wordt onderlijnd door een verschillende harmo
nisering. De harmoniek van thema 2b en c wis
selt sneller dan die van thema 1. 

l " Tempo ma un poco lento begint in g (me
diant van b) en moduleert naar c, d, Es, Bes, 
As, toonaarden die met g verwant zijn. 

Th. 1 en 2 treden gecombineerd op in es ( en
harmonische . mediant van b) en fis ( dominant 
van b). 

Bij de terugkeer der thema's staan zowel th. 
2b als th. 1 en 2c in den hoofdtoonaard. 

De harmonische constructie van dit werk is 
dus zeer logisch en hecht en toch wekt de rijke 
harmoniek den indruk, dat doorlopend gemodu
leerd wordt. 

Het naspeuren van het harmonische verbimd 
bij meesterwerken van allerlei aard maakt de 
harmonische analyse tot een der meest interes
sant theoretische vakken. 

H e nni e Schouten. 

l{ERI{ en CONCERTORGELS 
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' MECHANISCH 

PNEUMATISCH 

E L ·E K TRI S C H 

Firma J. STEVENS, Duffel 
, Gesticht in 1840 

STELT ER PRIJS OP ALLE ELEKTRISCHE ORGELAPPARATEN, 
' COMBINATIECENTRALEN en SPEELTAFELS, zelf te vervaardigen! 



':Boekbe~prek_ing 
Brugse Orgelmakers. ·- « Biekorf », Jg. 49, nr. 6, door 
P. François. 

Zeer grondig artikel over de orgelmakers die woonden 
en leefden te Brugge. Hij behandelt een reeks be
langrijke figuren als : Adriaen Pietersseune, de Buus, 
Ch. Waeghers 1en Familie, Meester Ysebrandt, Hele
woudt enz. tot de orgelbouwers uit de 19• eeuw. Het is 
een samenvattende studie van een massa uren grondig 
en zeer verdienstelijk werk. Tussen haakjes : Baudewijn 
Ledou zoals ik in de studie een paar malen lees vond 
ik te Watervliet als Baud . Ledon. Het geheel is een aan
zienlijloo bijdrage tot de samenstelling der orgelhistorie 
in èle Nederlanden. Jammer geen eigienlijk orgelnieuws. 

C. 
Edw. SNEYÈRS : Leven en Werken van Fr. Amand. 
Agemans, Organist en Toondichter te Kasterlee (1886-
1872). - Uitg. « De, Berk », Retie. 

Ik kan me niet herinneren ooit koor- of orgelwerken 
(jes) in handen gehad te hebben van dezie jonge toon
dichter, in dien zin, zal ik me dan ook niet uitspreken, 
!loch ik kan niet anders dan de schrijver en uitgever 
van dit werkje te volle te prijzen om die uitgave. Wij 
staren · met volLe ogen op onze huidige kunstenaars en 
op hen die reeds eeuwen uit het oog verdwenen zijn; 
veelal echter worden onze kunstenaars, vanaf de 17• tot 
l(}e eeuw incluis, in de ver ge telboek gelaten « · omdat zij 
nog zo V!ers, In het geheugen liggen · ». Uiteindelijk komt 
men dan tot het resultaat dat een groot deel der werken 
en levensomstandigheden te !oor gegaan zijn. Agemans 
is naar het schrijven van dhr. Sneyers een man die in 
onze 1 kunstwereld, en zeker niet In de orgelwiereld mag 
vergeten worden. Dit beamen wij met hem en we durven 
dit fijn uitgegeven werkje zeer aanbevelen. C. 

Dr. Al MATHE : La Cantilène, ,grégorienne. - Dessain , 
Malines, 28 fr. 

Het is me onmogelijk tot een klare conclusie te komt;ln 
na het doorwerken van dit boekje. Er staan een massa 
goede dingen in. Er staat ruimschoots genoeg in opdat 
velen in ons ambt er 1een tijdlang in studeren kunnen. 
Doch ik kan niet zeggen dat het geheel geschreven is 
met een klaar doel en volgens een duidelijk plan. Alhoe
wel flink geschreven vindt schrijver het n1odig dikwijls 
omheen een thema te draaien met voorb:eelden en beel
den zoals b.v. op bl. 48, die niet geschikt zijn om het 
onderwerp verteerbaar te maken. Er zijn ook een paar 
tegenstrijdigheden . Al met aJ verdienstelijk werk zeker, 
qoch niet teenvoudig en planmatig genoeg uitgewerkt. -
·. Th. 

De Saxophone, E. Elsena a r, L- ..,.luit_ "Jl'r. Ve. .. ter, De 
Trombone, E. Elsenaar.- Uitgave J.J . L isp'.,t, Hilver sui:i, 

Er zij_n •onder de organisten een p~eiade dirigenten 
van fanfaren en Harmonies; het is niet genoeg dat de 
leden ervan zich thuis voelen met hun instrument doèh 
de rol van de dirigent zal ten zeerste versterkt worden 
indien hij over de instrumenten kan spreken of de musi
ci het juiste boek terhand kan stellen waarin zij niet _ 
alleen de zuiver technische zijde van het instrument 
vi-nden doch mede die geschiedenis, hun bouw enz. Een 
massa notenvoorbeelden en een mooie collectie afbeel
dingen maken die werken tot de beste in hun soort, en 
de gedroomde lesgiever voor de dirigent. Zeer aanbevolen. 

C. 

F. GERMANI : Metodo per or-gano in 4 parti. - Ultg. 
Casimiri , Rome. 

Een orgelmethode die wij met onverholen geestdrift 
begroeten . De naam reeds van Prof. Germani staat borg 
voor de degelijkheid van dit werk. Hij behoort zonder 
tegenspraak tot de allergrootste virtuosen van deze tijd, 
hij was nauwelijks 22 jaar toen hij een glansrijke con
certtournee door de Ver. Staten maakte en werd en- · 
kele maanden geleden tot Organist van de St. Pieters
basiliek te Rome benoemd. In • de Gesukerk aldaar gaf 
hij een zeer opgemerkte vertolking van het Integraal 
orgelamvre van Bach. Als componist heeft hij enkele 
zeer degelijke orgelstukken op zijn actief en die zeker 
niet ordinair zijn. Deze ,orgelmethodie bevat vier delen : 
het eerste deel behandelt het legato-spel op het manuaal 
en de pedaaltechniek; het tweede gieeft een imposante 
reeks oefeningen voor manuaal en pedaal afzonderlijk 
en samen; het derde geeft vier klaring en uitvoering van 
de versieringen bij de clavicinlsten en organisten van de 
16• tot de 18• eeuw; het vierde deel is giewijd aan de 
geschiedenis , de registratie · en de structuur van , het 
orgel; violgen nog de regels van de registratie en inter
pretatie . Deze methode getuigt van fijne kunstzin, onge
wone technische doelmatigheid, van zeer gefundeerd in
zicht in tal van historische problemen die met de orgiel
kunst verband houden. Wat het werk nog bijzonder 
waardevol maakt zijn de fijnzinnige opmerkingen over 
de ontwikkeling van smaak, stijl, esthetisch aanvoelen 
en begrijpen. Wij zijn_ stellig. overtuigd dat dit wierk tot 
een klassieke methoäe zal uitgr,oeien . 

Dr. G.D.B. · 

1. 
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0r9elliteratuur 
Oude Meësters -, II , sameng esteld door S. Schuitema. -
Uit g ave Harmonia, Hil v er sum, is een bundel « oud e
meesters » d Ïle steeds welkom zal zijn vooral voor de 
g ew one or ganist. Go ed geschikt voor e envoudig kerkge
bruik , nr 2 en 12 inbe g repen . Hier en daar een te dis
cut e re n phraserin g . Zeer aanbe v olen. 

J,ohannis Cabanilles (1644--1712) eerste uitga ve , na ge zien 
door Charles Tourn emire en Flor Peeter .s. l e deel. Dit 
eerste der drie delen is door de handen g,epa sseerd van 
Cb . Tournemir e. - Uitg. Schott Frères. 

Het bevat een Pasacalles 1en drie • Tiento . De laatste 
kunnen wij h et best ve rgelijk en met de Ricer cares . Zij 
eisen g een buit engewone te chnj ek - die drie eerste we i·
ken zullen zelfs go ede di enst do en in on ze buit en k erken 
mits enig studie . Het laatste , op Ave Mari.s Stella is 
beslist een go ed c onè ertnumm er. 

De n a am van de uitgever en re g istrant Tournemire 
volstaat om van die uitgav e ee n klassiek gebruik te 
eis en . Wij zien verlan ge nd uit n a ar de volgende delen . 
Zeer aanbevol en . 

Vadaties ov er h et oud-nederlands kerstlied « er is e en 
kindek e geboren op aard' ». - Willem Mudde ; Ars Nova , 
Goes , Holland . 

Hoewel de componist kan beno ep doen op een vrije 
interpr etatie van 1een m elodie stoort de aanvang van het 
oudie kerstlied, dat hupsheid en gratie eist, door het 
Largo-tempo. In de variatie is juist het tempo , een der 
essentiële factor en van het vari ëren doch , ik meen, dat 
de opgav e zelf dit ess entiële in het lied df het thema, 
niet mag wij zig en. H et ge h eel bren g t ons geen nieuws, 
op harmonisch noch op zui v er res thetisch gebied. 'n_ Paar 
variaties zijn evenmin vrij te pleit en van een zekere 
gezochtheid. Dit is echter g een red en om het nÎlet eens 
ten gepaste tijd e t e spelen . De luisteraar zal het bevre- • 
di ge n zonder werkelijk ban aa l t e zijn. Voor tamelijk 
bedreven organist. 

Suite in modo conjuncto: Dr. A . vander Hor.st. - Uit
gave « Ars nova », Goes. - Cfr . artikel « Dr . Anthon 
vander Horst » in dit nummer . 

'tutti 

<è> 100 ee n-, t wee - en driestermnig e dict ee s : v erz a meld 
en gierangschikt door Paul Loewer . - Uitg. H. ~ Pari3, 
A 'dam . 

In een rri,ooi uitgegeven bund eltj e he eft Paul Loewer , 
Hoofdl eraar aan • het Amsterdams Cons e rv a torium ht m
derd dictees vierzameld van de h a nd va n H. Andriessen, 
Wil!. Andri es sen , Ant . Vander Horst , Dr . C .L. Walther 
Bo er , J . R . A . F elderhof, Ern. Muld er , B . van d en Si g
t enhor st Meye r en va n• hem zelf, vol ge ns hun één- , twe e
en dri este mmi g heid . E en bo ekj e d a t va n g root practi sch 
nut zal zijn vo or ve le mu zie kstud e r enden . Th. 

<è> De Pro fundi s : Norb ert Bo gaer t. - Uitgave Cockx , 
Vand erlind e n st raa t, 158, Bru .sse l III. 

D eze D e Profund is w erd ge compon ee rd afwis se l1end 
g r eg or iaa n s en tweeste mmi g . E en vo ud ig, g 9ed zin gb a ar ' 
ook voor ge won e dorp skor en za l dit w e rkje een go ede 

pla a ts inn em en in h et r epertorium a ld aa r . De tweestem 
mige delen zijn st eeds voorna a m .en di ep r eligieus. Het 
slot is wellicht w a t h a rd , ook v a n h a rmonis atie tenover
staan van die g eh ele tek s t en d e opvattin g va n het voor-
gaande. Zeer aanb evolen . · C. 

<è> Volk sli ederen ui t Zu id-Afrik a . Tw ee d e B a nd, Red á c
tie : G. va n R avenzw aa ij . - Ult g . H a rm oni a; Hllver ~um. 

Daar kom die w a: b ew . Louis To ebosch; Gertjie, bew . 
H. Strate gier; Rokkie s w ou sy dra , bew. M a rius Monni
kiendam ; Mamm a , 'k wil 'n m a n H ê ! bew. Ary Verhaar ; 1 

Vat jou go ed en tr e k , F err eira , bew . Henri Geraert; 
Pollie , ons ga an P êrel-toe , b ew . Alb. De Klerk . Een reeks 
ge kend e lied er en kn ap . bewe rkt, w aar· ond er een paar 
moeilijke . Ov er 't a lge ffifee n t e zwaa rwichti g. Blij ven best 
in de s tijf Monnik e nd a m, Str a t egi er , Toe b osch. Zeer 
aanbevolen . 

91Ztxturen 
* B en·elu x in de orge lb eweg in g. - Met vr eu g de ont
vin g en wij hiet ber icht d a t d e jong e He er P els , de ze er 
b eg aa fd e or ge lb ouw er en or ga ni st, zijn ver loving h eeft 
gevi erd m et M ej. D 'H ondt (H er se lt). D eze blijd e ge beur 
te ni.s ve rdi ent om ve le r eden en m eer d an gew on e be
lan gste llin g. De or ge lb ew eg in g k r ij gt hi er h et m ees t 
frapp a nt e v oorbee ld va n sam en we rk in g tu sse n Vl aa nd e
r en en N ed erl a nd. Tw ee org e lbou wers (e n of ze beid en 
re us e-s:ym va thi ek zij n !) re ik en m ek aa r d e h a nd ov er h et 
h oof d va n bun kin diere n . Wij v iere n de ve rl ovin g van 
de be ide j on ge or ge lbo u wer s (wan t J u f . D 'Hon dt sta at 
100k in di t vak. ni et op h et a ch ter pl a n ) doc h w ij v ier en 
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m et ee n d e ver lovin g va n d e Vl a am se - m et d e Neder
land se or ge lbouw, en, dit k a n ni et and e rs dan gelukkig 
zijn. Wij h ebb en die sa m enw erkin g v ee l t e weinig. Het 
is on s inmidd els e1en ge n oege n de ge lukki ge symp a thieke 
V erloofd en v a n h ar t e t e f elici te r en e n m ede hun ouder s. 
En.. . indi en h et waa r is da t « D e Sch a lm ei » de eerst e 
st a p n aa r di t blij ge b eur en ste ld e, m aa kt dit ons genoe
ge n dubb el gr oo t... Und w e it er ... ? 

* Mr - E . De G:root e , ru ste nd or ga ni s t der St . B aafs
ka th e dr aa l t e Ge nt , we n se n wij va n h a rt e ge luk met 
zijn 80st e v er j aar dag. N og vele j a 1·en ! 



* fle FJrma Pels & Zoon bouwde een nieuw orgel in 
het Missiehuis te Teteringen. Het inwijdingsconCiert werd 
gehouden door Coos van Overbeek met volgend program
ma: Phantasi ,e in g mall, J. S. Bach; Allegro Cantabilé, 
Ch. M. Widor; Menuet Antique, L. Boellmann; Trio op. 
65, Jos. Renoir; Pastorale ; L , Vierne; Sonata da Chiesa, 
H. Andriessen. 

L. VIERNE . 

* Mgr. Van Nuffe.l schreef op v,erzoek van Z. Em. 
Kardinaal' van Roey een nieuwe eenvoudige orgelbege
leiding op het Belg. Volksli e d. 

Freiburg, Zwitserland. Zoals u heeft gelezen in vo
rige mixturen (nr. 5) leven nog hier en daar enkele zui
vere kwekielingen à la Lefébure-Wely. De « Bulletin de 
la Chambre de Commerce Belg,o-Luxembourgeoise en 
Suisse » geeft ons nog een hedendaags levend voorbeield. 
Zij worden zeldzaam. Wij moeten die in ere houden. Na 
een besch1 •ijving van de prachtige -orgels in de St-Ni
klaaskerk te Freiburg en een lijst van zeer voorname 
bezoekers èn bespelers van het orgel (Fr. Liszt) verhaalt 
schrijver over een merkwaardig stuk dat jaarlijks op 
het programma v,oorkomt en eerst gespeeld werd door 
de componist Jacques Vogt (1834-1869) n .l. « La Scène 
pastorale avec orage ». Ziehier de inhoud van dit werk: 
« Le ciel est . bleu, l 'a lpe est sereine; un berger sonne 
du cor, l'écho répond; la · cloche d'un monasfère joint 
ses tintements au chant der armaillis. Le del se couvre, 
Ie vent se lève ; ;en grondant, l ',orage approche; il dé
chaîne ses fureurs sur la montagn e. Un coup formidable 
ébranle l' air, la foudre est tombée sur Ie rocher voisin. 
La tempête s''éloigne, l'orgue d'un couvent prélude et 
!'on' entend la psalmodie des religieuse.s. Le soleil re
paraît, la nature entière dit au Créateur son hymne de 
reconnaissance. » Het is zeer begrijpelijk dat na dit 
concert, de luist eraars « ont Ie désir de s'approcher du 
monste terrifiant et charmeur ... » Staat niet bij wie be
doeld werd: het orgel of de organist. 

+ De Firma Pels & Zoon bouwde een nieuw orgel in 
de Parochiekerk te Oldenzaal (38 spelen). H et werd be
speeld . door Prof. P eeters met: Allegro uit het Orgel
conc~rt in F., Händel ; Pastorale, Guilmant; le deel uit 
Ve Symphonie, Witlo f en Toccata uit dezelfde Symph . -
Gaalman improviseerd e. Dit programma werd uitgevoerd 

onder het lof . Op Zondagnamiddag (24 Oogst) hieicieri 
. beiden een grote orgel bespeling met volgende werken: 
Prof. Peeters: Fantasia en fuga in g klein, J . S. Bach; 
Drie ,oud-Nederlandse Meesters: Dufay, de Monte en 
Loeillet ; Pièce héroique, C. Franck ; Impromptu, L. 
Vierne; Banquet Céleste, M'essiaen; Toccata, fuga en 
hymne op Ave Maris Stella, Flor Peeters. Door A. Gaai
man werden uitgevoerd: Concerto in g ki ,, Vivaldi ; 
Fantasia in f kl., Mozart. * A. Ga.ahnan hield een orgelbespeling in de St: Bavo
kerk te Haarlem m,?t: Concert •o in g kl., Vivaldi en ne-
ge n werken van Messia en. · 

Over dit laatste vierk verscheen eën zeer belangrijk 
artikel in « De Linie » 3 Sept. door Dr. Hans Leerink , 
Zie vooral de slotzin: « De Parij E!a componist heeft alle 
reden om onze landgen oo t dankbaar te zijn voor de 
moeite, die deze zich vo'Or het propageren van zijn be
iangwekkend reuv re getroost. Voor ons heeft door dit 
concert de naam Messiaen ontegenzeggelijk een positie
vere, minder problematieke betekenis ge kregen. » Wat 
een prachtig resulta a t mag genoemd worden vo·or dhr. 
Gaalman . 

A. GAALMAN . 

* Dezelfde Orgel virtuoos , gaf op 8 Nov. voor de .Radio 
(AVRO) een bespeling op het nieuw orgel te Oldenzaal : 
Fantasia in F van Mozart; Concerto in a kl. van J. S. 
Bach; Fantasia van Tel eman. * · Firma Stevens: Nieuw orgel in • Heide -Kapellenb'Ds 
(22 reg.) werd ingespeeld door K . Elst met werken van 
J. S. Bach, Mendelsohn en C. "Franck, vóór en gedu
rende het Lof. Tijdens het orgelrecital droeg A. Paepen 
de volgende werken voor: Tocc ata en Fuga in d , J. S. 
Bach; Pièce in H, Franck ; Thema met variaties, Hän
del; Allegnetto, A. De Boeck; Alle gre tto vivace, E. C. 
Bairstow; Improvisata , A. Paepen; Allegro con digni
tata, Bairstow . * Dlu·. Louis Toebosch bespeelde het nieuw org el van 
de Fa. Verschueren in de Kerk te Fynaart (N.Br.) 
Programma: Concerto nr. 2, Händei; Dialoog, L. Mar
chand; 2 Trompetwijsjes, Purcell; And a ntino, C. Franck; 
Fantasia over « Wees gegroet, IQ Sterre ». - Het orgel 
~evat 14 reg. doch wierd voor uitbreiding in staat gesteld. * Paul EraJy, organist der St. Servatiuskerk te Brus
sel, hield een orgelbespeling in dezelfde kerk: Preludium 
en fuga in re, J . S. Bach; Allegro, J. H . Fiocco; Aria, 
B ac h; Le Forgeron Harmonieux, Händel; Allegro maes
toso, idem; Pastorale, P . Eraly; Final, C. Franck. Het 
recital ,werd ingericht ten voordele van de nieuwe kl <ok
ken en afgewisseld met ko01·nummers. 
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* br. C. Huigen s be speel die een n leuw or ge l, do or de 
Fa. Pels & Zoon ge bouwd, In de P ar ochi ekerk t e Sil 
volde (31 reg.). Fantasia In g kl. ; Ad ag io in a kl. , Toc
cata (Dorische) door J . S. Bach ; Pr eludium und Fuga 
op, 1, Brösig; Lied de s Chrysanthèm es, J . Bonnet ; IIIe 
Koraal, H. Andriessen. * Prof. Flor Peet.ers. Eeh uitgebreid verslag van zijn 
Holland-toernee moet tot ons spijt verschoven worden 
tot volgend nummer. * Nieuwe orgel s . In de Gereformeerde Kerk te Naald-

~ jk (Z.H.) heeft de Fa . J. W. Clavaux van Rotterdam 
een nieuw orgel volgens electro-pn eumati sch systeem 
gebouwd. De speeltafel bievat 2 m a nualen en pedaal met 
27 reg. plus 8 speelhulpen en 1 vrije combinatie, bene
vens de gewone vast e combinaties. Rechts bov en het ra
diaal pedaal zijn 2 t re den voor de zwelkast va n Ma n. II 
en Gen. cresc . De windladen zijn volg ,ens h et m embraan
lade-systeem met een electr.-pneum. relais. Man . II is 
in een zwelkast geplaatst. 

Op 20 Aug. j.l. werd het orgel tijd ens ee n plechtig e 
Ingebruikneming, ln gesp eield door dhr. Marinu s Voorberg 
te Hilversum met een prog r amm a, gewijd aan Bach , 
Mendelssohn, Franck en Widor , .. waa rna .de organist een 
eigen compositie ten gehore bracht. pv . 

Á 
Te Borkel en Schaft (N.Br .) w erd ,op 10 Oct . het 

or Fa . Verschu er en te Heythuysen-Tongeren herbouw
orgel ingewijd door de Z. E . Pastoor der Parochie. 

Tijdens het Lo;f hield de Hoogeerw. Heer Deken van 
Valkenswaard een predikat ÏJe, wa arna E . P. Mich. Stu"m-
pel, OCR van Achel, met het volgende programma het 
·orgel inspeelde : Preludium in c, Fanta sia sup er , Val et 
will ich dir geb en en Ich ruf ' zu dir Heer Jesu Christ , 
alle van Bach ; F anta sia in A (m et iecho) van Sw ee linck ; 
Giga van Loeill et ; Pr élud e va n Cés. Franck ; Ca ntil ène 
van Jos Jongen en Tocc a ta va n Bo ëllm a nn . H et or ge l 
bevat 15 reg ., verdeeld ove r t wee m a n . en peda a l, be
ne vens twee koppelingen. pv . 

Hel Gra vensteen Ic G ent . 

* Dr. G. D , . Cunnlrigham t. The Organ World vart 
.,.- oc tob er bracht hret bericht van het overlijden van een 
\ va n Engelands groot ste organisten : Dr. G. D . Cunnlng

ham . Op 7 Jul L j.l . gaf hij In de Town Hall te Blrming
ham zijn negenhionderdste recital , de volgende dag werk
t e hij med e .a an het Requiem van Brahms. Het was zijn 
laatste concert. Een maand later overleed hij op 14 
Augustus. Cunningham werd geboren ·op 2 Oct. 1878. 
A.ls organist begon hij zijn loopb a an in het Alexandra 
P a laoe met popula ire concerten. Verscheidene kerken 
hebben hem als organist gehad. Enige tijd bracht hij 
door aan de St. Alban 's kerk in Holborn-Londen . In 
1924 werd hij stadsorganist in Birmlngham en speelde 
van daaruit zijn wereldbekende concerten voor . de BBC 
elke Woensdagmiddag. Cunningham speelde een uitge
br eid 1en veelzijdig repertoire, terwijl ook de moderne 
orgelmuziek geregeld op zijn programma's voorkwam. 
In 1944 verleende de Universiteit van Birmlngham hem 
het ene-doctoraat . Hij was tevens Professor van orgel 
aan de Royal Academy of Mus ic. In de jaren 1939-40 
was hij President van het Royal College of Organist.s. 

~ Het Congres van de Incorporated Association of 
Orga.nists is in dre laatste Augustusweek onder . grote be
lang stelling te Leicester gehouden , onder presidium van 
Mr. Georg C. Cray, organist van de Cathedra! van Lei
cester . Behalve orgelvoordrachten van Mr. Gray en G. 
Jones, en de lezingen van Dr . Harold Rode.s, Dr. St . B . 
Ta ylor en Dr . D . Chapman , werden er k a merconc erten 
gegev en , waarop madriga ~en en balletten -uit de 16de 
eeuw t en gehore werden gebr acht door h et ver s terk te 
Leice st er Bach-Choir, en een conc ert door het l..iondon 
Pianofort e T r io. De laatste dag we rd een excursi e onder 
nom en n aar de Cisberci enst er-Abdij bij Loughborough 
en de klokk eng ieterij van de Firma John Tay lor & Co. 

P .V . 

Bcgijnh,of Ier H oyen (Klein Begijnh of) Ie G ent. 

D I T N U MM ER 

VAN 
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• 
Alle geestelijke muziek en muziek speciaal geschikt voor onderwijs
gestichten van eigen en vreemde, van oude en moderne meesters 

IS IN EEN DEPOT GECENTRALISEERD. 
Bespaart U alle nutteloos rondschrijven! 
Laat U door ons voorlichten! 

EEN ADRES VOOR GANS HET LAND : 

CENTRALE MUZIEKHANDEL 
B IJ E N L A A N, 1 - B R U S S E L 

• 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte systeem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 

V O O R A R T I S T I E K E N D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 

TONGEREN L. 
opger. 1937 

ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 
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F I R M A DELMOTTE DOORNIK 

1 OQ4ets_J 
u.an 11-ade.t 0-p ~().tl, ude.'lt t 8 t 2 

BOUWERS VAN HET MONUMENT AAL ORGEL VAN HET N. I. R. TE BRUSSEL 
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1n uw ,keuk ... 
·, . 

_. ~' /~ al het electronisch orgel WURLITZER zijn aange-
, .. 1 ·•• •·· . . ''. -'/ ~'·!lfft;ezen besternm'Ïng vinden. 

•. ';~ tJ " f 1 • ' 

· Dit wonderbaar instrument is een onuitputtelijke 
'bron van V!3rs,.c..hiZl.fw1 e tonen, zó zuiver, zo stijlvol, 
zo werk <f • ! • . ~ de traditionele orgel-
klanken. "")0],J I t.//~P 

. ml'Z -o 
leder organist 7-è et WURLIT ER orgel bespelen 
zonder voorafgaande ingewikkelde studie der regis
tratie. 

Het WURLITZER orgel beslaat zo weinig ruimte en 
kost betrekkelijk veel minder dan het gelijkwa~r
dige pijporgel. 

HET IS WERKELIJK DE ZIEL VAN UW KERK. 

IDI. ORGANISTEN 

EE. IDI. PASTOORS 

EE. IDI. BESTUURDERS VAN COL
LEGES en KLOOSTERGE
MEENTEN 

Zendt, met vermelding van « De Schal
mei », een postkaartje en vraagt kos
teloo s en zonder verbintenis inlichtingen 
aan de algemene vertegenwoordigers : 

USINES G. STAAR N.· V. 
Steenweg op Waterloo, 566 

BRUSSEL 

Drukk. VYNCKE, Gent. 



::kd 1· , n-· S"'l-lAL1viE:1'• 1 r 
JANUARI 1949 4° Jaargang • N' 1 

·rweemaandelijks Tijdschrift voor O rgelbeweging 



3 Januari 1823 werd te Zoerle-Parwijs gebo
ren Jaak-Niklaas Lemmens , zoon van Jan-Bap 
tist Lemmens en Anna van Heusd en. 

3 Januari 1949 was h et dus 126 jaar geleden 
dat de Sticht er van de Lemmenss chool het le
venslicht aan schouwde. 

H et is de onverVl'eemde verdienst e van Jaak 
Lemmen s geweest om in de meest ban al e t ijd 
van de 19° eeuw aa n Europa de ware scho onh eid 
van de orgelmuziek van J .S. Ba ch getoond te 
hebb en. · 

H et heeft dus zijn red en de verdiensten van 
Jaak Lem mens voor de orgelb eweging in h et 
kort te belichten. 

H et ligt ni et in onz e bedoeling een gedetail
leerd e leve nsbeschrij ving te geven. U kunt di e 
vinden in « Bio graphi e universelle des Musi
ciens » (2° éditi on) van de hand van F.J. Fetis, 
best uurd er van h et Brussels Conservatorium, 
waarvan Lemmens een leerling was. 

J. Du clos in -zijn << E ssa i sur la vie et les tra
vaux de l'auteu r » heeft zich hier ook van be
diend in zijn voorwoord op het posthuum werk 
van J.N . Lem mens « Du chan t Grégori en, sa 
mélodie, son ryt hm e, son h arm onisat ion » (Gent 
1886). 

Ook Z. E. H. A. Erens, o. p raem., arc hi var is 
va n de Abdij van Tongerloo, geb ruik te deze le
vensbeschrij v ing voor zijn brochure over J aa k 
Lemm ens. (St -Norb ert us Drukk er ij , Tongerloo ) 

Wij willen enk el de betekenis van J. Lem
mens voor de h ero pl eving der orgelkuns t in h et 
lich t ste llen. 

In 1841 werd door den best uurd er Fétis de 
orge lstudi e op h et programma van het Bruss els 
Conservator ium gep laats t. Bij gebr ek aan eigen 
bekwam e organisten, werd Chri st ian-Fre derik 
Gr ischn er , orge list va n de Evangelische kerk te 
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}aak Lemmens 
Spandau tot orgelprofessor benoemd. 

J. Lemmens was een van zijn eerst .e leerlin
gen, en in 1845 beha alde hij de eerste prijs vo or 
orgel. 

D e bestuurd er van het Conservatorium J. F é
tis nam toen het plan op Lemm ens te bekwa
men tot pr ofesso r, om zo niet aangewezen te zijn 
op buit enland se kr ac hten . 

Hij verkreeg va n het ministerie een geldelijke 
toelage en stuurde Lemm ens naar Breslau, waar 
hij onder de leiding va n Adolf H esse, de kunst
tradi tie van den genialen J.S. Bach zou bestu
deren. Dit was in het begin van 1846 . 

Daardoor werd J. Lemm ens onttrokken aan 
een invlo ed en omgeving die voor h em noodlot-
tig ha dd en kunn en worden. ' 

Imm ers, in Frankrijk en in de Ned~rlanden 
was de orge lkunst volledig in verval. 

. D e o~ganisten zochten in hun composities ~n 
wt voe rmg en geen inn erlijk e diepte , do ch hoe zij 
a lle mog elijk e klank effec t en die een 18 of 19-
eeuws orgel inhoudt, zouden aanwenden. 

H et was de p er iod e va n een oppe rvl akkig e 
doch prettige « style orné », die haast niet a f
wijkt van de specifieke clavecimbelstijl. 

H et was de zucht om uit te pakken .:...._ de or
ganist voelde geen behoefte meer om iets neer 
te schrijven dat interessant of doorvo eld was; 
h~j impro viseer t om met een minimum in spa n
mng een groter effect te bereiken. 

Het ontbr ak aa n zelfcritiek · en men gaf t oe 
aa n den wansmaa k van een geëxa ltee rd pu
bliek. 

Op de orge lcoricer tp rogra mm a's vind en wij 
geen enkele oude of kl ass ieke meester meer. Het 
was a lles imp ro v isat ie wat de klok sloeg ! 

Leféb ur e-W ély is de meest getrouwe incarna 
t ie van deze m ode . 

In tegenstelling met deze wanto esta nd, werd 
in Dui ts land de tra di t ie van J. S. Bach nog , ge 
vo lgd. 

W el is waar was het een slaafs e navo lging: de 
Duits e orga niste n schreven stro ef gesponne n 
con trapu nt, maar het was tenm inste degelijk 
en doordacht. 

Zij vorm den een tegenwicht, een react ie tege n 
de on beheerste, wa nsmake lijk e Franse muziek. 

J . Lemmens krijgt bij Hess e de gelegenh eid de 



grootm eest ers als Pach 13lb el, Buxtehude, Bach 
e.a. in te studeren vo lgens een berpo efde, tr adi
tionele m et hode . 

Legato-spel , geleide vo etzetting enz. a llemaal 
zaken waarvan in ]î'rankrijk en België geen 
sprake meer was ( 1) . 

Begin 1847 kwam J. Lemmens in Brussel te
rug, spoediger dan men verwacht had, m et het 
volgende, gunstige getuigschrift van zijn leraar 
A. Hess e : cc Ik kan aan J. Lemmens niets me er 
ler en: de m eest ingewikkeld e muziek van Ba ch 
speelt hij zo goed als ikz elf. ,, 

Van zijn reis door Duitsland had Lemm ens 
geprofiteerd om contact t e nemen met de grot e 
Duitse meester s, hun opinies en plann en te pol
sen, hun instelling en te bezoek en. 

Nadat hij in 1847 qe tweede cc prijs van Ro
me » bekomen had, werd hij in 1849 beno emd 
als pr ofessor van orgel aan het Bruss els Conser
va torium. 

Lemm ens was de eerste volwaardige org elist 
en ook de eerst e B elgische professor voor orgel. 
Hij was de eerste die de specifieke vingerzetting 
voor het legato-spel ( de substitutie) onderwe es, 
maar hij v errichtt e nog me er baanbrekend werk. 

Het pedaalso el was totaa l onbekend, ook al 
vanwege de gebrekkige bouw der voetklavier en . 
Lemmens gaf door zi in onderwi is de Q'rote stoot 
tot de verbetering ~a n het vo et klavier - de 
ore-elbouw en bov enal het orqelspel. · 

Gedurend e de een en twintig jar en die ,T. Lem
IPens als orqelleraar doorbracht aan het Brus sels 
Con servatorium. h e<>ft zijn onderwijs tot onver
homJ te r esultat en geleid. 

E en g-root .aantal uitst ekend é leerlin qen deden 
dP, nrin cieoe n vRn Lemrn P,ns zeqev;eren en hoog
s<'nRtteTl. o.a. Joc:;en h Tilbor!!h s, rn emens Loret, 
Alfon s Maillv .. Tmef nAlla P,r ts , Alexand er Guil- · 
mant. Charlec:;. Mar;e Widor. 

D e invlo en di e J. L emm ens oo gebied va11 or
p-<>l uitstraald e, beperkt e zich ni et tot B elgië 
alleen. 

.Afaezien v a'1 PP,t feit ditt ook vanuit h et h11i
te;,l<mrl ve]"l lPerlinO'en toest ,roomd en, werd hij 
zP,lf. ook in Fr an kriik en andere land en uit geno
diarl om orqelnoncerten te geven. 

Ffi i besofleld e h et orael van de Mag dq 1e"v-t-en 
St-Vi11cent,i11s à Paula-k erk t e Parii s . Bii de in
hnldigin a ner nraels van s;,,t-Eus+A,nhiuc:; t <:1 P A,
ri ;q_ vitn Sint- Pi <>ter en P aulu s t P, War enn es (hi _i 
Rii sel). van de kath edraal wm Ro11aa n, van die 
van Atr echt en nog on vele andere pla atsen, 
stond de na am van de Befaische m eeste r on 
de eerst e plaats tus sen de kunst enaar s, en trok 
voo ral zi in spe l de aa nda ch t. 

D e groten uit de Fr anse muzi ekw ere ld, Adolf 
Adam, Auber, Meyerbeer, Ro ssini, h et puik ui t 
het lerar encorps van h et Parij se Conservato-

rium; kuns t liefh ebbers , letterkundig en, uitg ele
zen publiek, h et was een stormloop als L emmens 
verscheen; overal viel hem een warm applaus 
t en deel, zo begeesterde zijn zielvol spel. 

Men . trachtte Lemmens in Frankrijk te hou
den. Verschill end e plaats en werden hem aang e
boden , o.a. die van -organist aan de St-Eusta
chiuskerk van Parijs, en di e van professor aan 
het Niedermeijer-instituut, eveneens te Parijs. 

Ook Aristid e Cavaillé-Coll , de grote Franse 
orgelbouwer had een ware bewond ering v oor J. 
Lemmens: L emm ens gaf in zijn ateli ers re~el
matig orgel-auditi es, waa1·bii een select publi ek 
werd uitg enodigd ; tevens maakt e Cavaillé-Coll 
van de aanwezigheid van L emm ens gebruik om 
raad t13 vragen op het gebied van o~gelbouw. 

Naar aanleiding van de or p-elcon cert en van 
J. Lemm ens schrijft Fétis: c< vó ór J. L emmens 
waren de grote , schone orgelwerken van Bach 
onbekend, zowel in Frankri ik als in België, of 
teninste werd en zii op zij gelegd, om reden dat 
men opzag tegen de technische moeili _ikhed en. » 

Door het voorbeeld van J . Lemmens ontstond 
er een nieuwe kunstopvatting, waarin weer 
plaat s was voor de grote meesters. 

,Jozef d'Ortio,1 P, schrRef in 1861 in zijn LA 
MUSTOTffi A L'EGLISE: « J. Lemmens is on
getwiifeld de grootst e organist van Europa. Ni e
mand b ezit in dezelfne mat e a ls Lemmens, de 
k eDnis VA.Tl h P,t ,zehrn;k der klltvi Rren, biizonner 
bRt voP,t,kl9yj flr. i117ii;ht, in de reqistratie. Ni e
IJ1AT1rl b ezit, 1m'T1 in 7,inht in dfln war en muû ek
sti il. ni<> .,..,.,.,+, hii den koninq d<>r in strumenten; 
efln i;;t.i il ni9 nn herro"ln 9li ik verloren snheP,n. als 
.r. LP,mmfln<; h Pm nÎP,t ooni euw tot leven ge
hrR.f'nt. hAn : AeT\ st.iil "WAR.rvan d"I WRrlrP,n val'l 
J.S. Bach de onver gankeliike voorb eelden blij
ve"I"\. n 

O"lr ÎTl 'F,,-.,,,.Alanrl. b<>t, kls:ic:;<>Î"llre Jq_nd Vil.Tl h<>t 
ori:it,(")rio All V9T} het, oraRl. h •wru cbt nonr de 
WRrk<>n VJ:11'1 n°T1 crrot en Haend el, oogstte Lem
m<>n<, arnot :<iücces . 

W .T. ~ Pd .. nie on rlq,t, nqenhlik nonrairnr l'lls de 
eP,r<>t,e ortT.,...,;.,t Vfl."l "Rna<>la,11<l. schreflf nvRr T ,em
rnen<;: « w"t . h Pt. vR<>t elAnd on<: At,nnrd"l als ne 
J'YlP,PE>f, snnit.t,<>r fln0 e van 7.lÎn IDU<lÎCi, is onqetWÎÎ
fol<l J. L Rmm ens, een der grootste genies van 
0D7.en t ,j ;a. ll . 

In 18~9 nam LP,mm ens ontc:;lqg aa n h et non
SArvi:i.torium van :Rr11<:sel. om P-eh eRl ziin tijd te 
wi irlen aR.n comuo sitie fln con cert.rei7en. 

Ov er deze la a t.<>t,RT1 h ehh en wii uitv oerig l!e
sor ok en : een enkel woord du s nog over zijn 
comoositi es. 

Lemm ens was een kind v1tn ziin tiid: h et was 
de .romantii;;che oerion e. Ziin grote bet ekeni s 
liir+, du s ni P.t, on h et gebied van com oo siti e. 

Toch blijft bv . zijn vijfstemmige prelude in 
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. . 

Es een st uk dat gerus t op een concer tp rogram
ma mag v oorkom en. 

Verd er h eeft hij zich toege legd op de studi e 
va n het Gr egoria ans, de lit ur gische zan g van de 
H. K erk . 

Hij was een va n de grote st rijd ers voo r de 
zuivering en heruit gav e va n de kerk elijk e zang
bo eken. 

R eeds in zijn « Considéra t ions générales sur 
la décad ence et la rest aur at ion du chant Grégo
ri en » schr eef hij dat de voornaamst e oorzak en 
van het verval va n het Grégori aans waren : de 
verminking van de melodi eën , het verlor engaa n 
van het rhythm e en de stijlloze begeleiding. 

Daarom ri cht te hij zich t ijd ens zi in verblijf t e 
Rom e in een bri ef tot Paus L eo XIII , waa rin 
hij m et aandr a ng verzo ekt tot een h erziening 
van de Gré goriaanse zangbo eken , en vo orstelt 
een commi ssie va n deskundi gen daar toe in het 
leve n te ro epen . 

Slecht s geleid elijk aan was J. Lemm ens tot 
dat inzicht gekomen, zijn eerste pogingen tot 
het schrij ven van een Grégoriaa ns e b egeleidin g_ 
mislukten. 

D aarn a schr eef hij enk ele orgelsonat en ; in de 
3° ontl eent hij zijn moti even aa n de cc Ita mi ssa 
est » van de Pa asweek , en de cc Vict ima e Pa
schali Laud es» , welke moti eve n hii echt er chr o
mati sch behand elde. Da ardoor on t vin g hij een 
kr iti ek van een zekere K an. Va n Damm e ( 2) , 
die hem er · opm erk zaam · op maakt e, da t het 
Gregoriaan s dia t onisch diend e b egeleid t e wor
den. 

D eze cont ac tn ame werd v oor Lemm ens de 
aanl eidin g to t het sti ch te n va n een school voo r 
refü~ieuze muzi ek , de LEMMENSSCHOOL. 
· In Juni 1878 legde hij een pl an voor a an Z. 

Em . K ardin aa l D escha mps , dat met geestdrif t 
oritvan ge·n werd ·. 

Lemm ens ste lde zich t ot doel een vo lledi ge 
kunst- opvoe din g te doen sam engaa n m et een 
god sdiensti ge opvoe din g om zo t e k omen tot 
v o 1 w a a r d i g e k erkmu sici. 

N a den zegen van den P aus over zi in nieuw e 
in st ellin g te zijn gaa n afsm eken , werd in J anu a 
ri 1879 de ni euwe scnool geooe nd , die bij h aa r 
aa nva n g slech ts twintig leerlin gen te lde, m aa r 
waar na ar de toe loop st eeds gro t er werd , . on 
da nks h et feit dat Lemm ens alléén uit zond erli _ik 
b ee-aafden aa nn am. 

J . L emm ens ha d echt er n og and ere plann en. 
D e sti ch t ing van een mu zieks ch ool was slecht s 
een eerst e st ap op de weg van h et h erst el va n 
de religieuze kun st; daa r k ond en slecht s enk ele 
bevoorr ech te n hun opleidin g geniet en . 
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J. Lemme ns Yild e echt er a llen bereiken , die 
hun aa nd eel had den in de uit voe::irin g van het 
Grégoriaa ns, to t in de kl einste par_ochi es to e ; 
daa r toe wild e hij een verenigin g in het leven 
ro epen. Verschill end e land en war en hie r in r eeds 
voorgega an. 

Tijdens een vergadering te Mechelen op 28 
Septem ber 1880, werd de Sint-Gr egorius- vereni
ging gesti ch t, met als doel h et ve rb et eren van 
de kerkzan g op de parochie s. 

Di t was het laa ts t e ini t iati ef va n den gro te n 
kun ste naa r: zijn gezondh eidsto estand liet de 
laat ste tijd te wensen over . 

Op zekeren dag kr eeg hij een flauwt e na het 
geve n van zijn kl assen t e Mechelen, en dit was 
het begin van het einde. 

Op zijn ziekb ed nog bezig me t compon eren 
sti erf hij op 30 Janu ari 1_881 na vooraf me t de 
laa ts te kr acht die hem nog rest te h et T e D eum 
gezongen t e hebben. 

D e begrafenispl echt igh eden hadd en pla at s t e 
Zems t bij Mech elen, waar hij een kastee l be
woond e; zi in st offelijk overs chot , werd bij gezet 
t e Zoerle-P arwijs , zijn geboort eplaats. 

Onl an~s schr eef een van onze Vlaam se mu
ziek- criti ci een art ikel in DE STANDAARD 
met .9,ls t it el cc I s J. Lemm ens ve rgete n? >> 

Hij uitt e daa rbij de wens da t er een gelegen
heid zou gevo nd en· word en , om de b et ekenis va n 
deze gro te zoon der K emp en, als virtuoo s, en 
als oae da goog t e belicht en. 

H et was m et vr eu gde da t wi.i vernam en dat 
de K empi sche Schrijv ers a .s.- Zom er J. L em
mens gaan v ieren als een van hen . 

Ja ak Lemm ens was een groo t kunst enaar , 
wellich t in zi in ti id onze groots t e faam in het 
bui te nland . Va n zijn doelbewu st initi a ti ef en in
vloed is de orgelbeweging in België en Fr m kri ik 
uitgegaa n , en zo wi i t hans zoveel flinke, ja grote 
mu sici-or ganj ste n in W est-Eur opa t ellen , dà n is 
dat aa n hèm te dank en. 

Wij zi in aa n deze gr ote k atholi eke kunst ena ar 
vee l vers chuldi gd ; m oge de vierin g va n a .s. 
zomer h em een waa rdi ge po sthum e huld e br en
gen . . 

Ti t us H. TIMMERMAN 
Organist der Abdij Ton gerl oo. 

( 1) H et ee1·ste dee l va n di t a 1-tikel we 1·d g rote nd ee ls 
ove r geno m en ui t « L emm ens in de Or ge lges chi eden is », 
B ert en De K eyzer, « De Sch a lme i ». J g. I , 1, bi. 9. 

(2) Kan u nnik Van Dam m e sc honk on s L em me ns! Ovier 
di t m er k waar di g fi guu r versc hi j nt over k or te tijd ee n 
gro ndi g en eerli j k a rti ke l in dit bl a d . ( R.) 

• 
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Dat de Liturgi e tot , een herni euwd leve n kon 
komen in de laatst e decennia is voorzeker een 
gevolg van een alom werkend en herl evend spi
ritualism e als een react ie op het al te bott e ma
terialisme van voorbije jar en. D eze heropl evin g 
van den geest b eho efde daarom no g niet p er se 
christ elijk gericht te zijn. De leve nsvisi e die zich 
aandient als humani sme ondervond óók dez e 
vergeestelijkin g binn en haar leer en zag deze 
uitwerk en in de pr aktijk en van het leve n . 

In de christelijke samenleving bewerk te dez e 
geestelijke beweg ing in vele gevallen een juis te re 
verhouding tussen geest en mat er ie , tussen ziel 
en lichaam , èn de erkenning, dat de mens wel 
deg elijk bestaat uit ziel en licha am, b eide. Tot
dat de erk ennin g kwam, dat hier du s een dub
b ele behoefte bestaat; m aa r ook van een innig e 
verbondenheid van geest en mat erie, van ziel en 
lichaam. En daarbij het inzicht dat de een 
slechts werkt door de ande r. D at de lichame lijk e 
activiteit zonder de geest dood was, dat de 
geestelijke activiteit zonder het lichaa m ni et 
kon bestaa n, tenminste voo rzove r h et de men
seli ike werkzaamheid b et rof. 

Men zegge ni et, dat dit álles vanze lf spreek t, 
want er zijn geesteli _jker stromingen geweest, en 
ze zijn er nog , waarin (zo ni et in de th eorie ge
lera ard , dan toch in de pr aktijk b eleefd) hi er de 
over ma cht van de geest, daar de heerschappij 
va n het lich aam al te ste rk b enadl·ukt werd. 

Nu, nu eerst bre ekt in ve le krin gen h et inzich t 
door, da t hier geen contr overse n b estaan , m aa r 
een inni ge sa m enwe rkin g rpoet heersen. 

De kath olieke K erk - ik zeg ni et de katho
lieke levenspra k tijk va n altijd en ove ral! - de 
Kerk h eeft in haar leer en in h aa r godsdie nst ige 
voorsc hrif te n , ook die betreffende de Er edienst, 
een zielkundig zeer jui st standpunt in genomen, 
dat praktisch nooit beh oefd e gewijzigd te wor 
den. Di t menskundi g in zich t is geb leke n een 
over rijk e voedingsbodem te zijn voor alle kun
ste n, zodat er t ijd perken geweest zijn , dat Kerk 
en Kunst h and in hand gingen en voo r de toe
sch ouwe r als h et ware één begrip uitmaakt en. 
D e gesc hi ede nis is daar om voor deze stellin g 
talloz e en meer dan overtuigende bew i izen te 
leve ren. In de arc hi tectuur, in de bee ldh ouw
kunst , in de schi lderkun st , de literatu ur en niet 
het minst in de muziek. 

Dank zij de wijze voo rschriften va n de Kerk 
kon de muzi ek zich ontp looien als dienar esse . 

II 

Maar dit bracht in de praktijk mede, dat de 
beoefenaa rs der kerkelijke muziek hun taak 
slechts na ar behor en konden vervullen in de 
mate dat zij va n dez e dienstbaarheid overtuigd 
war en. D e diepte punt en in het kerkmuzikala 
leven vallen dan ook samen met het ontbreken 
van dit begrip bij de leidend e musici. 

H et insch erp en van dit begrip mo et de voor
naamst e taak zijn va n allen die kerkmusi ci 
mo ete n opleiden. En dit geldt zogoed voor ka
tholieke als voor protestantse musici. In ons vo
rige artik el (Schalmei, Nov. 1948) wezen wij 
r eeds op een groe ien van dit inzicht, dat zich 
ui tte in het organiseren va n de cursussen der 
N.O.V. voor k erkmusici. Als eerst e uitbr eiding 
hiervan zullen in het volgende _iaar ook in Zwoll e 
deze lessen worden gegeven. In dez e cursussen 
wordt ook de aandacht gewijd aan het koor, dat 
to~ nog toe geen officiële functie had in de pro
t estantse eredienst. H et zwaartepunt van de 
muzikal e verzorging va n de prot esta nts e Ere
dienst lag , en ligt nog imm er, bij den organist. 
Do ch sind s de invoerin g va n het orgelspel in de 
prot esta nt se Er edienst is hi er alles uit sluitend 
aan het narticu lier ini tiat ief va n den on~anist en 
den dienstdoenden predikant ove rgelat en. Dat 
de blo ei en de scho onheid va n de kerkmuziek 
hi erm ede meer dan in het gedran g kwam laat 
zich denken. 

H et maq als een ve rbli idend teken gelden, dat 
de orga niste n zelve h et groot tekort hebb en 
aan gevoeld en zelv e midd elen zi in gaan bera 
men om een m oqeli ikh eid te sch eppe n waardoor 
zi i hun taak vo lledig er zoud en kunnen ve rw e
zenli iken. Terwi il bij de h oogste au tor it eit, in 
de N ederlandse H er vormd e Kerk zogoe d als in 
de versc hill ende a nd ere Protestantse K erk en , 
een moeili ik en al te traag geh oor we rd ·verkr e
gen . organisee rd en de verenigd e organisten in de 
Ned. Or gan isten Vereniging zelve de hi erb oven 
genoemde . cursussen , waarbij ve le predik ant en 
daadw erkelijk ste un ve rleend en . 

Uit dit b esef va n ont oere ikendh eid werd hi er
na ast ee n sam enwerk in g gebo ren , waaruit h et 
cc Handboek voor de Ke rk orga nist l> ontstond . 
In dit werk wor dt door de t ien schri ivers die 
het samenste lden get uigd van de h oogheid en de 
belangriikheid van de taak die voor de kerk
organ ist in de protestantse Er edie nst is wegge 
legd. 

H et is een bo ek geworden, waa r de (protes-
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tantse) organist inderdaad « alles kan vinden 
wat ten nauwst e met zijn werk samenhangt». 
Doch het is geen volledige leergang om hem in 
de praktijk te scholen. W el spreekt het bo ek 
over specifiek sp eelt echnisch e mo eilijkh eden en 
probl emen, over de jui ste wijze van k oraa lhar
monisaties, over orgelbouw in de Nederlanden, 
over de voornaamste onderdelen van het org el, 
9ver de vulstemm en .. De inhoud leert ons, dat 
he el het gebied van het organistenwerk wordt 
onder de loup e genomen: Willem Mudd e schrijft 
over de taak, Ach. Kous emaker over de practi
sch e en th eoret isch e ontwikk eling van den or
ganist, Ds Dankbaar behand elt de Orde van de 
Er edienst, waarin hij de aangrijpende bekent e
nis doet ,, Wij (Hervormd en) zijn arm, tè arm 
aan symbolen», en uit heel zijn hoofdstuk 
sore ekt waardering voor de Roomse liturgie. 
Het Kerk elijk Jaar wordt (om ziin hog:e b ete
kenis al te summier! ) behand eld door Ds B oer
lijst. L eo Mens vergeet in zijn studi e over het 
ontstaan en de ontwikkeling va n de Psalmen en 
Gezangen geheel en al de fase die er lil!t tm;s en 
het gebruik van de Psalmen in de Joods e Er e
dienst en de opname van deze oude liederen in 
de kerken van Calvijn en Luth er :. Over de oude 
hymnen spre ekt hij \net geen woord. En dat is 
een gemis, want in de nieuw ere opvattingen van 
de prot esta ntse lituriri e tr effen we ook de 011cle, 
de middeleeuws e psalmodi e aan , terwijl in de 
ni euw e geza ngenbund el va n de Ned. Herv. Kerk 
( 1938) een ruim gebruik werd gemasik:t jui st va n 
de oude kerk elijk e hymn en. Prof. Hul st schrijft 
over de Psalmen in de Joodse Er edien st; George 
Stam behand elt de harm on isati e van het kor aa l, 
het voor-, tus sen- en na spe l, en het zelfstandig 
orgelspel vóór en na de Dienst . H enni e Schouten 
laat ziin licht schiinen over de regist rat ie van 
het kor aa l , en in een volgend hoofdstuk geeft hij 
een kort b egrip van de techniek van het orgel
spel. Adr. Kous emak er b elicht de praktijk m et 
een hoofdstuk over de imorovi sat ie en in ' een 
slothoofdstuk zegt hij wijz e woorden over de 
manier van st ud eren. Dr Vente b ehand elt a l 
h etgee n een organist mo et af wete n van de orgel
bouw en hi i doet dat met bekwaamheid. G. van 
Ravenzwaaii schriift een lezenswaa rdi g chaoit er 
ove r h et orgel in de muzikal e st i ilontwikkelin g. 
Ov er h et uit voer ige hoofdstuk va n Will em Mud 
de c, H et Org elk oraal in zi in historis ch e ontwik
keling » zou een discussie te open en zi in, die 
ziin vraagpunten van praktisch elke bladzijd e 
zou kunnen plukken. D e d_ocum entat ie is quasi-

juis t, teveel op Duits e toestanden en verhoudin
gen geor ientee rd, en uit de histori e annex eert 
hij al te klak keloos en vooral zonder een goed 
begrip van de verhoudingen, zo vroeger als nu. 
Hetg een zeer jammer is, want dit had een van 
de best e hoofdstukken kunn en word en, waar
door de organist uit de histori e zijn taak had 
kunnen ler en verstaan en doorvoel en. Er staat 
te vee l in en er staat te weinig in. Mudd e's in
stelling tegenover het grote en zeer ernstig e pro
bl eem is, blijlk.ens zijn verwerking va n de aan
gehaald e lit eratuur , typische handbo eken-wijs
heid; de problem en ûjn nie t in hun diept e door
werkt en het geheel geeft te zeer de indruk van 
oppervlakkigheid, die : door de ten toon gesprei
de br eedspr akigh eid in h et geheel niet' wordt op
geheven. Vanda a r ook de overhaast e en uit alle 
verhoudingen gelichte conclusi es als - om één 
uit de ve le te noemen __: op blz. 252 ten aan
zien va n het Gregoriaans en het protestants e 
koraal wordt getrokken. 

Toch bevat ook dit hoofdstuk ve le goede op
merking en , waarm ee de vinger op de zere plek 
wordt gelegd: ,, Vast staat slechts, dat kerk
muzi ek, waarbij de nadruk eenzijdig op de kerk 
ligt , maar ook dat kerkmuzi ek, waarin het ac
cent alleen valt op de muzi ek, nimmer k erk
mu ziek kan zijn in de vo lle zin des woords . H et 
ontbr eken van een vruchtbare bodem voor kerk
muziek en h et gemis aan waarli ik scheppende 
krachten, ziedaar de beide vo ornaamst e oor
zaken , dat ons land (d.i. N.-Nederland - P.V.) 
aa11 de grote ontwikkeling der orgelkoraalkunst 
sedert Sweelinck eigenlijk part noch deel he eft 
gehad ... » (blz. 292). 

D e b eide door Kousemaker bewerkte lij st en 
va n composities die ni et -litur gisch , r esn. ,, ge
schikt v oor de erediens t » zijn, zi in nogal wil
lekeuri g opgesteld, ho ewel de grens mo eilijk te 
tre kk en is en er ov~rmaat van aanleiding tot 
subiectivisme is. 

Al m et al hebb en de pr otesta nts e orrranisten 
in dit handboek een bij zonder goede gids voor 
hun werk; ernsti ge st udie erva n zal hun taak 
als ,, diena ar der gemeente » zeer te stade ko
men. 

H et boek, dat werd uit gegeve n ond er redact ie 
van Adr. Kou sema ker bij Ar s N ova te Goes 
(Zeel.) , is een klo ek werk geword en van ruim 
300 blz., held ere druk en keurig geïllustreerd 
met een aantal va n de schoonst e orgelfronten 
ui t N oord -Nederla nd. 

Piet VISSER 
e.-::::_ -:-. _____ ......... 

~~w'A "..x: •7'4 ......... c... 
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Het Orgel • 
lll de Sint-Pietersl~erl~ · te leper 

':De 9eperóe <9rgelbouwer ;;}.acobuó oan t .vncle...:::. 

Zoals we voor de St-Maart enskathedra a l de 
gèschiedenis gesch et st hebb en, willen we hi er de 
schaarse gegevens m ededelen di e we kond en bij 
eenbr eng en ove r het orgel va n d_e St-Pi ete rskerk 
te Iep er. 

Kort vóór 1566 mo et een nieuw orgel ge
plaat st zijn gewórden; we lezen dit in de ver
slagen van de godsdienstberqerte. Op de be
ru cht e dag van de be eldenstorm, 16 Oogst 1566, 
had de klokluider van Sint-Pieters de kerkmees
t er s « help en afdo en de grote ni euwen orghele, 
staende an twesthende van der kerck e ». To en 
zij « dupperst e casine ( alias custode ofte cas se ). 
bened en gh ebrocht hadd en om die t er groter 
westd eur e uuter k erck e .te dra eghen in bewae r
nesse », werden zij « gh edwongh en tz elve up
perste van den orghele da er te la et en end e aban
doneren » hetw elk « corts da erna er a l ghebro
cken es gheweist » ( 1) . 

Ov er h et plaatsen van een ni euw orgel hebb en 
we geen gegevens tot in de XVIII • eeuw. In een 
in ve ntaris ( 1865) der k erk lezen we: « D e orgel 
is va n 1728, gema 'ekt door van den Eynd e van 
Ypr e. D e on~el is hersteld, merkeli ik vermeer
derd en verbeterd door den heer Phil. forest, 
orgelmaeker tot Geluvelt, 1866 ». . 

D eze korte aanhaling kunnen we nog enigs
zins aanvullen met uittreksels uit een kroni ek
en rek enin genbo ek (Kerkarchi ef); dit m eldt 
ons dat het orgel ongesteld stond op de kooraf 
sluitin ~ : << In het ja er 1774 h eeft men de hoo g
sael van St-Piet ers vertr a nsport eert m et- den 
orgel ond er den tooren, den welken stondt bo
ve n den irnran ck van den choor alwaer nu staet 
een iseren balustrad e di e gP,st elt is in hets elv e 
jaer »; verd er lezen we « 1776 - den orgel en 
oxa"ll stont kort en t i id te voo ren in den Midd el
of Kru ys kerk e op h et eind e van den midd el
choor . » 

In 1803 w erd « betae ld aa n Germain orghel
maecker de somme van dert hi en guld ens ( ge
deelteli ike b et1:1lin g ) ove r r epar eere n den orgel». 
Uat de h P,rste llin g no gal in qriip end was bewij
zen ons de betaalsommen ui tge keerd aan tim
m erm an en smid. Voort zien we Sr. Germain 
regelmatig b etaa ld worden « ove r het onder
houd van den orgel» tot in 1810. In de 1·eeds 
aa ngeha ald e herste llin g van 1866 door Forest 
wer$i « eerst de kas ve rbr eed en met verschillige 
spe len verbeterd» (3000 fr.) « In 1869 werd no g 

een nieu w spel, gambe, bijg ev oegd en cc de blaes
balg merk elijk vergroot». 

In 1908 « wordt Mijnh eer (Frans) Joris, or
gelmaker van Rons e, belast door den Heer Pas
toor (H .L .. Van der Meers ch) met h et her vor
men van den orgel der kerk, en mo est er een 
schoon speeltuig van mak en voor een som van 
3"500 frank en ». 

W e late n hi er de samenstelling van het nieuw 
orgel vo lgen; daar de ( 8) ni euwe, door J ooris 
bij gevoeg de, spelen onderlijnd werden, kenn en 
we metee n ook de dispositie va n h et Forest or
gel. We cursiveren de nieuwe spelen. 

GRAND ORGUE 
Bourdon 16 
Montre 8 
Flût e Harmoniqu ~ 8 
\!iolon 8 
Flûte 4 
Prestant 4 
Quint 3 
Doubl ett e '.2 

Corn et 
Trompeff e 8 

RECIT EXPRESSlF 
Bourdon 8 
Salicional 8 
Di ap ason ouvert 8 
Voix Céleste 8 
Violin c 4 
L e picolo avanc é de 
deux octav es pour fair e 
une flût e écho 4 pieds. 

PEDALE . SEPAREE 
Soubasse 16 
Flût e ouv erle 8 

W e do en hi erbij opmerken dat het in 1869 
aangebrachte gambaspel hierin ni et verno emd 
wordt; waarom, weten we ni et . 

H et ni euw orgel, (met vrijstaande speeltafel, 
2 handklavi er en va n 56 not en, voe tklavi er van 
30 toetsen), werd ingespee ld op Donderdag 9 
Juli door den heer Louis Vanhoutt e, organist 
der St-Maart enskath edraal te Iep er. 

Di t org el werd vernield in de wer eldoorlog 
1914-1918. 

Na deze gesc hi edkundig e schets va n het orgel 
willen we nog een paar woorden wijden aan de 
I ep ers e orgelbouwer Jacobus van Eynd e (aldu s 
schrijf t hij a lt ijd zijn n aam ) , de bouw er van h et 
orgel va n 1728 . Ja cob van Eynd e staat r eeds 
betit eld als orgelbouw er in h et b elastin gsbo ek · 
van 1706. (R egistr e des Capitations - Rijk sa r
chi ef, Brussel.) 

Tot nog toe kenn en we slechts v ijf orge lwer
ken door hem ondernomen. Voor dri e erva n is 
ons zelfs de dispositie bewaard gebleven. 
1. Op 10 November 1701 tekent hij een contr act 

waa rbij hij zich verb indt een ni euw orgel te 

13 



plaats en in de St.Janskerk te St-Omaars (2). 
2. Op 20 September 1707 gaat hij de verplich

ting aan een nieuw orgel te bouwen voor de 
St-Annakerk te Brugge. 
Het oud orgel uit deze kerk werd door Van 
Eynde in 1710 verplaatst naar de kerk van 
Lichtervelde (3). 

3. In de linkerwindlade van het oude orgel dat 
thans nog in de kerk van Stalhille staat le
zen we volgende aanduiding: « Jacobus van 
Eynde fecit, orghelmaeker tot Iper, anno 
1715. » Er bestaan gegronde redens om te 
veronderstellen dat dit orgel gemàakt werd 
voor- en geplaatst werd bij de Paters Predik
heren te Brugge. Het orgel zou in 1785 van 
Brugge naar Stalhille verplaatst zijn gewor
den (3). 

4. « Op 6 Octob er 1717 ... M. Jacobus van Eyn
de, meester orghelmaeker woonende tot Ypre , 
veraccoordeert te maken een nieuwen orghele 
voor St-Salvatorskerk ( thans kathedraal te 
Brugge) n (3). 

5. In 1728 plaatste hij het orgel in de St-Pieters
kerk t e Ieper. Dit orgel zal wel een van zijn 
laatst e werken geweest zi in, aangezien hij 
overleed den 17 Januari 1729. 

Jacobus van Eynde ligt begrav en in de Noor
deliike Zijbeuk van de St-Maartenskathedraal 
onder een zerksteen dat volgend opschrift droeg 
( 4) : 

D.O.M. 
Sepulture van Sr. Jacobus Van Eynde fs. Pieter, orghel
maker, overleden den 17 Januarii 1729 ende van Je. An
drea Baert fa. Gillis zijne huijsvrauwe, overleden den 

... April 1712 
zoo ook van hunne kinderen 

Antonius Franciscus, gheweest hebbende kapelaen dezer 
Cathedralekercke 52 jaeren overl eed den 6n 7bre 1773 in 
den ouderdom van 73 jaeren. 
Jacobus Jo sephus , overl eden den 9e ber 1705, 
Josephus Cornelis overleden .... .. 
Jacobus Andries overleden .... .. 

mitsgader s 
Joe Francisca Cecilia Capelle, fa Francois zijne tweede 
huij s vrauwe overleden den 26 Julii 1733, oudt 41 jaeren. 

ge procreeert vijf kinderen, te we ten , 
Franc i.sca Cecilia overleden ...... 
Joannes Baptista overleden den .... .. 
Marie Augu stine ov erled en den .... .. 

D e andere tw ee onbejari g ges torven. 

We wet en niet of een der kind eren het orgel
bouw ersb edrijf heeft voortg ezet; ook ni et bij 
wien Jacob in de leer is gegaan. H et is ons all een 
bek end dat Antonius van (den) E ynd e een tijd
lan g de fun cti e van ko ororgani st heeft waarge
nom en in de kathedral e kerk t e Iep er en dat hij 
de jong e Om er Walwein , dié hem in 1770 is op
gev olgd , les gaf in orgel ( 5) . 

Dat Van E yn de «meest er or ghelmaek ern was, 

J4 

is all een re eds uit te maken uit de samenstelling 
van zijn instrumenten . Volgende disposities ge
tuig en voor zijn grondige vakkennis en zijn zeer 
verfijnd e smaak. 

Orgel St. Jan den Doper St. Omaars - 1701. 
devanture de 4 p . ouverts. 
bourdon de 8 p. bouché . 
cornet de 3 t. de Ja ré au milieu du clavier. 
flutte de 4 p. bouché. 
doublette de 2 p. ouvertz., 
nazarre sonnant quint contre la devanture. 
tierche contre la doublette. 
fourniture de 4 t. . 
trompette couppé sonnante 8 p. 
un nouveau trembland avecq Ie jeu de rossignol. 

Orgel St. Anna Brug~e 1707. 
Grnot Orgel. Vanture 4 v. 

Bordon 4 v. sp1·ekende 8 v. 
Cornette 5 pyppen. 
Fluyte van 4 voet. 
Nazart. 
Doublette van 2 voet open. 
Six qui altera. 
Larigot. 
Trompet 8 v. 
Fourniture 3 pyppen. 
Cymbal van 2 pyppen. 

Posityf Prestant 4 v. 
Bordon 8 v. 
Cornette (3 r .). 
doublette 2 open. 
Nazard sprekende jegens de prestant. 
Tierce sprekende jegens de doublette. 
Forniture (3 r.). 
Cromhooren. 

Een tramblant. 
Een ventyl. 
Een achtergael spel ende met de vingers in advenante 
van he~ cornet. 

Orgel - St. Salvators - Brugge - 1717. 
Posetyf, 48 tou ss en . Bordon sprekende 8 v . 

Vanture van 4 v. 
Fluyte sprekende 4 v. 
Doublette sprekende 2 v. 
Tierse sprekende jegens t'doublet 

1 3/ 5 v. 
Larig o t of te kleine quinte 1 1/ 3 v. 
Naza1·t ofte quinte fluyte 2 2/ 3 v. 
Forniture van 4 pypen 4 p. 
Cornet van 3 p. 
Cromhoren sprekende 8 v . 

Groote Or ge l, 48 tous sen. Bordon sprek end e 16 v. 
Vanture van 8 v. 
Bordon sprekend e 8 v. 
Gro ote Tier se jegens d 'octave 

V . 3 1/ 5 V. 

Octave van 4 v. 
Fluyte spr ekende 4 v. 
Nazart oft e quinte flu y te 1, 

2 2/ 3 v. 
Double t te sprekend e 2 v. 
Kleyne quint e oft e ciffl e t 

Sesquialtera va n 2 p. 
Forniture van 4 p'. 
Cimbel van 2 p. 
Corn et van 5 p. 

1 1/ 3 v . 

Bombarde sprekend e 16 v. 



Trompett e sprekende 8 v. 
Vox humaine 8 v. 

Echo, 25 toussen. Op yder tousse 4 pypen. 

Uit deze gegevens blijkt dat Van Eynde een 
bekwaam orgelbouwer moet geweest zijn, die op 
een waardige manier de traditi e voortzette van 
de Langhedul'~, van een Jacob Stoop, van de 
van Belle's, die het Ieperse orgelmakersbedrijf 
een gunstige naam en faam hadden doen ver
werven in de Zuid elijke Nederlanden. 

A. DESCHREVEL 

,, 

BIBLIOGRAPHrs ·cHE NOTA 'S 

(1) G. des Marez : Documents relatifs aux excès com
mi s à Ypres par les Iconoclastes (Ie 15 et Ie 16 août 1566). 
- Bulletins de la Commission royal e d'hi.stoire , 5e série, · 
Tome VII, Bruxelles, 1897, p. 547 à 582, passim. 

(2) Bulletin de la Société des Antiquaires de la Mori
ni e, T. XV, 1929-1937, p. 702. 

(3) Inlichtingen bereidwillig verstrekt door Eerw. Hee1· 
P. François, kapelmeester der Kathedraal te Brugge, 
dien we hierbij hartelijk danken. 

(4) Fonds Merghelynck, Hs. 41, T. I n o 171 - Konink
lijke Bibliotheek. Brussel. 

(5) Edm . Vander Straeten. La Musique aux Pays-Bas, 
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Ow1wiereis doo1rheen de KerlR
relt?.eninqen· van Oost-Vlaanderen 

Ni ettegenstaand e het voor ons zelf zeer aan
genaam zou zijn over elk archi efonderzo ek, ieder 
kerk en parochie, meer uitvoerig te schrijven in 
de aard van de c< Figur en uit Vlaander ens Or
gelhistorie » moeten wij onze gelegenheidscor
r espondenten en de personen waarmede wij ken-

' nis maken op onze r eizen daarin tel eurstellen. 
Het is echter a lleen om r eden van plaatsg ebr ek 
dat wij h en daarin niet t er wille kunn en zijn. 

(N.v.d .R.) 

BURCHT 

Alho ewel we m eer lust hebb en langs de boor
den van de he erlijk e Sch eld e t e wandel en dan in · 
een of ander stoffig kam ertj e t e gaa n hokk en 
om de oude rekening en uit te pluiz en mak en we 
van ons hart een st een en bellen aan de pastorij. 
Wij hebben echter geluk: ander en hebben vóór 
on s het werk gedaan. Er is nl. over de geschi ede
nis der K erk van Bur cht een zeer degelijk werk 
vers ch enen c< Bijdra gen t ot de K erkelijk e Ge
schi edenis van Bur cht» door Em. Dilis en R. D e 
Gr oodt. Da arin v ind en wij de v olgend e nota' s 
over het org el. 

D e eerst e n ota da teer t uit 1534 m et reparati es 
aan de blaasb algen . Er is ech te r geen orgelbou
wer ve rm eld. In 1609 wordt het org el naar de 
cc hurghelma eck er binn eh Ant wei:pen » gedaa n. 
De na a m van di e orgelmak er v ind en we in een 
rekenin g van 1610: << I te m noch bet . aen J a n 
R u k e n s de somm e van elf pont vi sch eil. viii 
groot en vo or t ve rmak en va nd en orghel e by b e
st edin ghe ». Jan Ruk ens is een lid van het ge-

sla cht Ruckers, vooral beroemd als clavecimbel
mak ers. Over dit geslacht verscheen ·een brochu
r e in de Seizoenenreeks nr. 20 door André M. 
P ols, en zeer int ere~ante gegevens in het 
« Vlaams ch Jaarbo ek voor Muziekgeschiedenis, 
1942 », eerste artikel door Dr. J .A. Stellfeld. In 
1658 wordt te Burcht een nieuw orgel gebouwd 
door Mr. Ja n P o s s e l i u s . De orgelkas 
wordt geleverd door Jaecques D esie, de beste 
leerlin g van de _grote houtsnijd er Sauvag e van 
Gent. Poss elius werkt in Bur cht tot 1665. Na 
h em komt N i c o l a e s V a n H a e g h m et 
een grot e reparati e (1669). In 1766 maakt 
J a c o b u s O s t, meester-orgelmaker, het 
Cornet. Hartelijke dank aan de Z.E.H. Pastoor 
voor gebruik van h et boek. 

Ro zet v a n Jo a nn es Ru ck er s. 
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LOKEREN 
Behal ve enk ele mind er belan gr ijk e stukken, 

bevind en de kerkr ekeningen va n die stad zich in 
h et St adhuis , wij dank en hi erbij voora f de 
Stadsb edienden die ons zo ber eidwillig bijston
den. 

Het oudste bewijs van het bestaan van een 
orgel in de kerk van Lok er en v inden we in « den 
slap ere >> (in de Dek enij) dat erend van 1503. In 
een fon dati e lezen we de volgende tekst: <( mes
se te singhen vanden sacram ent e ... da eraf heeft 
de pro chiaen. . . de pri esters . . . de cos ter end e die 
up dorghe len spee lt » (fol. .xiii). In 1577 komt 
er een nieuw orgel : « noch bet. den orghelmae
ckere ove rt ma ecken va nd e ni euw en orghele » -
« noch _bet. aen den caste leijn va n nonn enbo sch e 
over den coop va n eend er eeck e ve rb ess icht aen 
dorghelen. » Wij kunn en echt er nergens de naa m 
van de orgelbouw.er ontdekken, noch détail s 
over het orgel zelf Dit is alles uit de XVI • eeuw. 
In 1625 wordt het orge l geschilderd en rond die 
ja ren zijn er verscheidene ver m eldin gen van 
hou t- en schrijnw erk aan h et orgel; visiteren 
van het orgel e.z .m. Er is hi er weer sprake van 
een nieuw orge l gebouwd door Mr. D e di e r 
D o .u 1 o n . Imm ers in 1628 wordt een eerste 
payement betaalt « ove r tmaken _vanden nieu 
wen org helen ». Mr. Jan .Swaerve lt schildert de 

• 
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deuren van hE-: orgel. Dit is jam mer genoeg 
weer alles. In 1636 repareert Mr. Martinus 
P o s s e 1 i u s het orgel. Hij accordeert het or
gel tot 1640 incluis. 

Vier jaa r nadien wordt zijn plaats ing enom en 
door Mr . Robert u s Gord on. De repa
rati e moet nogal tamelijk groot geweest zijn. De 
schade aan het orgel werd veroorzaakt door de 
legers en de vluchtenden « toen de legh ers van 
willem van oranje hi er lagen» . 

In 1692 wordt een zekere Sr. Bauw ens be
taald voor « het verma eck en va nden orgh ele 
da er in de Claron ghebroken was. » 

In 1699 wordt verm eld « te b etae len aen 
L o u y s d e .1 a h a ij s meester-orghel
maeckere binnen de stede van Gh endt over het 
vermaecken va nd en orghel dewe lck e geheel ont-
stelt was. » · 

W ellicht beschikt de Weled. H eer Van Win
ckel over meer gegevens? H et zou ons zeer int e
ress eren indi en hij ons de mog elijke aanvulling 
van di t kort gegeven stuurd e. 

NAZARETH 

Het oudste stuk over orgel date ert van 1550. 
Daarin wordt gezegd dat Meester h e y n d r i c 
v a n d e n z a c h m o o r t e r e een pensioen 
ontvangt voor het onderhouden va n het orgel. 
In 1626 komt « een orgulist van Ghent om h et · 
herstell en va nd en orghele ». In 1630 noter en wij 
een eigenaardig gegeven: <r bet. een en aermen 
man voor dat hij spe elde upden hurgh elen ». In 
1635 wordt J o h a n n e s v a n d e n b r o u -
c k e uitbetaald « voor het acco rd eren en r epa
reren van den orghel ». Zes jaar lat er is het weer 
Mr. R o b e r t Gord on die het« orghel re
par eert end e met h et ma ecken van eenen nach
te rga el ». In 1651 blijft hij een nacht slap en om 
de blaa sba lgen te h erst ellen. In 1658 is het J a n 
R e y a e r t die het orgel accordeert. In 1662 
leve rt M o n s i e u r b i s die een tiental jar en 
te voor het orgel in de St-Ba afskathedraal bouw
de, hier een ni euw orgel. Drie jaar nadi en krijgt 
hij het laatste -<< pay ement ». In de jar en gaan de 
van 1645 tot 1661 wordt nog m eermal en een 
orgelbouwer vernoemd zonder dat hij and ere 
werken uitvoert dan « accor dere n en v isit eren » 
nl. Mr. Li eve n v.a n D e y n se . In laatst
genoemde jaar k omt nog Mons ieur bis voor met 
lichte naamwijzi ging : << Mr. Lowis de bis ». 

E erbi edige en harte lijk e dan k aan de Z.E.H. 
Deken en aan de E.H. Ond erpastoo r Van Gijsel 
voor h et gastvr ij onthaa l. 

B.D. K . 



ÈÉl) OnBEl<Enö OR~ElconcEr~t Vàr) J.S. Bö.Ch 

Wij, twintigste eeuwers, zullen het niet bele
ven, dat een componist (gelijk aan Joh. Seb. 
Bach destijds) opdracht gegeven wordt om 
huldigingsmuziek te componeren voor nieuw ge
kozen raadsleden. Ons <.< verlichte » tijdgenoten 
zijn van vrouwe Musica naar vrouwe Arnusa af
gedwaald en lopen, spijts hun verlichting, als 
blinden en doven langs 's H eren wegen. 

Toen Bach nauw elijks zijn loopbaan te Mül
hausen had aangevangen moest hij een eerste 
Rathswahl-Kantate componeren, om de nieuw 
gekozenen van deze vrije stad te huldigen. Het 
behoorde tot de gewone taak van de organist 
va n de St-Blasiuskerk, om deze jaarlijkse terug
kerende ceremonie met een nieuw gecomponeerd 
werk op te luisteren voor stads re.itening. Daar
toe stond een vrij omvangrijke verenigmg voor 
vocale en instrumentale krachten te lVlulnausen 
te zijner beschikking , en zelf dit alles dirigerend 
verwierf Bach al vroegtijdig een helder mzicht 

. in de technische mogelijk.heden van stemmen en 
instrumenten. 

E en en andere delen wij bij wijze van inlei
ding mede, om de sociale verhoudrngen van dat 
tijdvak met een enkel woord te schetsen, de 
band di e tussen de muziekbeoefening en het le
ven der gemeenschap bestond. Muzi ek was des
tijds geen franje va n het leven, een luxe-bij
komstigh eid , maar een noodwendigheid in het 
bestaan. 

Wat te Mülhausen geschiedde, gebeurde ook 
lat er tijdens Bach's verblijf t e Leipzig als Can
tor der Thomas-Schule. In 1731 nl. schr eef hij 
andermaal een Rathswahl -Kantate, want het 
Cantorschap bracht mee, dat hij als direct eur 
van h et muziekwezen in die stad ook de officiële 
plechtigheid met de luister zijner muziek zou 
omgeven. En zo ontstond een Kantate (nr. 29) 
genaamd « Wir danken dir Gott ». Het is nl. een 
Bach'se gewoonte, om de. cantaten te bet itelen 
met de beginwoorden va n het koraal. 

In dit geval treedt het koraal als midd enstuk 
van h et werk op. Het merkwaardige evenwel is, 
dat deze cantate een ouverture als openingsstuk 
heeft dat een formeel orgelconcert is. Tot dus
ver, en ook in de nog volgende ca ntaten, is de 
rol van het orge l beperkt tot een cont inu o
partij, tot een zuiver beg eleid end e functi e dus 
in h{;lt stemme nw eefse l der compositie. Hier ech
ter treedt h et orge l als concertere nd muzikaal 
element omringd door orkest instrum enten naar 
vor en. Dit orkest bestaat uit: drie trompetten, 

pauken, twee hobo's, di e de eerste en tweede 
vioolpartijen verdubbelen, en altviool. Ze secun
deren het orgel, stuwen de bew eging op, verle
nen het geheel kleur, maar blijven in alles on
derg eschikt aan h,et solo-instrument. Nergens 
krijgen ze - gelijk in de Concerti-grossi het ri
pieno - een zelfstandige passage. Het orgel be
houdt van het begin tot het einde zijn domine
rende functie en als zodanig is dit het enig be
kend e werk van Bach, waarin dit instrument te
samen met het ork est - gelijk in Händels or
gelconcerten - optreedt. 

(Vervolgt) 

Marius MONNIKENDAM 

Dit is qe photo der orgelkerk waarover sprake in het 
a rtikel « Het orgel In de sch ilderkunst » door Marius 
Monnikendam, nr. 6, bi. 135, 1948, De Deense architect 
is P. V. J ensen-K lin t en zijri 2JOOn • Haase bouwde die 
kerk ter gedachtenis van de dicht e1· en historicus N. P. 
S. J. Grundtvig. Er werd aa n gewerkt van 1921 tot 1940. 
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Nieuwbouw Restauratie 

· Jos. LONCKE, broeder & Zon en 
EESEN ( W.VI.) 

ORGELS 

• 
Z IJ N O R G E L S Z IJ N D E 

B L IJ V E N D E 11 E C L A M E 

HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
ORGELBOUW ER 
HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen : : : Herstellen : : : Ombouwen 
Electrische ventil a tor e n 

Kerk- en Salonorg els volgens electrisch, 
pneumatisch en mechanisch stelsel : : : 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISC H 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte systeem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 
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·+-Flo1r Veete1rs op 7ouniee 
11/l Holland 

* zon viJ~-en-twmt1c;-Ja1:21c; jUBtteum ats concentonc;anist 

Wat mij in h et werk en van Flor Peet ers ste eds 
wéér opvalt, is zijn onv ermo eibar e werkdrift. Op 
welk concert ook - en ik volg hem nu al bijna 
h eel de tijd dat hij als concertorganist optr eedt 
- en op welk org el pok - ik heb hem hor en en 
zien spel en op tientallen grote orgels in Noord
Nederland - altijd h eb ik hem er zich voor zien 
inspann en ; om het even, of het een « groot ,, 
concert betr of of een inspeling van een « een
voudig dorpsorgel ». Neen, niet als het CQncert 
eenmaal daar is; dan zit hij rustig en beheerst 
op de orgelbank. _ En ook als hij studeert, is hij 
een toonbeeld van rust en bew eegt hij alleen zijn 
ving ers en zijn voeten . Maar er is een and ere 
inspanning, en e die u ontgaat wanneer gij 
slechts vluchtig c< het conc ert >> bijwoont. R et 
is ten and ere een van de geheimen van zijn 
schoon spel. 

Flor Pe eters, die zich vanaf zijn eerste studie
dag en in de lit eratuur van h et orgel h eeft inge
leefd, die zich heel zijn leven heeft ing espann en 
om t e kunnen acht erhalen <c wat ni et in de no
ten staat», en daar wer eld en van schoonh eid 
he eft ontdekt, Flor P eeters spant zich in door 
het instrum ent dat . hij voor zich heeft zo vol
kom en m ogelijk t e· bedwin gen. En daa

1

rom st elt 
hij zich niet t evr eden met zo m aa r eens een 
handvol toets en aan t e slaan en een paar regis
t ers t e tr ekk en op een kwarti erk e vóór h et con
cert. Elk concert eist voor hem op elk orgel een 
v olle da g studi e, soms m eer. En het is gelijk of 
hij dit org el voor de eer ste of voor de ti end e 
k eer bespeelt. 

To en hij - h et was vóór de oorl og - voo r 
h et eerst in Amst erdam op h et orgel van de 
Oud e K erk - gebouwd door Vat er in 1726 -
kw am spelen, vond hij vóór zich een speelt afe l, 
waa rvan de klavi eren , vooral het bove nste , een 
grot ere diepga ng hadd en ·dan waa r ook. Bov en 
dien sta at äi t orgel ongevee r een h alv e t oon 
hog er dan norm aa l. D at heeft hem bijna t wee 
dage n gek ost eer hij het vold oend e in zijn mach t; 
had , eer hij het stu gge toeste l bemeeste ren k on. 

Ik h erinn er m e zijn t ourn ee van die hete 
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zom er 1947, to en de muss en van de daken vie
len. Flor P eet ers concerteerde in Den Haag, Lei
den, Haarl em , Amst erdam, Utr echt. Vijf con
cert en op vijf orgels, en op alle vijf hetzelfde 
progr amma. Hij heeft zich niet ontzien om, on
danks de hitt e, vijf voll e dagen van negen tot 
zes, met één uur , ond erbreking, te studeren op 
die org els, die hij reeds bijna twintig jaren ken
de. D e vijf concerten waren even zovel e mees
t erpr esta ties. 

In de eerst e week van October 1948 heeft hij 
weer een tourn ee langs de oude orgels van Hol
land gemaakt: Wassenaar, Gouda, Amsterdam 
en Haarlem. H et was voor de Benelux. Vier 
concerten m et weer elk hetz elfde programma: 
Preludium en Fuga in e Bach 
Alma Redemptoris Dufay 
Ricercar Willaert 
Canzona De Monte 
Fantasi e met echowerk Sweelinck 
To ccata en Fuga in E Bach 
Choralvorspiel: 

cc Wir glauben all in ein em Gott » Bach 
Twe e versett en op cc Salve Regina » Corn et 
Adagio Fioc co 
Pr eludium en Fuga in g v. d. Gheyn 
Pr eludium en Fuga in a Bach 

Weer war en het vier werkda gen met een con
cert t ot slot . 

Wass enaa r bezit een kl ein oud orgel, onlangs 
gerest aur eerd, m et een schon e klank; Gouda een 
groot orgel met 54 regi ste rs op 3 manualen en 
p edaal , ui t 1736 en gebouwd door den Rott er
dams en org elbouw er J ean Moreau. E en 01·gel 
met zeer veel zor g en uitmunt end e smaak ge
bouwd, waar Jo achim Hess e meer dan een hal
ve eeuw orga nist is geweest. D e k erk , een oud e 
goti ek e kerk , is 127 m. la ng en he eft een voor
tr effelijk e acous t iek. H et orgel klinkt er heer 
lijk. 

I s het m ooier dan h et H aarl emse ? Er is in 
elk geva l mind er aa n ver-r oman t iseerd. H et 
klinkt - zeker in h et tutti - penetr ant er , fris
ser, opener. 



Haarlem heeft een milder geluid. Voor een 
deel hangt dit samen met de acoustiek, die in 
beide uitmuntend is: de cc galm >> is v loeiend en 
nooit of nergens hinderlijk. Amsterdam - Oud e 
Kerk heeft een veel statiger klank, in het tutti 
zwaa,rder en scherper. Maar gedrieën vormen 
deze orgels - en er zijn er nog meer in het 
Noorden - voorbee lden van waaracht ige orgel
bouwkunst. En in kunst is eenvormigheid uit 
den boze. ~ovendien dwingt deze ver~cheiden 
h eid -in-d e-schoonhe id den spe ler tot nauwlet
t ende concentratie . En dat vrj1agt werkkracht 
en werklust. 

Maar het spelen op zulk een instrument gééft 
lust. Lust om de levende nobele klank uit het 
dode materiaal te lat en groeien en bloeien, om 
er de melodieuze Oud-Nederlandse Meesters 
hun beste k ans te gev en en Dufay tot een hel
der gekleurd e miniatuur met een gouden grond 
te schilderen , en Sweelinck's Echofantasie .als 
een Rembrandt-ets te graveren in warme tonen 
van zwart en wit en v loeiende overgangen op 
het vlak van uw ziel. Op h et ene orge l komt 
deze, op het andere die schak ering van kleur en 
licht beter tot zijn recht door een andere cc be
lichtingsmoge lijkh eid » ; maar wanneer ge deze 

stukken op deze drie vetschi lÎende ; n toch ook 
weer gelijk.geaarde orgels hoort, . dan dringt het 
toch wel d.teper tot U door, welk een onverge
lijkelijk e schoonheid wij in het orgel bezitten, 
dan dringt ge zelf dieper door in de schoonheid, 
die de meesterhand ons wijst en aanduidt en 
laat horen. 

Muziek vereist nu eemnaa l een instrument en 
een spe ler, en · naarmate de compositie groter 
van geha lte is en grootser van structuu r, eist 
de muziek een volmaakter instrument en een 
speler, die de ml!!Ziek van binnenuit speelt. 
Maar dat komt ook de begaafdste organist niet 
aangewaaid. Dat vraagt, dat eist onverbidde
lijk: arbeid, zwoegen, dag aan dag. 

Vijfentwintig jaren lang heeft Flor Peeters 
zich ingespannen om ons de schoonheid, die 
met wat noten op het papier wordt geschreven 
en daar stil vergeten rust, tot een klinkende 
weldaad te laten word en. Het is hem wèl gelukt. 
Het is hem alleen gelukt door zijn stage werk
drift, die gebaseerd is ' op een onvergankelijk 
ktmstenaarschap. 

Amsterdam. 
Piet VISSER --------

·i- voor Ofló? 

cc Wat is het 'toch, dat geheimzinnige, dat zo
velen ver liefd doet zijn op alles, wat met h et 
orgel samenhangt? » vroeg ik in den aanvang 
van mijn opste l over Joachim Hess (Schalmei, 
3° jaargang - blz. 82). Instede er een antwoord 
op t e krijgen, heb ik deze vraag, en met m eer 
verbazing, voor mijz elf h erhaald, toen ik uit 
Eng eland een schrijven ontving met een vrien
delijk woord over onze « Schalm ei », m et de 
verontschu ldiging, dat de bri efschrijver vrees 
de, cc that few of our members wills be ab le ~e 
read Dutch » ( dat slechts weinige der leden in 
staat zu llen zijn Ned erlands te lezen). Bij de 
bri ef was o.a . een prosp ect us gevoegd, van cc Th e 
Org an Club», welk prospectus mij na lezing de 
vraag ingaf, die hi erboven a ls tite l staat: cc Iets 
voor ons?» 

Hi er vertaa l ik het bijzonderst e uit het pro s
pectus: 

"De cc Or gan Club», gest icht in 1926, is een 

vereniging van en voor « Organ Enthousiasts », 
(t.t.z . orgel vereerders), en als zodanig is het lid
maatschap best emd voor orgelspe lers, -bouwers 
en niet-spelers. De aanduiding van het lidmaat
schap is daarom «orge l-vereerder», in zijn 
breedste betekenis en oms luit de ganse toon lad
der - van belangstelling voor alles wat met h et 
woord cc orgel >> samenhangt. 

De « Organ Club » dankt zijn ontstaan aan de 
suggestie, ind ertijd door wijlen F. Bernard 
Goodman van Birmingham, in de « Musical 
Opinion» uitg esprok en , die zelf een onvermoei
bare orge l-liefhebber was, en wiens verlangen het 
was een vereniging van enthousiast en in het 
leve n te ro epen om de onder linge be langstell ing 
van de leden te ontw ikk elen en te rzelfderti jd de 
aandacht te conc entr eren van de zo verspre ide 
diepe waard erin g voor de « Koning der Instru
ment en». 

D e « Organ Club» r icht daartoe elke maand 
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een bije enkomst in (soms vaker ) waarbij een 
bij zond er en m erk waar dig orge l ( oud of m euw) 
b ezocht, of een lezing geh ouden wordt . Ook 
staan de bezoeken aa n de werkpl aatse n va n or
gelbouw ers op het pl an. Op de bijeenkom st en 
word t een oms chr ijvend e toe lich t in g van het be 
zochte orgel gegeve n (gewoonlijk door den or-

. ga nis t ), benevens een k ort e b espe ling en een 
demonstr ati e va n de afzo nd erlijk e registe rs, 
waa rvan de leden vo lgens de bepalin gen van 
het reglem ent elk de geiegenh eid krij gen om het 
orgel te pro be ren . 

.lft r egleme nt bepaa lt o.a ., dat de leden elk 
gedurend e drie minu te n de gelegenh eid h ebbe n 
om het orgel te besp elen , in de volgord e van de 
pr esenti ehJst der bij eenk omst , waa rbij zij ver
gezeld kunn en word en van een ni et- spe len d lid 
dat de speelt afe l zien wil. 

D e b10liot hee k der « Or gan Club » is te r be 
schikking van de leden als een handbiblio t heek 
en om vat een groo t aant al werken, dle op h et 
orgel bet rekking hebb en. " 

'1.'ot zove r h et pro sp ectu s. 
D e vri end elijk e secretar is va n de « Org an 

Club » sloot de pr ogramma' s voor Juli en Augus
t us bij, en daaruit zien we: 

dat de leden een bezoek brachten a an de or
gels van de E as t H am Centr a! Mission, de par o
chl ekerk in Barkin g, St -Mary-Ma gdalene, liollo
way H.oad, St-Augus t ine-Highbur y , N ew Park; 

dat Dr G. Thalb en Ball op h et klein e 2-man.
org el in St-Andri es te Ip swich de in speling deed; 

dat ni em and mind er dan de gro te Eng else or 
gelb ouwer He nr y Willis op 8 Septe mb er m Chis
wick (W est-L ond en) een voordracht hi eld over 
Mixtur en en Vul st emm en; en 

dat al deze bij enkom st en gevolgd werd en door
een te a . 

Om deze laatste bepalin g t e kunn en waard e
r en, behoeft me n geen En gelsm an te zijn. En 
de overige? Ik herha al mijn vr aag van h et op
schrift: 0 o k i e t s v o o r o n s ? 

Voor kort en tijd verscheen h et « H a ndbo ok » 
van de « Organ Club», waa rin een r eeks b elang
r ijk e ops tellen b ijeengebr acht zijn: E en ove r
zich va n de gr oei van de orgelklank in de ver
schill end e r egist ers va n de laat st e eeuw, door 
George Di xon; over El ectro nische orgels; door 
H. Lowery , een ove rzicht va n de vroege re en de 
bes taan de mu ziek ti jd schrift en die zich met h~t 
orgel bezighi elden en -houd en ; over de pl aats ing 
van het orgel in een kerk ( m et t ek enin gen) , 
door F . W e'bb; de in 1940 gebouwde spee lt afe ls 
va n de Cat hedraa l te Li verpoo l; orgelkast en , 
door B .B. Edm ond s ; b laa sb algen en windm achi
nes, door F . W eb b. 

Een schat va n foto's ver luch t de ve rschill ende 
art ikelen . Aan h et slot een lij st va n de bi blio-
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t heek, va n de bi: ~ond erste orgels die sinds 1926 
wer den bezocht (het waren er 37 5 in het geheel), 
de recita ls en de lezingen voo r de leden gegeve n 
en de orgelbouwers aa n wi~r werk plaatse n een 
bezoek werd geb racht . 
. W eer herh aa l ik rnij n vraag : IET S VOOR 
ONS ? 

· P. V . 
/ 

., -
* 

BO€kB€SPU€kln(j 
HET GEESTELIJJ{ VOLKSLIED 

IN NEDERLAND 

Ove 1· het gees telijk volks lie d va n N ederl a nd , ove r het 
vo lks lied in het al gemee n , is vee l ges ch1·eve n. Het was 
ook nodi g, dat er ove r gesc hr even .wer d . Er ve r scheen 
zelfs ee n buiten ge woon pess imi sti sc h bo ek over dat 
heette « Di e Unte rgang de s Ni ederl än di sc hen Volks lie
des ». H oevee l verkeer de co nclu sies ook in dit boek wer 
den ge tro k k en , de schrij ve r heef t toch op enkele won de 
pl ek ke n de v inge 1· we ten te legge n en ook aa n zij n opt r e
den is het ge bleken , dat « het volk slied » n ie t m et pr o
paga nd a wee r leve nd ge m aak t kan word en . Jui st omd at 
het vo lk slied bui te n a lle syste m atiek va lt , is ee n int elle c
tu ele bena derin g ove rbodi g, ja schadelijk. Of dach t U, 
da t het te danke n was aa n de prop aga nd a, dat ik r ond 
de ja r en 1910 van Brabantse aa rd appe lro oiste rs, anal
fabe ten nog wel , va n 15 à 16 j aa r , op zee r zuiv ere wij ze 
dat aa nd oen li jke li ed van D e Dri e Rui te r t j es heb hor en 
zinge n . E n de K er stli edjes ware n ook n ie t be paa ld ui t 
Bun del A of B ge leer d , m aa r n og va n Gr ootm oed er en 
Moede r b ij de haa rd . , 

N ee n , he t vo lks lied is n iet doood; het h ee ft a lleen bo 
dem nod ig om te groe ien . W aa r di e bo dem on tbreekt , 
sterft h et . 

H et vol ks lied - óók h et gees t elijk e - lee ft en groei t 
slech t s in ru st en bez in ning. E en bezi nni n g, d ie gee n 
gel ee rdh eid va n nod e h eef t, m aa r on beko mm er dh e id , di e 
iets and ers is dan on ve rsc hill ig he id , en die wor te lt in 
ee n s terk - des n oods pri miti ef - g,odsV1ertr ouwe n. 

L a t en w ij éé rst trac hte n d it - via onze catech ism us 
bv. - m ac hti g te wo rd en . Ond er tusse n k unn en wij dan 
- b ij geb r ek aa n Groo tmo ede rs - te kst en m e lodi e le
r en) u it Bund el A of Bund el B , of be t er nog: neem t U 
dat kl ein e, ove r volle bu ndelt j e m et 187 lieder en, da t P a 
t-er B runin g .weer eens heeft b ijeengebrac ht. (H ij verte lt 
h eel trou w, hoe h ij er aa n ge k•om en is ) . Hij von d - en 
hi j h ad ge lijk! - ze lfs n ieuwe. 

D e To o1·t s heef t e r ee n k eud ge ui tgave va n gem aa kt . 
Han di g, om in de za k mee te dragen en sie r lij k. 

Neen , het vo lks lied, het geeste li jke volks lied in Ne -
der land is niet doo d. ~ 

* 
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be ontlu1steR1n4 van een schn1t4€R - oRqel 
,n öe maRt1n1-keRk te sneek 

De ontluistering van dit orgel is een spr eke nd 
voorbeeld van vandalisme door onkundig e ele
ment en uit de vo rig e eeuw, waarvan helaas tal
rijk e orgels het slachtoffer werden. <c Sneek >> 

heeft wel een zeer zwar e to l aan de grove on
kund e mo ete n b etalen ! 

H et tegenwoordige orgel, dat deze kerk ver
sier t, is in de jaren 1710 en 17 ll J door den b e- . 
r oemden Or gelmaker A r p S c h n i t g e r , 
van Hamburg, gemaa kt . H etze lve is geplaatst 
voor het groote of Oost erk oor, en rust ben eve ns 
de zolder op vier zwar e h out en kolommen , die 
op goede steenen fudam enten staan. 

D e dispositie va n he t orgel is a ls volgt: 
H etze lve he eft drie handklavieren, ee n vrij Ped aa l en 

36 stemmen : 
Man ua a l : 

Pr es tant 8' 
Holpijp 8' 
Octaaf 4' 
Spitsfluit 4' 
Oc taaf 2' 
Gemshoorn 2' 
Mixtuur 4, 5 en 6 sterk 
Nasart quint 3' 
Sexquialter 2 st. 
T e rti aa n 2 st. 
Trompet 8' 
Vox Hum ana 8' 

Borstwerk : 
Fluit douce 8' 
Fluit 4' 
Prestant 2' 
Waldfluit 2' 
Mixtuur 3 en 4 st. 
Gedekt quint 3' 
Sifflet 1' 
Kromhoorn 8' 

Stomme reg isters : 

Ru g Positief 
Gedakt 8' 
Prestant 4' 
Quintadien 8' 
Octaaf 2' 
Sexquialter 2 st. 
Koppeloctaaf 4' 
Quint 1 ½' 
Dulcia an 8' 

Pedaal : 
Prestan t 16' 
Octaaf 8' 
Oct aaf 4' 
N ac hthoorn 2' 
Quint 3' 
Bazuin 16' 
Tr .ompet 8' 
Claron 8' 

4 afsluitingen, 2 trekkoppelingen waarmede de klavi e ren 
2 aan 2, en ook alle 3 t e zamen kunnen gek oppeld .wor
den, 2 tremulanten, 1 calcanten klok en 1 ven tiel. 

Bij dit werk zijn zes bl aasba lgen. D e klavi eren 
( waarvan de beneden toetsen m et wit been b e
legd , en de verh evene zwa rt zijn) , gaa n va n 
groot C tot dri e gestreept c, en h et P eda al van 
groot C tot een ges tr eept d; voorts is dit orge l 
met pronkp ijpen, snij werk en ve rd ere orn ame n
t en vers ierd. 

To en hetze lve voltooid was , is h et door P et ru s 
Havinga en J oha n Etz en , bèide dest ijds bero em
de Organisten te Groningen, geëxamineerd en 
met lof geapprobee rd . 

Ond erstaand e geisevens worden verme ld in : 
Verzam elin g van Di sops ities der versc hill ende 

orgels in Nederland, door M. H . van 't Kruis , 
R'd am, z.j. (1885): 

Het Orgel in de St-Martinikerk t e Sneek he eft 
36 sprekend e stemmen, drie klavi eren, vrij pe
da al en is in 1710 door Arp Schnitger uit Gro
~gen, geleverd, terwijl het in 1832 verbeterd 
IS , 

Hoofdmanuaal 
Pre stant 8' 
Bourd ,on 16' 
Holpijp 8' 
Octaaf 4' 
Spitsfluit 4' 
N aza rd 3' 
Sup eroctaaf 2' 
Gem shoorn 2' 
Mixtuur 4-6 st. 
Sexquialter 2 st. 
Trompet 8' 
Vox Humana 8' 

Pedaal : 
Prestant 16' 
Octaaf 8' 
Octaaf 4' 
Quint 3' 
Nachthoorn 2' 
Bazuin 16' 
Trompet 8' 
Clairen 4' · 

Bovenmanuaal : Rugwerk : 
(is Borstw erk ) Prestant 8' 

Pr es tant (disc.) 8' Gedakt 8' 
Fluit dolce 4' Quintadeen 8' 
Fluit 4' Koppeloctaaf 4' 
Ged. Quint 3' Octaaf 2' 
Prestant 2' Quint 1 ½' 
Woudfluit 2' Sexquialt er 2 s t. 
Siflet 1' Dulciaan 8' 
Kromhoorn 8' 

Stomme r egisters : 
Af sluitingen 
Ven tielen 
Tremulant en 
Calcantenschel 
Koppelingen 

Org anist de Hee r J. Velds. 

Tot zoover van 't Krui s. Hierin komen enkel e 
drukfout en voo r. Fluit dolce 4' op Borstwerk 
moet zijn 8'. Pr esta nt 8' op Rugw erk mo et zijn 
4'. 

Vergeli iking m et de origineele disoositie doet 
U zien welk e verand eringen in 1832 h ebben 
plaRts gevond en . 

T ertiaan (H oofdman.) moe st pl aat s maken 
voor Bourdon . Mixt uur (Borstw erk maakt e 
pl aats voor Pr ei:it,ant 8' diRc. 

In rnaR.nrlhlRrl HET OltG~L (1897) bl7.. 16 
schre ef J. Gnrlefrov, or<:Yanic;t der Groo te K erk 
te Ste<=mwiik het volo-end e (wRarm ee hii zich7,elf 
een brevet va n onbe k wM mh eid heeft uit gereikt, 
ho ewel men in aan m erking mo et nemen de op
vat ,tingen en de smaak van dien ti.id): 

E en zeer bel an griik e h Arstelling za l het orgel 
in de Grnot ~ K erk te Sn eek ond ergaa n , waarm e
de ik HH. K erkv oogden en collega Gaillard t en 
zeerste kan gelukwensch en. want h et org el was 
in een woord slecht. Moqeliik behóorde h et wel 
tot de « oude en eerbi edwaa rdi ge in st rum enten >l 

waarvoor in dit blad a l eens een lans geb ro k<>n 
is, maar dit ne emt ni et, weg dat het b esluit , van 
de K erk vooe-dii toe jui chin g ve rdi ent. De h er"tel
ling zal geschi eden door den H eer Van D am t e 
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Leeuwarden en waarschijnlijk eers t t egen K erst ~ 
mis gereed kom en. De reparati ekosten zullen 
plm. f. 3500,00 bedragen , zeker een flink bedr ag 
dat disponibel is gesteld, waarvoor dan ook he el 
wat aebeuren zal, nl. Rugpositi ef en Borstw erk 
verv~llen. Hoofdmanuaal: nieuw e registers aan
brengen, zooals Violon 8' en Cornet. Achter de 
ka st voor dat manuaal zal een tweede kast wor
den aangebracht met nieuwe regist ers en zwel
werk ( 11 registers). H et orgel krijgt dus 2 kla
vier en ( thans zijn er drie) die zulle~ worden 
uitgebr eid tot f"'. In het l)edaal oo~ meuwe r_e
gisters. Verd er nieuw e windladen en ~e~erv01r. 
Door · het we~emen van het rugpositief ( de 
frontpijpen blijven echter zitten) komt er veel 
me er ruimt e op het orgel , wat bij de door den 
Heer Gaillard geregeld te geve n concerten goed 
te stade komt , want nu is er zelfs geen ruimte 
dat er 2 personen elkander kunn~z:i passeeren, 
een violist kan bijna niet eens stnJken. Zooals 
het orgel er nu uitzag was het ee1;1voudig schan
de, om concert te geven haast met meer · te ge
bruiken. 

Maandblad HET ORGEL Februari 1925 ver-
melde: · 

Aan de N.V. Orgelfabri ek P. van Dam te 
Leeuwarden is opgedr agen de restaurati e en een 
belangrijk e uitbreiding van het orgel d~r Groote 
Kerk te Sne ek . Er wordt een geheel m euwe pe
daallad e aangebracht van het pneumatische sys
teem waarop de volgende r egister s: Prestant 16', · 
Pr esta nt 8' Gedakt 8', Bazuin 16', Trompet 4' , 
Subbas 16' ,'Cello 8', Octaaf 4', Trombon e 8' . 

Hier volgt de t egenwoordi ge dispositi e van het 
Sne·eker orgel: · 

K opo elin~: Pedaal - ·r ; I - II; Zweltr ede bo
venmanuaal. . Tremulant over het g!3hel('l orgel 
( sinds 1943-44) . 

In 1943-44 heeft dè Echo-tromp et van het 
bov enkl av ier plaats mo et en maken v<;>or een Cla
rinet. Deze laa tste stond te voren m het Van 
Gruiz en-or gel der Geref: K erk te Ylst : De E cho
Tromp et is n aar Ylst v~rhu isd. 
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Ond erma nu aa l Bovenman u aa l : P edaal : 
Prestant 8' Roerfluit 8' Prestant 16' 
Bourdon 16' Quintadeen 8' Subbas 16' 
Holpijp 8' Salicion aa l 8' Pres ta nt 8' 
Violon 8' Viola di Gamba 8' Gedekt 8' 
Octaaf 4' Vox Celeste 8' Octaaf 4' 
Fluit 4' Fluit travers 4' Bazuin 16' 
Prestant quint 2 % ' Salic et 4' Tromb one 8' 
Octaaf 2' Nasart 2 %' Trompet 4' 
Mixtuur 3-4 st. Woudfluit 2' Cello 8' 
Corn et 3 st. Carillon 2 st 
Trompet 8' Clarinet 8' 

Hi er vo lgen nog enkele bijzonderheden: 

Uit het Raadtsresolutieboek der stad Sneek 
blijkt dat reeds in 1692 onderh andelingen gaan
de waren die pas in 1708 hun besl ag kreg en. 
Op 18 Juli 1709 had een conferentie plaats n:i?t 
h et stadsbestuur en Schnitger en Radek er (ziJn 
zaakwaarnemer in Ned erland?) te Groning en. 
Van uit Berlijn deed Schnitg er den 14 Juni 17_~0 
opgaaf voor het borstw erk, dit zou ~erm~:deliJk 
eerst niet aangebracht worden , en 1s sch1Jnbaar 
later in het bestek opgenomen. 

Schnitg er schijnt dus aanvankelijk op een 
twee-klavi ers werk hebb en gerekend en heeft al 
of niet op verzoek van het stadsb es~~ur ~?n 
derd e klavi er (waarvoor hij afzonderliJk pnJs
opgaaf gaf) later bijgebouwd , dwz. even voo r of 
tijdens het bouw en va n het orgel. 

28 April 1711 was het orgel gereed en kreeg 
Johannes Rad eker voor 3 jaar opdracht h et or
gel te onderhouden. Waa rom Schni~ger zelf ~e 
zorg niet toev ertrou wd werd? W el die werkte m 
Berlijn en Duits chland nog steeds a~n grot e 
orgels. 

In 1711 werd Schnitger aa ngeschr eve n in ver 
band m et eenige defecte n. 

In Knock Disposi t ien boek (1788) kom t de 
dispositie voor zoals Schnit ger het werk .n:iaakte, , 
behal ve dat de Mixtuur va n h et Rugp osit ief dan 
« Scharp » genoemd wordt. 

C. BOEIJENGA 

(1) H et bovenstaande putt e ik uit : Geschiedkundige 
Kronljk en Beschrijving van de Stad Sn eek, door E elco 
Napjes. 2e druk. T e Sn eek bij F. W. van Breest Smallen 
burg. 1826. Blz. 113 e.v.v. 
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__,.. Albert De Klerk geeft een orgelbespeling (18 Jan. te 
~ Ï,15 u.) jn de St-Jozefskerk te Haarlem, gewijd aan 

werken van Ma.x Reger : Ave Maria, Kyrie eleison, Glo
ria, Beruedictus en de Toccata in a moll. 

Door dezelfde Orgelvirtuoos wordt een concert gegeven 
vanuit de Willibrorduskerk binnen de Veste (waarover 
« De Schalmei » schreef in Julinummer 1946) met op het 
programma de zes Orgelsonates van J. S. Bach, onder
verdeeld op de volgende data : 1 Febr., 18 Febr ., 8 Maart, 
1 April, 15 April, 3 Mej. De uitzendtijden variëëren vanaf 
19,00 tot 22,00 u. 

* Nico Zeyen houdt een orgelbespeling In de St. Jozefs
kerk te Heerlen. Hij zal uitvoeren: Preludium en Fuga 
in D, J. S. Bach; Aria in e, Aria in A, Giga in A, J. B. 
L reille t ; Finale in Bes, C. Franck; Variatie op « Heer 
Jesus heeft een hofken », Flor Peeters; Finale uit de 
Symphonie I, A. Guilmant. 

* Antoine Verwee, laur eaat van het Lemmensinsti
tuut, werd in het stadhuis van Oudenaarde gehuldigd 
(op DriekJOningendag) om deze onlangs bekomen titel. 
In de namiddag hield hij een orgelbespeling waarvan het 
programma ons niet overgemaakt werd. 

* Willy van Innis speelt op 19 Januari op het orgel 
van het N.I.R. van 17,40 tot 18,30 u. de · volgende werken: 
Fantasia en Fuga in g, J. S. Bach; Giga-fuga in G, J. S. 
Bach; Preludium en Fuga op de naam B.A.C.H., Fr. 
Li szt; Sonata Eroica, Jos Jongen . 

* Prof. Peeters bespeelde het nieuwe ,orge l in de St. 
Jai:i-Berchmanskerk te Mechelen met: Toccata en Fuga 
in E gr., J. S. Bach; Koraalvoorspel « Waakt roept ons 
de stem », id em; Gavotte, Raick; Derde Koraal, Ce.s. 
Franck ; Koraalvoorspel « Een Roos is ontloken », 
Brahms; « Herders Hij is geboren », Flor Peeters en 
« Vlaamse Rapsodie », idem. Dit orgel werd gebo uwd 
door Ger. D'Hondt, 

* Antwerpse l{unstgemeenschap, Derde Orgelconcert 
verzorgd door V. Hens en Adr. Bank met een keuze uit 
Widor, Karg-Elert, Vlerne, J. Bijster, L. Huybrechts en 
Flor Peeters. 

* Magdalenalrnrk te Geneve, inhuldiging van nieuw 
•orgel door Mme. Germ. Reguin-Duperrex. Werken van 
Bach, Daquin, Franck. 

* Transvaal: inwijding van nuwe kerkorrel vervaardig 
deur die firma Bern. Pels en Seun, Alkmaar, bestaan uit 
13 afso nd erlike stemme. Concert deur Mnr. M. C. Roode, 
orrelis van Ir ... ekerk, J ohanesburg. Program: Nocturne
Slater, Ds P. van der Walt; Voorspel in C Kruis mineur, 
Vodorinski; Andante Cantabile, Tschaikowsky; Fantasie 
en Englekoor, Guilmant; Minuet, Mozart ; Serenade, 
Pierne; Bepelnsing, Massinet; Gotiese Suite, Boelmann. 

* De Fa. Pels en Zoon bouwden eveneens een nieuw 
orge l in de kerk van Beke (Waarschot) (14 spelen). 
Het werd Ingespeeld door G. Verschraegen met vo lgend 
programma: Toccata en Fuga in re kl., J. S. Bach; Pas
torale, Zipoli; Hjoraalvoorspel «Von Himmel hoch da 

komm leb Herr », Pachelbel; Concerto Nr .5 in fa kl., 
Händel; Fuga · In la kl., Cernohorsky; 3e Koraal, Ces. 
Franck; Berceuse, Vlerne; le deel uit de 5e Symphonie, 
Widor. 

Pijpenbundels te Beke. 

* St. Remy à l\lontlgny-sur-Sambre: César Nélis en 
Marle De Coninck werden beiden veroordeeld tot veer
tien ,dagen gevang en 500 fr. boete om het ste len van 
een reeks orgelpijpen uit de kerk. Eindelijk begint men 
het orgel naar waarde te schatten. Als he t echter op die 
manier voortgaat ? ! 

* Chatelet, St. Pieter en Pauwelkerk. Orgelrecital ge
geven door M. Guillaume: Preludium in mi bé, Passa
caglia, J. S. Bach; Pièce H éro ique, C. Franck; Varia
tions sur un thème de Jannequin, en « Le Jardin sus
pendu », J. Alain; Allegro uit de 2e Symphonie van L. 
Vlerne. 

* De Fa Delmotte bouwde een nieuw orgel in de dio
cesane orgelschool te Doornik, Mr R. Tellier , Ch. Hens, 
Mme Hens -Po llard en Pierre Froidebise hebben het ge
visiteerd en speelden een lange improvisatie voor de 
leerlingen. 

* Dezelfde Firma restaureerde het orgel te Fouleng. 
Van belde orgels bereikte ons geen dispositie. 

* Hartelijke felicitaties aan dhr . en Mw. Ver,schrae
gen bij de kom st van de kleine Dirk! Wij wens en het 
broertje een « scone ende blyde leven ». 

* De Fa Verschuer en bouwde een nieuw orgeJ in de 
St. Lambertuskerk te Someren-Eind. Ter ge legenheid 

_.- der inhuldiging voerde Dhr. L. Beks de volgende ;werke n 
uit: Aria, ' Lreillet; Fantasia, L . Lecocq; In dlr isl Freu
de, J. S. Bach; Allegro, Karg-Elert; Toccata, M. ·'Monni
kendam. Het or ge l bevat 8 registers. 

Dezelfde Fa, bouwde een nieuw orgel in de St. Remi
gluskerk te Leu th bij Nijmegen. 13 registers, verdeeld 
over twee klavieren. Mechanisch, sleepladen. 

* Hub, Houet, organist aan d e Catharinak.erk te Eind-
~ hoven, gaf een orgelbespeling op het nieuw orgel In ' de 

Pa1•ochiekerk te 0. L. Vr. te Molenberg-Heerlen: Fanta
sia in g, J. S. Bach; Toccata en Fuga in d, idem; Varia
ties over « Mein junges Leben hat ein End », J. P. Swee
linck; Tromp et Tune, Purcell; Pastorella, J. G. Walther; 
Noel, Daquin; Pastorale, Franck; Drie Koralen ovie1· 
oude kerstliederen, Flor Peeters; Tocc ata, H. Andries
sen . Het orgel .werd ge leverd door de Gebrs. Ve rmeulen, 
Alkmaar, 

• 
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* Nico Zeyen besp eelde het orgel door dezelfde firma 
ge bouwd in de St. Salviuskerk te Limbricht: In Dulci 
Jubilo , J. S. Bach; Concerto in a, idem; Noel in D, Da
quin; Fantasia in A, Telemann; Twee Kerstkoralen van 
Flor Peeters; Fantasia over bekende Kerstliederen. B. 

* Klaas Boersma: hartelijke felicitaties ter gelegen
heid van uw huwelijk. Mede wensen wij U en Mevrouw 
een goede tijd in uw nieuwe omgeving en werkkring te 
Velp. 

* Een orgel voor zeventiend eeuwse muziek: De or
gelbouwers Pels & Zoon hebben opdracht gekregen van 
Prof. A. D. Fokker een orgel te bouwen met de verfijn
de stemming van Christ. Huygens. 

Er zullen 31 tonen en toetsen zijn per octaaf. Het zal 
geplaatst worden in Tey lers museum en tegen 1 Maart 
1950 klaar zijn, 

* Schalmeiers! werft nieuwe abonnenten aan! Ver
spreidt Uw tijdschrift! 

* Op 18 Sept. vond te Amsterdam de plechtige opening 
✓- plaats van de Kerkmuziekcursus vanwege de Neder!. 

Organ. Vereniging. Deze cursus stelt de organisten die 
reeds in functie zijn, en studerenden, die tenminste het 
getuigschrift hebben (N.O.V.) behaald of behalen kunnen, 
in staat zich te bekwamen op gebied van liturgie, kerk
muziekgeschiedenis en hymnologi e, de prakti jk van het 
kerk!. orgelspel en het cantoraat. Het openingswoord 
werd uitgesproken door de voorzitter Simon C. Jansen. 
Verder voerden het woord Prof. Dr. van der Leeuw, 
George Stam en Willem 'Mudde in hoedanighe id van do
centen. Het Utrechts Motetgezelschap zong op schone 
wijze het motet « Singet dem Herr n ein neues Lied » 
van H . Michielsen, en, « Jesus und Nicodemus » van 
Ernst Pepping onder de leiding van W. Mudde. Dhr Cor 
Kee spee lde een der orgelkoralen van J. S. Bach: « Al
Je in Gott in der Höh sei Ehr. 

Docenten en bestuur met Kerkmuziekcommissie 
der N.O.V. 

' 

* Dr. Anton vander Hont voltooide een trio- sonate 
voor orgel. Zijn « Partita over Psalm 8 voor orgel ver
schijnt bij Ars Nova te Goes. 

(Oon. Friesland.} 

* District Friesland, N.O.W. N ajaarsvergadering 20-10-
48 Leeuwarden. Spreker : Dr. Ventie. Zeer inte r essante 
geïmproviseerde causerie over « Vaktermen der Orgel
houw i.d. 15e en 16e eeuw. » 

Volgende vergadering werd gehouden op 20-11-48 te 
Joure. Uitstekend Orgelrecital door voorzitter Willem 
Zonderland met Andriessen-programma (l e en 3e Ko
raal, Toccata en Sinfonia). 

/ * Deze1· da gen is te Wurttemberg in de leeftijd van 
bijna 80 jaar overleden dr. Oscar Walcker , een zee r be
kend orgelbouwer, die de bouw leidde van niet m inder 
dan 2000 orgels, waaronder verschillende instrumenten 
van meer dan 100 stemmen. Zijn orgels vonde n hun weg 
naar alle streken der aarde. Ook in Nederland bouw de 
dr. Walcker er enkele. Het meest bekende is dat in de 
Geref. Nieuwe Zuiderkerk te Rotterdam, een in strument 
met 75 stemmen, het eni ge in ons land met een echo
(fern)werk. J are nl a ng is dr. Walcker burgemeester van 
Ludwigsburg geweest. Als principieel tegenstander van 
de autoritair e staatsvorm, heef t hij die functie met het 
aan de macht komen der nazi's moeten opgeven. 

* Gent, St. Amandusgesticht. Dhr. Ome r Van Puyvelde 
bespee ld e het nieuw orgel, gebouwd door de Fa Pels en 
Zoon, ter gelegenhei d der inhuldi ging. Werken va n Bach, 
Händel, Franck, Peeters en Van Puyvelde. 

~ Het orgel van Bruckner in de Stiftskerk te Sankt 
,.........Florian (Oostenrijk) wordt gerestaureerd en in de oude 

opbouw teruggebracht. Het werd in 1770 gebouwd door 
Fr. X . Krismann en was een zeer uitzonderlijk en schoon· 
instrument, waarvan de prachtige kast wondergoed aan
sloot bij de barocke kerk. In zijn dispositie was dit orgel 
ee n vervolmaking van het Italiaanse lype. H et had één 
nadeel: het speelde ontzettend zwaar, en men verte ld e, 
dat niemand dan Anton Bruckne1·, die erop gewend was, 
er lan ger dan vijf minuten achtereen op spelen kon. In 
1875 werd het door Mauracher gerestau reerd ; in 1931 
.we1·d het omgebouwd in de 1,omantieke trant. Tijdens de 
bezettfng door de Dui tse rs en de oorlog was het Stift in 
gebruik bij de Reichsrundfunk, die het a lweer wilde la
ten ve1·anderen. Daar kwam niets van, en nu heeft de 
Oostenrijkse regering naa r het plan van Jo zef Mertin 
besloten aan het Krismann-orgel een nieuw gedeelte te 
voegen, zodat er aJle werken op gespeeld kunnen wor
den. Inmiddels zijn de Paters Augustijnen weer in het 
Stift terug, zodat het werk nu o ngestoord voortgang 
kan vinden, en Bruckne r 's orgel weer in vernieuwde lu is-
te1· gehoord Jean worden . pv. -

Het mooie glasraam , waarvan een afbeelding op het omslag van dit nummer verschijnt, wercl gescl1ilclercl cl.o or 
cle ueelbelouencle jong e kunstenaar Michel Anneessens. 
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VOOR A R T I S T I E K EN D E G E LIJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 
ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

TONGEREN L. 
opger. 1937 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 
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F I R M A DELMOTTE 
L oRqels_J 

DOORNIK 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGE L VAN HET N. I. R. TE BRUSSEL 

PIANO'S en HARMONIUMS 

Çnima 

Nieuw en in occas :e aan zeer voordeli ge prijzen 

* Voor orgel en algemeen musicale werken uit alle 
perioden en landen: wendt U tot het oudgekend e 

Huis it. magerman 
GODSHUISHAMMEKE 55 G E N T 

Jacq. st1nkens 
· Orgel pij pen.111al~ers 

LABIAALP IJPEN Z€ 1St TONG WERKEN 



ORGELBOUW· 

1!1ieuwbouw 
volgens v1:;r,·r~~ysteem 

* ' "":-._ 

Restauratie 
en 

Reparatie 
van alle aard en omvang 

·* 

Harmoniums 
* 

Paul Anneessens 
MEENEN 

Vertegenwoordigt, zelfstandig, de vierde generatie in de Orgelbouwbeweging ! 

Drukk. VYNC KE, Gent. 
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"':De Schalmei " wenót de ~ezer<>, 

~ezereóóen en hun geëerde ~amilie 

een 

• 

en ~elukki0 91,ieuwjaar I 
♦ 

e lezers en . lezeressen van « D e Schalmei » 
zu llen het ons ni e t ten kwad e duiden, wan 
neer wi j deze weg gebruiken om 1n m wen 
sen voo r clit nieuwe jaar Ie beantwoord en. 

Wij danken allen uit ganser hart e voor J e vele, en 
soms we rkelijk ontroerende blijk en va n sy mpathi e 
die op liet Redactiebureau van dit tijdschrift aan 
kwam en en n og aankomen. Vooral cle heer
Üjke bloemen , en de « Orgelimprovisatie » aan « D e. 
Sc halmei » opgeclragen , hebb en ons ten zeers te ve r
heug d. Alles wijst er op dat de leze rs zeer geh echt 
zijn aan hun. tijc/scl1rif t en verlangend uitzien naar 
de vierde jaa rgang. Z ij kunn en er op rekenen dat 
wij ons uiters te best zullen doen om « De Schalmei » 
nog bet er en degelijker te mak en. Tot di t doel zu llen 
wij een nuttig gebruik maken. van de gezonde crit iek 
die uit versc hill ende hoeken ges tuurd werd. 

Wi j doen beroep op al de abonnenten dat zij met 
ons zouden werke n, om dit jaar een grote schare 

ni euw e lede n aan te werven. De p erso nen die ons 
een lijstj e van tien ni euwe abonnenten sturen. zullen 
hun keuze mogen doen tussen een reeks mooie orgel 
werken of boeken van diverse ond erwe rp en. waaron
der exempla ren vcm grote waarde . Vult dus uw bi 
blioth eek aan met mooie exe mplar en op de meest 
g o e d k o p e w ij z e ! 

W ij zijn ook nu klacir gekom en met cle sierlijk e 
KAFTEN. Wij raden cle le::.er clie dergelijke kaf ten 
wens t te bezitten aan , zo spoed ig mogelijk zijn aan.
vraag te doen, gezien liet groot ge tcd. \ 1/il go ecl no 
teren dat zij niet besteld worden per jaargang, clocl1 
r> e r t w e e j a a r g a n g e n. Er zi j n clus te ver
krijg en : Kaft 1946 + 1947; Kaft 1948 + 1949. Zij 
zi jn zee r smaakvol uitgevoerd en onmi sbcwr voo r de 
l>ibliotlt eek. Prij s pe r kaft : 25 fr. 

D e R e cl a c t i e. 
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oe qesllchten 
BUUS en van Ö€R k€€R€ 

Onlangs ver scheen van de hand van Paul 
Francois te Brugge een tweetal belangwekkende 
artikelen over Brugse Orgelmakers in de « Bie
korf » ( 1). Daarin is een schat van gegevens 
verwerkt, na de publicatie van Dr J. A. Stellfeld 
over de Antwerpse Clavecimbel- en Orgelmakers 
in de 16° en 17° eeuwen (2), wel de belangrijkste 
oriënterende publicati e over de locale « orgel
geschiedenis » van de Zuidelijke Nederland en. 
D e lezers, die de opst ellen van de heer Francois 
kennen, zullen in dit portret van de geslachten 
Buus en Van der Keere vele reeds bekende trek
ken ontdekk en, die weer te vinden zijn in 
Francois' werk. Beperkt e de Bi ekorf-studi e zich 
voornam elijk tot Brugg e zelf, deze schets zal 
trachten deze families in het bredere raam te 
plaatsen van de figur en uit Vlaander ens Org el
historie. 

1. HET GESLACHT BUUS 

Ik wil graag vooropstellen, dat mijn kennis 
van het geslacht Buus zeer lacuneus is . Waar dit 
euv el echt er geldt voor practisch alle figur en uit 
de vro ege orgelgeschiedenis der Nederland en, is 
dat op zichzelf ni et verwonderlijk. Maar als men 
bedenkt, dat de familie Buus van buit engewone 
beteke ni s geacht mo et worden voor de ontwik
kelin g van de orgelbouw zowel als van het orgel
spe l - immers ook de grote componist Ja cob 
Buu s moet een lid zijn van dit vo ortr effelijk 
geslacht - dan ben ik met des te meer schroom 
begonnen aan de samenstelling van het portret 
dezer meest ers. Was van de familie Br ebos bv. 
een relati ef rijk mate riaa l aa,nwezig wat de tech
ni sche zijde van de orgelbouw betreft, h et tech
nisch kunn en der Buus-familie ontsnapt groten
deels aan onze onmiddellijke waarnemingen. 
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Slechts op grond van enkele technische gegevens 
is het mogelijk gevolgtrekkingen te maken. 
Daarenteg en zijn er tal van andere gegevens, 
die toc h wel degelijk de conclusie rechtvaardi
gen, dat de Buussen grot e kunstenaars waren. 

D e schrijfwijze van de naam wisselt telk ens 
tussen: de Bus, Bus, du Bus, Buu s en de Buus . 
D e ouder e generaties worden altijd Bus ge
noemd t erwijl Jacob, de componist en organist, 
vrijwel ste èds Buus heet. D e schrijfwijzen Bust 
en Budt kom en eve neens voor, maar moeten op 
een vergissing berusten. Gemakshalve houd en 
we ons aan de naam Buus, omdat deze door de 
bekendst e vertegenwoordiger der familie werd 
gebezigd. En dan moet ik onmidd ellijk beken
nen, dat ik geen afdoend bewijs h eb, dat Jacob 
Buus ind erdaad verwant was aan de orgelma
kers Joos en Joris Bus (Buus). Ik geef to e, dat 
ik voor de verleiding om een enigszins « klop
pend e » genealogie samen te stellen, bezweken 
ben. Ik geef ze hier met veel voorbehoud ( de 
gestippelde lijn en geve n een onzekere afstam
ming aan). 

H et onderzoek werd nog bijzond er bemo ei
lijkt , omdat de naam (de ) Bus en Buus in West
Vlaand eren en ook in Brug ge veelvuldig voor 
kom t . Voorts verm eldt Vander st raete n het be
staan van een orgelmaker Jan de Bus , die in 
de St-Walburgakerk t e Oud enaard e werkte (3). 
Da ar dit de enige maal is, dat ik deze na am ben 
tegengekomen en er nergens meer een spoo r t e 
vinden is van een Jan Bus, neem ik aan dat óf 
Vanderstraeten een fout maakte, óf de bron een 
onjui ste vermelding geeft voor J oos Buus. Ver-

. der worden in de bronn en, vooral na 1515, de 
name n Jo os en Joris vaak verward; ik st el ech
ter a lle werken van voor 1519 op naarp. van Joos 
Buus. 
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: · Jan van der Keere 
orgelmaker , 

J roos (J Jdocus) Buu s 
orgelmaker. i' 1518 of 1519 te Bru gge 

gehuwd met Bea t rijs Lon ee l 

J, J, 
Nicolaas 
van der 
Keere. 

Rogier van der Keere i' na 1534 Barba Buus Joris Buus 
orgielmaker 

Jacob Buu s 
organ ist orgelmak. e r te Roeselare 1 

gehuwd met Barba Buus -------- ·j· 1532 te Brugge 
ge huwd m et 

Piryne sClercx 

t 1564 te Wenen 
gehuwd met 

Catharina 

J, . l 
1 
J, 

Joos van der Keer e 
orgelmak er te Roeselare 

en Brugge 

Catharina van der ,5 kinderen: 
K e:ere, gehuwd met 

Jacob de Witt e 
Augustinkin 
Tryskin 
Jacqueminkin 
Claerkin 
Neilkin, 

Tijdens het leven van Joos Buus was de fa ~ 
milie materieel voorspo edig. Als Joos in 1518 of 
1519 overlijdt, mo et en zijn · « aeldinghers » (erf
genamen) een voor die tijd groot bedrag, 7 ±: 
groten Vlaams aan succe ssierechten bet alen ( 4) ; 
voorts was Joos bezitter van onro erend goed; , 
zo beza t hij een huis in de Frerenstraat te Brug
ge . Bov endi en werd en Joos en zijn vrouw Bea 
t rys in 1499 leden van de bro ederschap van 
0. L. Vr. t en Droogh en Boom e in de Mind er
bro ederk erk; Joos nam da arbij de verplichting 
op zich het orge l van dit klooster kosteloos te 
onderhouden, een verplichting, die een arm 
orgelmaker toch bezwaarlijk op zich kon ne
men ( 5) . Dez e welstand is geen wonder: in 
Brug ge met zijn zeer vele kerk en, kloost ers en 
kap ellen, met zijn tientallen van orgels, m 
W est-Vlaand eren met zijn talrijke grot e en 
kleine steden was Joos Buus van omstreeks 
1480 tot 1518 de orgelmaker bij uitn eme ndh eid; 
we vinden h em overal terug. Joos had geen ge
br ek aan werk. Vermo edelijk had hij zeer kun
dige assistentie van zijn schoonzoon Ro gier van 
der K eere en zijn zoon Joris Buu s; tot zijn leer
ling en behoren stellig ook Jan de Clerck en 
Charles Wa ghers. 

Jori s vo lgde zijn va der als orgelmaker op; zijn 
clientèle was mind er groot, omdat een deel erv an 
terecht kw am bij zijn zwager Van der K eere; 
ook Charl es Wagh ers nam een deel van Joos , 
clientèle over. To ch ha d Joris zeer veel werk. 
Maar de vr oege dood van J oris in 1532 mo et 
een ramp gewe est zijn; bij mijn weten is geen 
der 5 to en nog mind er jarig e kinder en in de or
gelmakerij terec ht gekomen; de clientè le gin g 
voor de familie verloren, de bezittingen van Jo-

in 1532 allen minderjarig. 

ris werden verkocht. Sic transit ... 
H et is niet met zekerheid vast te stellen van 

wie Joos een leerling was. In Brugge leefden 
voor 1480 verschillende orgelmakers, o.a. Mark 
Spronkholf, waarvan Joos veel geleerd kan heb
ben. Maar het is ook zeer wel mogelijk dat Joos 
leerlin g was van Vict or Langh edul, Ja cob van 
den E eckhout e of zelfs van Adri aen Pi ete rsz uit 
Delf t . De gegevens zijn zo schaars, dat dit v oor
lopi g wel een verond ers t elling zal blijven. Vast 
staat echter, dat Joos een van de me el;lt voo ruit
st revend e org elmakers va n zijn tijd geweest 
m_~e~ zijn. Ik grond dit op de volgende aan
WIJzmgen. 

1. In 1512 rnpareert hij het . orgel van de St
Walburgak erk te Veurn e (6); hij vergroot dit 
in st rum ent met een rugp ositief ( dat is op zich 
zelf nog niets bijzond ers, want het rugpo siti ef 
kwam toen re eds ongeveer 70 jaar voor), maar 
b oven dien is er nog een « operatio unius novi 
ludi pedum », zoals het in de fabri eksrek eningen 
heet , m.a.w. hij bouwt een zelfstandig pedaal
r egist er. En dat is iet s buit engewoo ns, da t we 
tot nu toe a lleen m aa r terugvinden bij J acob 
van den E eckh out e en bij D aniel van der Di ste 
len. Imm ers tot diep in de 16° eeuw b ouw en de 
Westv la amse meesters alleen rriaa r aangeha ngen 
pedalen. 

2. Zijn zoon Joris bouwt in 1521 een kJ,ein 
org el in de St-D enysk erk te Veurne (7 ) ; ho ewel 
het slecht s een zeer klein instrument is, was de 
disp ositi e voor die tijd reeds hoog ontwikkeld, 
verder dan de gelijktijdig e werk en van J a n Ver
ryt a lias Lier e. 

3. Uit een acte betreffende het orge l der D o
min ica nenk erk te Brug ge blijkt, dat , Joris Buus 

.~~-----··· 
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in 1523 daar óf een Trompet bouwde óf een re eds 
oudere Tromp et repareerde. Dit is in West
Vlaanderen een zeer vroege datum voor het 
voorkomen va n tongwerken ( 8). 

4. Zolang Joos en Joris leefden, voe lde men er 
in Brugge niets voor om beroemde orgelmakers 
uit andere del en van de N ederlanden opdrachten 
te geven. Vrijwel onmiddellijk na de dood van 
Jori s in 1532 kom en Cornelis Mors uit Antwer
pen en Michi el Langh edul I uit Yper aan bod. 
Het werk van de familie Bus moet dus tenmin
ste van dezelfde kwaliteit geweest zijn, want na 
1532 zijn er toch ook nog wel andere Brugse or
gelmakers, vooral Charles Wagh ers , doch dez e 
kregen geen werkelijke belangrijke objecten 
meer in handen. Trouwens, niet alleen in Brug
ge, maar nergens waar Joos en Joris Buus en 
Ro gier va n der Keer e werkt en , kwamen er an
dere orgelmakers er tijdens hun leven aan te 
pas. 

5. Het krachtigste spreekt wellicht, dat com
ponisten van grote naam als Jacob Obrecht , 
Adriaen Willa ert en Jacob Buus in hun Brugse 
jar en hebb en gespeeld op de orgels van Joos en 
Joris Buus. 

Ik geef toe, dat de ze aanwijzingen op zich zelf 
niet zeer ste rk zijn om daarmede de importan
tie van de Buus-famili e te bewijzen. Maar ik 
me en desondanks, dat zij tezamen vo ldoend e 
zi.in om aa n te tonen, dat Joos Buus en zijn 
leerlin gen J oris Buus en Rogier van der Keer e 
meesters va n veel meer dan locale betekenis zijn 
geweest. Ilt meen zelfs. dat de famili e Langh e
dul voora l op het werk van Joos Buus h eeft 
voortgewerkt. In mijn Lan ghed ulstudi es wees 
ik er reed s op, dat · er een lan gduri ge onderbre
king is tussen Victor en Michiel Langhedul I. 
Jui st in di e jaren valt de ruim ste ontplooiing 
van de Buus-familie. Na h et overlijden va n Jo
ris versc hijnt in zeer vele geva llen Michi el Lan
ghedul I t en ton ele. 

Van de werken der Buu s-fami lie kon tot dus
verre het vo lgend e worden te ru ggevonde n: 

1482- 1519: 

1487-1517: 

1490 -1507 : 

1496 
1498 

1503-15 04: 

a) Jo os 
Brugge, St-Donaa s. Ond erhoud van 
het groot en h et kl ein orgel ( 9) . 
Bru gge, St-Jacob. Ond erhoud en 
te lk ens kl eine herst ellin gen ( 10) . 
Nieuwpoort, 0. L. Vr.-kerk. Onder
h oud en herste llin gen ( 11) . 
Harleb eke. Nieuw orgel ( 12). 
Oudenaarde , St-Walbur gakerk. On 
derhoud (3). 
Kortrijk, St-Maarten. Voltooiing v. 
het door Lambert Buekel begonnen 
orgel. Herste llin g; van het kl ein or 
gel. Daarna ond erhoud (13). 

1505 Boerburg (Bourbourg) Nieuw or
gel ( 14). · 

Omstreeks 1505: Oudenburg. Onbekende werk
zaamheden ( 15) . 

1505 Oudenaarde . 0. L . Vr. - Gast1:mis. 
Nieuw orgel (16). 

vóór 1510-1518: Brugge, O.L.Vr.-Kerk. Onder
houd (17). 

1512-1513: Veurne, St-Walburg a. Vergroting v. 
het grote orgel met een rugpositief 
en een zelfstandig pedaal. Reparatie 
van het kleine orgel ( 6) . 

1516-1517: St-Omer, Notre Dam e. K eure n van 
het door Charl es Waghers gebouw
de orgel (18). 

1517 Brugg e, St-Janskap el. H erste llin
gen (19). 

b) Joris 
1520-1523: Brugg e, St-Jacob. Nieuw klein orgel 

en herstelling en aan het groot orgel. 
(20). 

1521-1522: Veurne, St-Denys. Nieuw klein or
gel. Van dit instrument is de dispo
sitie bekend: ( 7) 

Doof 4', Fleuten 4', Octav e 2', 
Cleene Fleut e 2', Scer p, Dobbel 
Simm el. 

1523 Brugg e, Dominic anenklooster . In
grijpende restauratie of nieuw or
gel .(8) . 

1529 Brug ge, St-Gillis. Herstellingen en 
onderhoud (21 ) . 

1531-1532: Veurne, St-Nicolaas. Hers te llingen 
(22) . 

1531-1532: Kaprijk. Nieuw kl ein orgel (23). 
1532 Bij zijn dood was Joris, blijkens een 

verkopingsacte, no g bezig m et de 
bouw van een groot orgel. De be
stemming daar va n is niet bekend 
(24). 

2. HET GESLACHT VAN DER KEERE 

Tot voor kort meende ik, dat Rogi er de eerste 
orfselmak er uit de familie Van der Keere was. 
Het lag zo voo r de hand om aan te nemen, dat 
Rogi er h et vak van zijn schoonvader Jo os Buus 
leerde en zich daarna a ls zelfstandig orgelm aker 
te Roeselare vestigde. Totdat ook deze vero n 
derstelling onjuist ble ek; ilt vond nl., dat er i.n 
1489 een Jan (Johann es) van der Ke ere het 
groot en het klein orgel der O.L.Vr .-Kerk t e 
Kortrijk herstelde ( 25). D e rek eningen va n dez e 
kerk verme lden niet, vanwaar deze Jan afko m
stig was. Ik geloof echt er, dat de veronderstel
lin g, dat hij t e Ro eselare woond e, niet te boud 
is. Tot nu toe is dit , na ar mijn wet en , de enig 



bekende notitie over -deze Jan van der Kere. 
Meer, hoewel toch nog weinig, is ons bekend 

over Rogier, waarschijnlijk Jans zoon . . De fa
briekrekeningen van de St-Walburgakerk te 
Veurne noemen hem « Rollariensis », d.i. afkom
stigt uit Roes elare ( 6). Rogier moet een zeer 
goed orgelmaker geweest zijn, want nog tijdens 
het leven van zijn schoonvader Joos Buus nam 
hij de zorg over de orgels der O.L.Vr.-Kerk te 
Nieuwpoort over. En zeker zou Joos deze be
langrijke instrument en niet aan een onkundig 
vakman overgelaten hebben, om dan nog maar 
niet te spreken van zijn dochtei: Barbe. 

De zoon van Rogier wordt, naar de grootva
der, Joos genoemd. Of Rogier nog meer kinde
ren had, is onzeker. In de rekeningen van de 
kerk te Hulst (Zeeuws-Vlaanderen) komt in 
1528 een orgelmaker Nicolaas de Kere voor 
( 26). Is hij broer of zoon? Of helemaal geen 
bloedverwant? Er is geen enkele positieve aan
wijzing, maar het is, dunkt me, toch niet over
moedig deze Nicolaas tot de Buus-Van der Keere 
clán te rekenen. 

Joos heeft het stellig niet zo heel erg gemak
kelijk gehad. Hij is uit Roeselare weggetrokken 
en vestigde zich in Brugge. Dat verhuizen kan 
een gevolg geweest zijn van het overlijden van 
Joris Buus, om op die wijze de clientèle voor de 
aangetrouwd e familie te bewaren. Maar ook kan 
de faam van de Langheduls in het nabije Yper 
de oorzaak van Joos' verhuizing geweest zijn. 

De werklijst van het geslacht Van der Keere 
ziet er als volgt uit: 

a) J o ha n n e s ( Jan ) 
v a •n · d e r K e e r e 

1489 Kortrijk. O.L:Vr.-Kerk. Reparaties 
van het groot en van het klein or
gel (25). 

b) Rogi e r van der K e er e 
Roeselare 

1506-1525: Ni euwpoort. O.L.Vr.-Kerk. Herstel
lingen en onderhoud van het groot 
en van het kl ein orgel ( 11) . 

1512 Nieuwpoort. O.L.Vr .-k erk. Vergro 
ting van h et groot orgel met een 
rugpositi ef ( 11). 

1520 Gent. Dominicanenkerk. Nieuw Or
gel (27). 

1523-1535: Veurne. St-Walburga. Herst elling en 
en uitbr eiding vap het groot en van 
het kl ein or gel. Da arna tot 1535 
ond erhoud ( 6). 

c) Nicol a as (van) d e (r) K ee r e 
1528 Hulst. St-Willibrord. H erst elling en 

aan h et ru gwe rk van h et groot or
gel (26). 

d ) J o o :- v a n d e r Keer e 
Roeselar e en Brugge 

1547-1553: Wenduine . Onderhoud en herstellin
gen (28). 

1555 Diksmuiden. St-Nicolaas. Keuren v. 
het door Rombout van der Meulen 
uit Brussel gebouwde orgel ( 29). 

1556 Brugge. St-Jacob. Keuren van het 
door Isbrandt Claesz. gebouwde C?r
gel (30). 

. Dr M. A. VENTE 
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flan vullingen 
betrnff ende de <figub"en uit 'Vlacw1de1{e11s 
Ü1{gelhisto1{ie __ _ 

Voortgezet onderzoek naar de geschiedenis 
van de oude orgelbouw brengt telkens weer 
nieuwe gezichtspunten. Het zal vaak noodzake
lijk zijn een op loss e gronden rustende overtui
gmg te herzien; aan de andere kant zijn er ook 
tal van «vondsten», die een hypothes e van 
vroeger nu zekerheid geven. De m h et laatste 
jaar in « De Schalmei » verschenen kortere of 
langer e historische notities kunnen op enkele 
plaatsen worden aangevuld. Allermmst uit 
schoolmeesterachtige betweterij, doch om de 
wederzijdse kennis aan te vullen, meen ik de 
hieronderstaande aanvullingen t e moeten ge
ven: 

SCHALMEI - Mei 1948 - Blz. 54. 
Ten onrecht e wordt Claas de Smet een zoon 

genoemd van Aart de Smet. Het is jui st anders
om : Aart was de zoon van Nicolaas ( Claas) de 
Smet. Ik acht de mogelijkheid niet uitgesloten, 
dat Claas de Smet, een zeer vruchtbaar 01·gel
bouwer, afkomstig is uit Lier, ja zelfs een zoon 
is van Jan Verrijt alias Liere. In dit verband 
wijs ik er op, dat mijn bewijs, dat Jan van Lier 
dezelfde is als Jan Verrijt alias Liere (zie Schal
mei 1947, blz. 123-125) nog versterkt werd door 
een vondst in de rekening en :van het Begijnhof 
te Brussel. In 1539-1540 werd aan « claassen 
van der Ryt orgelm akere » een som van 8 gul
den betaald. Voor die tijd werkte zijn vader re
gelmatig in dezelfde kerk, maar wordt telkens 
geno emd« jan van lier». In dezelfd e jaren werkt 
er in de abdi j van Koudenberg te Brussel regel
matig een orgelmaker Mr Claas van Li ere . In 
later jar en he et hij zonder meer « Mr claas », 
terwijl omstree).{s 1570 Mr A ert de Smet orga
nist en orgelmaker dezer abdij was. Er is du s 
geen bewijs, dat Claas Verrijt a lias Liere dezelf
de is als Claas ~e Smet, maar h et is moge lijk. 

SCHALMEI - Mei 1948 - Blz. 55. 
De org~lmaker Boudewijn L edon ( of L edou) 

komt blijk ens L. Gilliodts-Van Severen, L es Mé
néstrels de Bruges, p. 123, ook nog in de H eilige 
Blo edkap el te Brugge voor in het ja ar 1656. 

SCHALMEI - Mei 1948 - Blz. 68. 
Burg emeeste r Jan Langh edul, naar mijn me

ning beslist niet identi ek met de orge lb ouwer 
Jan Langh edul, zoon van Michi el, was re eds in 
1567 balling t e Norwich in Enge land. D aa.rna 
keert hij t erug om in 1584 opnieuw naa r Enge
land te vertrekken, waar hij ook st ierf . Zie : H. 
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Q. Janssen, H urv<:>rmde vluchte lin gen van Ype
ren in Eng eland, in Janssen eh Van Dale, Bij
dragen , tot de Oudheidkunde en geschiedenis 
van Zeeuws ch-Vlaand eren, deel II, blz. 211. 

SCHALMEI - Juli 1948 - Blz. 77. 
Naar mijn mening is de orgelmaker lY.lr. Cor

lijn ni emand anders dan Quiryn van den Ee
chou te, wiens naam op de meest zonde rling e 
mani eren werd geschreven: Corin, Kuryn en 
Quirinus. W el mogen we aannemen, dat Quirijn 
dus toen nog niet in Mechel en woonde, maar in 
Gent, waar zijn vader Jacob I ook werkte . 

SCHALMEI - 'Juli î 948 - Blz. 78. 
D e genea logische gegevens betreffende de fa

mili e Mors zijn nog zeer onduideli jk. Het is voor
hands onmogelijk een betrouwbare stamboom 
sam en te ste llen. Een voorlopig onderzo ek in het 
stadsarchief van Lier bracht reeds vele novi
teiten, maar is nog niet vo ldo ende. Naar mijn 
mening moet er nog intensief gezocht worden 
in de stadsarchieven van Antwerpen en Liér. 
Ook dient onderzocht te worden of de in Gro
ningen en Noord-Duitsland werkende Andreas 
de Mar e « Gandavensis » een lid van deze fami
lie is. Volg ens Mr. Bouman in zijn boek « De 
Org els van de Groote of Martinik erk te Gro 
ningen blz. 16 is Andreas de Mare uit Gent een 
lid van het geslacht Mors, Moore of de Moor . 
Misschien is er in de Gentse archieven iets over 
te vinden. 

SCHALMEI - Juli 1948 - Blz. 79. 
Maria de la Roy ere kan, zoals reeds werd op

gemerkt, geen dochter van de orgelmaker Char
les le Royer zijn geweest. Charles stamt hoogst
waarschijn lijk uit het Henegouwse, waar tal 
van organisten en org elmakers met de naam Le 
Roy er voorkomen, voora l in Bergen en Door-
nil{. · 

SCHALMEI - September 1948 - Blz. 101. 
. D e geno emde Jacob van den Eeckhout e, zoon 

van Gillis is n i e t de orgelmaker; deze woon
de in Mechel en en was een zoon van Quiryn van 
den E eckhoute. 

SCHALMEI - September 1948 - Blz. 102. 
D e vraag mo et geste ld worden of Leonard 

van Cleef wel een orgelmaker was. 

SCHALMEI - September 1948 - Blz. 117. 
Rob ert Gordon werkte ook nog in de Sint- · 

Mart enskerk te Kortrijk in 1652. 

SCHALMEI - November 1948 - Blz. 127 en 128. 
In de stadsrekening van Kaprijk e van 1531 

(Bruss el, Algemeen Rijksarchief Brussel, R e
k enk amer Nr. 33081) vo nd ik nog de volgende 
"post: 

,c Item betae lt va n dat bide 'voorn. schepenen 



gheschoncken was meester Joris de Buus 01·

ghelma eckere binnen der stede van brugghe ter 
tyt als hier leverde tposityf sta ende op den 
dooczaal ende op ter rekeninghe ghebrocht 6 ±:» 

Voorts vermeldt het grote werk van Fr. de 
Potter en J. Broeckaert, Geschiedenis van de 
gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen, H e 
reeks, deel II, blz. 132-133 dat in 1763 het orgel 
der kerk te Kaprijke hersteld werd door de ge
broeders De Rycke uit Kortrijk voor 30 ±:. 
ID. - Blz . 138. 

Over Jan van Belle kan ik het volgende nog 
mededelen: Alexandre Pruvost, Chronique et 
Cartulaire de l'abbaye de Bergues-Saint-Wimic 
(brugge 1875-1878), p. 593, vermeldt, dat Joan
nes van Belle afkomstig is uit St-Winoksb ergen 

en later woonde te Yper . 1n 1684 bouwde hij een 
nieuw orgel voor de abdij St-Wino te St-Winoks
bergen. 

(Bodem mense octobri dicti anni 1684 perfi, 
citur novum organum in ecclesia nostra factum 
a M . . Joanne Vanbelle, nativitate Bergensi, in~ 
colatione Iprensi, numerata summa 2900 flore
norum, sed cum quaedam alia ultra contractum 
addita fuere, ad 3400 floren. aestimandum pu l 
to.) 

Volgens inlichtingen van Abbé De Croocq, ar
chivaris te St-Winoksbergen, werd het orgel dei; 
abdij in de Franse Revolutietijd verkocht naar 
de kerk van Rexpoede in Frans-Vlaanderen. Bij 
een vluchtig onderzoek in 1946 kon ik het in 
R expoede niet terugvinden. Dr V. 

€€0 ORl4IO€l€ ÖISPOSltl€ ! 
Voor onze lezers die op de hoogte zijn van de 

terminologie van de Engelse Orgelbouw geven · 
we onderstaande dispositie, ontworpen door een 
pastoor die graag een nieuw orgel in zijn kerk 
. wil hebben en daarvoor geld bijeen tracht te 
krijgen. Van de voor een leek toch al zo fantas
tisch klinkende registernamen maakte hij een 
cocktail, die in Engeland zeker de aandacht z~l 
hebben getrokken. Behalv e in de parochiekrant 
werd het ook gepubliceerd in het Royal College 
of Music-Magazine van October j.l. De woord
spelingen zijn, helaas , onvertaalbaar. 

PEDAL ORGAN 
Boredeep 
Geigen . 
Major Road (metal) 
Spltzdeep 
Bourdstiff 
Boublor quitz . 
Bompard (bearded} 
Serpent 
Orch. to P. Gt. to· P. Ch . to P . 

32 Feet 
Geig~ntic 
16 Feet 
16 » 
8 » 
5 )) 
5 )) 

20 yards 

Ophicleide } by reversible piston (ossified}. 
Onicliede 

GREAT ORGAN 
Double Entendre 16 Feet 
Diapason major 8 )) 

Diogenes the younger 8 » 
Smith mino1· 2 )) 

Stopped diarrhoea 3 Cheers 
Flute 8 Feet 
Hoot 4 )) 

toot 2 )) 

Entente cordiale V ranks 
Furniture III Pieces 
Per Contra 16 Feet 
Broken Reed 8 )) 

Cornet 4 Pence 
Bombe 6 )) 

CHOIR ORGAN 
Bourdon Quixote 
Dulcinea del Toboso 
Cor de nuit 
Coup de gräce 
Pas du tout 
Crème de menthe 
Mixed Grill 
Venison off. 
Confused noise without. 

SWELL ORGA:.N (Enclosed) 

16 Feet 
8 )) 
8 )) 

. 4 )) 
0 )) 
Extra 

III Ranks 

Opening time 8 p. m. 
Open di1ocesan 8 Feet 
Nux Vomica 8 » 
Vox Populi (T.C.) Flat Feet 
Vox Humana (D.T .s) 8 Fc cl 
Stopped dicesan 8 » 
Corked cornopean 8 » 
Oboy Oboy 16 » 
Oboy 8 » 
Obituary 4 Lines 
Diocesan conference IV Ranks 
Board on } by rocking tablet 
Board off } 
Delirium Tremens . 

ORCHESTRAL ORGAN 
Cor lumme 16 Feet 
Bassoon 16 » 
Tenoroon 16 » 
Oon 8 » 
Octoroon 4 » 
Macaroon 2 % » 
Doubloon 2 » 
Cream born 8 » 
Carthorse (anag.) 4 Legs 
Orchestral mana ger 2 » 
Cornucopia III Ranks 
Acute melancholia II » 
Tuba Memphi s (Tenor C) 8 » 
Overt action operated by covert sniggers. 
Discus blower till blew in the face. 
4 Thumb-pi st ons to each manual. 
4 Toe -pistons to Boot. 
5 Gravers ûo Caîro. 
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Nieuwbouw Restauratie 

Jos . LONCKE, broeder &· Zonen 
EESEN ( W .VI.) 

ORGE L S 

• 
Z IJ N O R G E L S Z IJ N D E 

BLIJVENDE R ECLAME 

HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
ORGELBOUWER 
HE RSELT (Prov. Antw.) 

Ste mmen : : : Herstellen : : : Omb ouw en 
Electrische ventilatoren 

Kerk- en Salonorgels volgens electrisch, 
pneumatisch en mechanisch stelsel : : : 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleep laden, het meest volmaakte systeem . 

STEMMEN - OMB O UWEN - REPAREREN 

• 
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< A quarel >. Th eo Bau wens. 

:lig,wten uU VlaandeJten6 
l9Agelfii&tcvtie 
ffiR. heynö€R 1Ck saqtmOORt€l€ 1556 

cha€Rl€S Blancqa€Rt 1560 
CRISPIJn caR l1€R 1590 

.. mattheus lan 4heöul 1609 
Gh €€Rt meöaèRt 1632 
p 1eteR vanö€R haqhen 1634 
ROB€Rt GORöon 1644 
Jean Ö€ ROIJ€R€ 1662 
nicolaes l'enqlet 1674 
sapt 1sta ~ORC€Vlll€ 1705 
p1€t€R van pet~qhem 1746 

1n Ö€ st. m1ch1€lSk€Rk t€ qent 
E oudst e ve rwijzing naar h et 

besta an van een orgel in de 
St -Michi elskerk t e Gent von
den wij in een kerkr ekenin g 
va n 1392. H et is, m een ik, het 
oud ste dat ik pers oonlijk ui t 
de ar chi eve n ha.aid e. E r zijn 
echt er geen ve rd ere gege vens 

. da n di t ene zinn et je : ,,It em va nd en hu erghelne 
va n 1 ja er . . . " 

reke!}ingen. In 1457 k omt een eerste reparati e : 
" va n leer end e naghelen ae n den orghel" doch 
zond er verd ere déta ils. In 1510 spr eek t m en va n 
een ,:org helmaec kere" ; in 1566 over "dm~ghelkin 
op den docsae l te ste llene". In di t zelfd e jàar 
k omt Mr. heynderick sagtmoortele opda gen 
,, t er causen va n t suveren end e acco rd eren va n 
den groot en orghele" . Vier jaa r la t er kom t 
Mr. Chaerles blancquaert de bl aasb a,lgen va n 
het gr oot orgel r epareren en " t accord ere n van 
de posit ive va n mevr . va n v ind erh au te st aentl e D aarn a ont br eken t ien tall en jaren ui t de 

~· ' 
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up den doxaei';. Dit positief is vermoede lijk het 
orghe lki n dat er vier jaar geleden in huw · ge
bracht werd en de eigendom was van Mevr . 
Pottelsberghe ( Liev en Potte lsberghe h eere van 
vinderhaute). Ch. blancquaert werk t aan het 
org el der St -Michie lske rk tot 1576. Alleen in 
1567 is er sprake van een groot werk. Waar
schi jnlijk een a lgeme ne restauratie daar het 
werk door bevoeg de personen gevisiteerd wordt. 
Dit zou ook het gebruik van een huisorgel ~n 
de kerk normaal uitl eggen . H et orgel moet m 
zeer slechte staat geweest zijn. Het was ech ter 
niet beschadigd door de Geuzen in de eerste 
be eld enstorm ( St-Michiels kende er slechts ( ! ) 
drie!). Wij lezen daarover in Pott er en Broe
ka ert: « De Geuzen wilden ook het orgel ve r
nietigen "een constich stick" met 30_00 pijpen. 
Maar een wijs man di e h et geboefte m de kerk 
gevo lgd had, hield het teg en zeggende: ,,Ghe
sellen , laet dees hur ghel met vreden, ende g?a 
weg met m ij , ic za l u biers gh enough te dnJn
cken geven." Waa .rop de plund eraars h et be ste 
dee l verkozen ! » 

Van di e peri ode tot 1590 ble ef niets belang 
rijks over da~ bet a lingen g~d5:an door de toen 
malig e orga mst der St-1\'llchielsk erk aan een 
orgelbouwer (zonder verme ldin g va n naam ) 
voor h et onder houd van het or gel. 

In 1590 lezen we echter een der voornaamste 
stUKken uit h et gehe le archief. Wij schrij ven de 
tekst (in 't Frans) letterli jk ove r: ,,~e 18 De
cembre 1590 Mre Crispijn Carlier fa 1seur dor 
gues est accordé avecq les cures et margliseurs 
de ceste eg lise de livre r au lt res orgues grandes 
et bonnes, promettantque e11: ce pays de flan
dres ny aura la peri lle (par e1lle) et ca poli' la 
somme de six cent florins ou ltre les orgues 
quavons maintenant en ceste eglise lesque lles 
seroht a son prouffyct pour les ven~e ou trai:i,s
porter la ou il vo ldr a promectant hvrer les m
strume n t en ceste eglise a ses despens a la 
pe n tecouste prochaine : A condition qu e nous 
envoye rons quel cun ayant congnois_sance du dt. 
ouv raig e, pour prendre preuve e~ si __ ne l_a trou 
vo ns te lle et si bonne que led. Cnsp1 Jn d1ct , que 
en te l cas nous po lri ons penit er de ce marche ." 
(H. Geest, Resolut ieboek 1587 tot 1666, fol. 15, 
16.) 

Ov er dit orge l en de orge lbouwer zijn geen 
nadere gegevens b ekend. In 1592 worden twee 
mannen betaald "omme dorghe len te dra'ghen 
ende wed er te bringhen ." Rougi er de cra eye re, 
organ ist betaalt "omme te gheve n de ghonen 
die t'pos itijf of orghele op accort gheste lt heb 
ben de tyt van vier jae ren". 

Er b lij ft echte r de vraag of Cr isp ijn Carlier 
wel het bovenbenoemd orge l gebo uwd h eeft. 
Het lijkt me zeer wond er dat wij zijn naam 
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' d cl li.' 'I' nergcrn; meer vin en . vour e beta ngen. e 
mee r daa r in ·1609 Mr Mattheus Langhedul een 
betaling ontvang t va n "100 gu lden in rninderin
ghe end e ten goeden comm endc van tgo ne hem 
toecommende te r causen het maecken ende re 
dresseren vande orghele ind e zelve k ercke vo l
ghens den contracte" (Idem, fo l. 35, 36). 

I s het mogelijk dat beide orge lbo uwers aa n 
het zelfde orge l werkten? 

Na die tijd wordt h et orgel gedm:ende een 
dert igta l jaren steeds nagezien en gerepareerd 
do or de plaats elijke organ ist die tevens beiaar
dier is. 

ln 1632 on tvangt Mr. Gheerf Medaert 25 p. 
gr. "over h et vermaecke n vanden orghe le vol
ghens con tracte en bestedinghe". Tw ee jaar 
later wordt hij verva ngen door Pieter vanden 
haghen. Robert Gordon komt in 1644 voor 
,,tma ecken, ·setten en accorderen vanden or 
ghe le". Dit doet hij gedurende minst ens vier 
jaar. 

Tot 1662 vermelden de bestaande archief 
stukken geen woord over het orgel. In dit jaar 
ma ak t Mr. Rob ert Pauw li een "mode lle tot ci
raet va nd en schr ijn werck aenden orghe le" ter
wijl Mr. Jean de Roijere 23 p . gr. ontvangt voo r 
het "v erma ecken en de ste llen vanden orghe le" . 
Nog in dit zelfd e jaar ontvangt Nicolaes van 
roij een zekere som "over het gangkbaer ma 
ken va n het pr esta nt " . H et lijk t me we l mog e
lijk dat er een zeke re verwantschap bestaat 
tussen Mattheus Langh ed ul en deze van r oij of 
de organist de R oijere. Mattheus huwd e in 1623 
met een zekere de la roi jere. H et is voo r die 
_tijd zeker niet onmogelijk dat deze name n: van 
roij, de roijere en de la roijere voo r één naam 
geld en. 

In 1674 repareert Sr Nicolaes l'englet, lat er 
gesc hr eve n "L'anglet" en ook soms "Lang le" 
d ie wij reeds vroege r o.m . te Laarn e, in de St
Nik laasker k te Gent vond en. Hiergeno emde re
paratie lezen wij in een ,. in h et Frans geschre 
ven quitantie. 

D e laatste orge lbouwer uit de laatste jare n 
der 17e eeuw is een zeke re Pieter Middaert ve r-



moedelijk een zoon of zeker een v erwant e van 
Gheer t Meda ert, hier vro eger gecit eerd. 

H ét zelfd e Resolutieboek waarin Carlier en 
Langhedul voorkomt geeft ons nog een uit
voerig contract nopens de restaurati e van h et 
org el opgemaak t in het jaar 1705 doch slecht s 
uitgevoerd negen à ti en jaar later. Wij geven 
het hier in zijn geheel omdat enkel e bijzonder
heden daarui t ons een algemeen beeld geven 
van de omvang van het to en bestaand e org el. 
Actum 8 Sept. 1705. · 

l. alvoo ren end e t en eersten is de ae nn emer 
gehoud en te garni ei·en all e de bla esbalck en met 
ni euw leer end e die in sta ete t e stellen soo goet 
a ls of die niemve wa eren. 
2. het secr eet t e repar eren end e exemp m aek en 
van d eurspraek en en alt eratie alsoock het se
creet van het positief end e te verm eerd eren met 
seven touschen à ied er register te weten drij in 
den Bas D + : F + : G + ende inden superius met 
G + : C: A: C: sullen de als dan de cla vieren sijn 
van 48 touschen waertoe sal moet en gemaeck 

-i-ocun.y 7311IJl"-r,Á 
L e mes. jour, messieurs du dict serm ent, ont al
lou é à recommoder et nettoi er les orghes de la 
dit e église en la manièr e suivante : 
l. !'entr epr eneur est oblig é de lever touttes les 
orgues afin qu'on les puiss e touttes nettoier 
tant Ie sommi er qu e les toijaux et pr epar er 
ceux qui seront end omm age r. 
2. Ie dit nettoijem ent doit estr e dans sa derni er 
perfection, tant de poudr es que de toutte sorte 
des ordur es. 
3. Item est oblig é del fair e parl er bien et accor
der les orgu es sur leur ton juste et naturel. 
4. Item est obligé de bi en , et loijalement souder 
les tuijaux qui p·ar derrier e seront ouvert ou 
sans soudur e. 
5. il est aussi obligé de bien et loijal ement coler 
les soufflers ave c du bon cuÏI·, afin qu e le vent 
n e pass e point. 
6. It em est oblig é de bien ferm er les deux se
cret, et fair e nou ve lles b ours es en cas de neces
sité. 
7. finalem ent, il est oblig é d'a ch ever son ouvra
ge dedans trois semain es apr es l'ouvrag e en 
comm ence, qui sera au comm encem ent du car ê
me prochain. 

Hier volg en de gebruik elijk e betalingscondi
tiën. Het geh eel ondertek end door jean Baptis 
ta forceville. 

Naast deze t ekst werd nad erhand een nota 
to egevoe gd waarin verklaard wordt dat "de 
aenn emer na er het ma ecken van h ets elv e ac
cordt , noijt meer omgh esien heeft" en dat hij 
in 1710 plots te ru g gekeerd is om dit plan ui t 
t e voeren. 

T en laat st e cit eren wij hi er een r estaurati e, 
uit gevoerd door Mr. Pieter van Peteghem in 
1746 , ev eneens om da t ve le gege vens daaruit, 
ons een di eper inzicht geven in de sam enst ellin g 
en al gem ene to estand van het oud org el. 
"Act um 4 Jul y 1746. Aenb est eet aen Sr. Pi et er 
va n P et eghem t e ku ys schen end e t e r epar eren 
d' oig h el bij parti culi ere contra ct e . .. 

/ 

worden een nieuw deel van een secre et de welcke 
mo et gecoppelt worden aen het jeghewoordich 
tgonne tot dien eijnd e na erden eenen ofte ander e 
kant moet verschoven worden, alsoock uijt t e 
nemen het abrégé end e te veranderen, ende ghe
lij ck het bourdon van 16 voeten repeteert in den 
ba s sal t ot de grootst e tousch e ses nieuw e pij
pen gema eck word en spresi evel. ( respectieve
lijk) tot sesthien voet. 
3. tot te maeck en twee nieuw e clavi eren eene 
voorde groot e org el end e een voor het positi ef 
si.inde de geh eel thoonen van wit been end e 
d'helfk e van swart hebb en haut. 
4. alle monster pijpen schoon t e maek en ende 
t e vertinnen. 
5. de fournituren ende cimbal waervan datter 
veel pijpen opgeeten sijn van aud erdom die 
nieuw te ma eken end e de ander e te racommo
deren end e in goeden sta et te st ellen. 
6. het regael als gans ni et deugend e t e ve rni e
t igen end e in pla etse t e ma eken eenen claron 
end e een en r egistre ind e groot en orgel genaemp t 
quint e dene, sal uyt genom en word en end e in 
pla ets e gestelt word en eenen Ti erce. 
7. alle de ander e registers te augmenteren met 
de bov enschr even toon en, t e kuijss chen end e in 
goeden staet te stell en. 

- ende aenga end e het secreet van h et 
positi ef sal de aenn emer hets elv e verand eren op 
de selve wijs e gelijck als dat vande groot e org el 
t e wet en oock met 48 tousch en al soock all e de 
regist ers t e au gment eren , t e kuij sschen end e in 
goeden sta et t e ste llen, end e eene cleene flyijt e 
uijt t e nemen end e in h et selve positi ef gest elt 
word en eenen nasar conform e aen de groote or
gel end e de ti erce de welcke nu is repet ernnd e 
sal gem aec k word en recht ;uijt conform e a end e
t ierce die sal geste lt word en in de groot e orgel. 
8. Hi er wordt de gewone formul e van beta lin
ge en v isita t ie vermeld. De ze r estam ·ati e kos tte 
de som· va n 700 guld en inbegrep en "t ein" (t in) 
"c oolen " ( om zich t e warm en gedur end e h et 
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werk en 't sme lt en van het lood enz.) ,,keerssen" 
(om in de avond voo rt te werken) ,,ofte aerbei jt 
van de blaes ere". 

Ik richt hier een bijzond er woord van dank 
aan de Z.E.H. H. Lippen s, Pastoor der St -Mi
chie lskerk, voor · de grote dienstvaard igheid 

waarmede hij me heeft bijg estaa n . Zijn bijstand 
was me van deo te meer nut daar hij niet a lleen 
een specialist-kenn .er is der Gents e Geschiedenis 
doch tevens ( en dit is eerd er zeldzaam) de his
torie der orgels van zeer nab ij kend e. 

Bert en DE KEYZER 

Het <Thema van 1Bach's Orgelpassacaglia 
Het is bek end dat het de b edoeling van 

Maar te n Luther was een in te rn e hervorming . 
der kerk tot stand te brengen. Dit blijkt o.m . 
ten duid elijks te uit de door hem ingerichte 
liturgi _e, met name in de musical e gedeelten 
daarvan. Niet alleen bleef het lat ijn grot en
deels bewaa rd, ook de Grego ria anse melodieën 
bl even aanvanke lijk voo~· h et merendeel intact. 
W ~l-is-waar had Luther een nieuw e ind elin g van 
het kerkelijk jaar ontworpen, hetg een verband 
hield met de annu latie van ve rschill end e h eili
gen-feesten; w~liswaar werd de opbouw va n de 
liturg ie herzien, en bl eve n a lleen Mette n, Mis en 
Vespers b ehquden; m aa r in grote trekken bleef 
h et Gr egor iaan s · gehandha af d, hoewe l niet zo 
st reng de hand gehoud en werd aan de m elo
dieëncanon a ls in de Katholieke kerk. Uit deze 
laatste omstandigheid is het te verklaren dat 
he t Gr egoriaa ns in de Lu therse ere dienst lan g
zamerhand verwat erde, niet in de la at st e plaat s 
ook, omdat het door Luth er gepo neerd e koraal , 
la ngzam erhand zó'n grote p laats ging inn em~n, 
dat het Gr egoriaan s er m eer en meer door ver
st ikt werd. 

Voora l na 1700 - onder inv loed van h et 
Piet isme en Ration alisme - ging h et sne l ber g
afwaarts . In de stad L eipzig werd in 1702 aan 
de overheid verzoclit om toest emming te ve r 
lenen de latijnse Responsoria, Antifon en, Psal
men, Hymn en, Collect en, Kyri e, Magnificat en 
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Credo's te mogen vervangen door Duits e liede
ren. Toch werden de;z.e Gregor iaans e vor
men nog tot 1732 gebru ikt bij de eredienst. 
Johan Sebast ian Bach, die sinds 1721 in Leipzig 
werkzaam was als Thomascantor, heeft dus heel 
zeker in contact geweest met het Gregoriaans. 
Dit blijkt bv. uit het Credo va n zijn "Hohe 
Messe". Er is echter no g een a nd er werk waa r 
aa n hij een Gregor iaans moti ef ten grondslag 
legde, nl. de Passa caglia ( en fuga ) voor orge l. 
H et Passacag lia-thema is lette rlijk overgeno
men - hoewel in metrische vo rm - van de 
Communio "Acceptabis" (l0e Zondag na Pink
steren): 

1~ ~ (; J flJ,! jJ J i en2.. 
!x.c."«-·jdá. -- .. .. . h4 -

(9: i bb J -1 E t I r r I r f I F r I r e N·?.. 

Van dit m.i. opm erk elijk feit werd TOT NU 
TOE, voo r zove r ik weet, IN DE BACH
LITERATU UR GEEN VERMELDING GE 
MAAKT , 

W. H. THIJSSE 



watte~ holtkamp 
I 

een Amerikaans · Orgelbou_wer • • 
D e schrijv er van dit artik el, de heer Rob ert Noeh 

ren , organist van Davidson College , North Carolina , 
Ver. Stat en, maakte "in de zom er van 1948 een studi e
reis door Frankrijk, B elgië en Ned erland om de oud e 
orgelbouw te bestud eren. Hij gaf co,ncerten in L -:m
den, Bruss el en Amsterdam . D e •h.ee r Noehr en heeft 
zeer veel gele erd van de Europese orgelbouw , vooral 
van de oud e N ederlands e. Hij heeft door zijn hier
ond er afgedrukt e bijdrag e ecli ter liet bewij s willen 
leveren, dat de orgelbouw in de V er. Staten toch ook 
niet stil staat. 

De in dit artikel vaak voorkom end e ,naam Am erika 
betekent voortdurend: Ver . Staten. In Am erika zijn 
nog vele oude mechanis che orgels , zelfs van grote 
om vang , doch waarschi;nli;k ni et in al te bes te staat. 
In M exico staan 11109 prachtig e, zeer grot e instru
ment en met rugpositiev en en mechanis che tractuur. 
Maar dat w eten , ook in de V er. Stat en, slecl1ts tFei
nigen. (N.v.d.R.). 

Bij de aanvang van de 20" eeuw gav en de 
Amerikaans e orgelbouw ers evenals hun collega's 
in Europa, in sn el t empo belangrijke t raditi es 
van hun vroegere kuns t prijs , tradities, die 
typer end waren voor het 19° eeuwse orgel. 
Mixtur en van allerl ei slag werd en st eeds zeld
zamer en de zuiv er mechanische to ets t rac tuur 
werd aanvank elijk door buiz enpn eumati ek en 
lat er geheel vervan gen door de electro-pneum a 
tisch tractuur. Omstr eeks 1920 werd h et door
snee-Am erikaans orgel gehe el opgest eld in zwel-

, kasten, die gewoonlijk in een nis war en ing e
bouwd, waardoor hog e windcfrukk en nodi g 
war en om de toon uit te stot en of om het 
geluid krachtig geno eg t e mak en. Hard geïnto
neerd e 8 voet regist ers met enk ele zacht e 4 vt 
en 2 vt regist ers vormd en het koor van fluit
achtig en; de belangstelling ging echter vooral 
uit naar strijkers, die het orkest mo este n imite
r en . H et voll e werk eist e altijd het gebruik van 
sup er - en subkopp els, was zwaar , dik en stomp. 

Maar omstr eeks 1930 ontstond een ste eds 
krachtig er wordend gevo el van onb evr edigd
heid en vele musi ci verlan gden naar het orgel 
va n Ba chs tijd, hop end, dat er een herl ev ing van 
de begins elen van de vro egere orgelbouw zou 
plaats vind en. Sindsdien kr eeg het z.g. ;,klas
siek e org el" ( Classi c Or ga n) v ele enthou sias t e 
aanh ang ers . B elangrijk e in strum ent en van de 
laats te jar en illustr eren t enminst e enigszin s de 

Our Lady of the Angels Cntholic church, Clcvclond (Ohio). 

gewèldige invl oed, die dit org eltyp e heeft uit
geoefend op Am erikaanse organist en en orgel
bouw ers. 

E en van de eerst e en intere ssantste voorb eel
den van h et ni euw e org eltyp e werd in· 1932 
gbouwd voor de kerk "Our Lady of Peace" t e 
Cleve land, Ohio , door de jong e org elb ouw er 
Walt er H oltk amp . Deze orgélbouw er had enige 
jaren tevor en de aa nd elen geërfd , die zijn vad er 
had in de firm a Vot te ler, Holtkamp en Sparling. 
Dit instrum ent werd zeer duid elijk geïn spir eerd 
door het oud e posit ief of h et kl eine org el, doch 
gego t en in een m odern e vorm . H et heeft de 
volgend e dispositi e : 



BAS 
Flutc 8' 
Principal 4' 
Ludwi gstonc 4' 
Nazard 2 2/ 3' 
Gcmshorn 2' 
Larigot I l / 3 
Piccolo I' 
Obo c 4' 

DISKANT 
Flutc 8' 
Principal 4' 
Viola 16' 
Nn,A,rd 2 2/3" 
Gcmshorn 2' 
L,ri got 1 1/3' 
Îi crcc 1 3/5' 
O boc ·1' 

PEDAAL 
Bourdon 16 ' 
V ioloncello 8' 
Gc dcckt s· 
Quint 5 1/3' (unit) 
Supcroctnvc 4' (unit) 
O boc ,)' (trnnsmiss.) 

In 1945 wer d het gehele instrum ent her
bouwd, eveneens . d<:>or de firm a Holtkamp. In 
dit verni euwde instrum ent werd en de verschil
lend e "werk en" geheel herzien; het pijpw erk 
va n het rugposi t ief bl eef geheel int act, ma ar dit 
wer.k werd verplaatst naa r de rech te rzijd e van 
de galerij; in het midd en werd het hoofdw erk 

. 
C lcvclnnd Mu seum. 

E en jaar lat er , in 1933, bouwde de heer Holt
kamp het eerste rugpositief van Amerika. H et 
werd ontworp en a ls een uitbr eiding van het 
gr ot e rom ant Îsche org el met dri e kla vieren in 
het Museum of Art te Cleveland, Ohio. Di t 
nieuwe werk kr eeg zijn tr a dition ele pl aa ts op 
de balus t rade van de galerij , dus a cht er de ru g 
va n de orga nist. H et gehele orgel staa t in een 
grote zaa l in het midä en va n het Museum. In 
ste de va n in de gebruik elijk e h out en · kast, wer 
den de pijp en geheel vrij en fra ai opgest eld . De 
oorspr onkelijk e disp ositi y ya n di t r ugwerk is: 

R UGPO SIT IEF 
(C-c4) 

l.lourdon s· 
Principal 4· 
Flut~ 4 · (d -c4) 
Nn ,~, ,d 2 2/3 ' 
0 oublcttc 2 ' 
Îi crcc 1 3/ 5 · (cl-c4) 
Lar igol I J/ 3' (C-c l) 
Piccolo J' (C-d) 
Fourn ilurc 3 rks. 

opgeste ld met zijn pijpen symm et risch en geheel 
vrij opgest eld, ter wijl aan de link erzijd e de 
kl eine p edaalpijp en hun plaa t s vond en, eve n 
eens op een vr ijstaa nd e windl ade, op decora 
t ieve wijze opgest eld om ev enwi cht te maken 
met het ru gwerk aan de recht erzijd e. H et h oofd
werk heeft sleeplad en. H oltk amp gebruik t 
echt er ook de kegellade. 

H et herbouwd e org el van h et Museum t e 
Cleveland heeft sind s zijn herinwijdin g bewezen 
een va n de m eest op de voorgro nd t redend e in
st rum ent en van Am erik a t e zijn. Zijn doelm ati g
heid werd uitst ekend gedemonst reerd door een 
serie va n t ien concert en door de beroemd e 
Fr anse orga nist Andr é Mar chal. 

D e disposi t ie is t ha ns als volgt: 
PEDAL 

Contrabnssc 32 · 
1ojor Bass 16' 

Subbass 16' 
Q uintadcna 16' (Ir.) 
Licblich Gcdnrkt 16' 
O ctavc 8' 

Gcdnckt 3· 
Q uintc 5 1/3 ' 
Chornl Bnss ,(' 
Nachthorn 4 ' 
Ti crcc 3 1 /5 ' 
P iccolo 2 ' 

1Vlixturc 3 rks. 
Co ntra Posaun" 16' 
Dul zian 16' (tmnsm.) 
T rumpct 8' 
Cromhornc 4 · 
Scha loncy ,J' (transm.) 
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· GREAT 

Quintadcnu 16' 
Principal 8' 
Gcdackt 8' 
Salicionul 8' 
Grossoctave 4' 
Octave 4' 
Spitzl'löte 4' 
Quinte 2 2/3' 
Superoctave 2' 
Harmonies 4 rks 
Mixture 4 rks 
Du'7jun 16' 
Schalmcy 8' 

SWE LL 
(in zwelkast) 

Gc igen Principal 8' 
Clümncy Flute 8' 
Quintuton 8' 
Gambe 8' 
Yoix Cclcstc 8. 
Octave Gcigen 4' 
Blockflötc 2 ' 
Corn·cl 3 rks 
Plein Jeu 5 rks 
Fagottc 16' 
Trompett e 8' 
Oboc 8' 
Clarion 4' 

POS ITIV 
(Ru(,lposilief) 

Cap uln 8' 
Principal 4 · 
Rohrflöte 4 · 
Nazard 2 2/3' 
Doublett e 2' 
Tierce 1 3/5 · 
Fourniture 3rks 

POSITIV 
(op aparte lade in 

(zwelkast) 
Concert Flutc 8' 
Dulciana 8' 

Vox Humann 8' ~ Er1,ahler Ccleste 8' 
Fu(,lara 4' 
Flautino 2' 
Clarinct 8' , 

l 
In ·het "klassiek e orgel" is het z.g. positief een 

vast onderdeel geworden in de disposities . van 
2 of 3 Amerikaanse orgelbouwers . Het positi ef 
is meestal in de plaats gekom en van het "Choir 
Orga~", doch Holtkamp is de enige bouwer in 
de Verenigd e Sta te n, die de waard e van h et 
traditionele rugpositief vers t aat. D e productie 
van de firma Holtkamp is beperkt tot slechts 
enkele orgels per jaar, dus h elaas zijn de bet rek
kelijk weinige orgels met een rugwerk, die hij 
bouwde, de enig e voorbeelden va n dit "werk'' 
in Am erika. 

Ongetwijfeld is de m echanis éhe toetst ructuur 
een van de bel~ngrijkste karakt eristi eken van 
de oude orgels. D e Am erikaanse organist, wiens 
speelpractijk geheel bep erkt is tot de electro 
pneumatische tractuur, begr ijpt onvoldoende de 
eigenschappen van de direct e mechanische 
sp eelaard en h aa r relaties tot artistiek orgelspel. 
Hij is ertoe geneigd elk gunstig getuigenis voor 
de mechanische speelaard van zich af te zetten 
door te bew ere n, dat ze te ouderwets is en, dat 
ze in ieder geval in de practijk a llerl ei bep erkin
gen oplegt. D esondanks zijn er toch enk ele or
ganisten, die beginn en te b eseffen, dat de zuiver 
m echanisch e tr act uur onlosmak elijk verbonden 
is met artistiek sp el. Natuurlijk hebb en de 
Am erikaans e orgelbouwers de techniek van het 
mechanisch bouwen volkomen verloren en t en
gevolge van de gestandaardiseerde produ ct ie 
beschouwen zij deze bouwwijze als veel te duur, 
ook al zou dit syssteem •zijn waarde hebb en 
bewezen. Alwee r maakt Holtk amp de enig e uit
zondering; in 1935 b ouwd e hij verscheidene 
kleine huis orgels met één klavi er, die als Posi
t ieven werde n aa ng ek ondi gd. Deze positieven 
hadden mechanische tractuur. Hi er volgt de 
dispositie van een dezer instrumenten: 

Gcde ckt 8' 

MANUAAL 
(49 toetsen, G -g3) 

P rincipa l 4 ' 

• 
Mixture 3 reks 

De Mixtur e is opgeste ld in een klein e zwelkast 
en de registert:r0lurnrs . wprden me.t de voet be
diend . Slechts dit soort instrum enten en een 
paar uit de 19° eeuw overgebleven orgels kun
nen de Amerikaanse organist een ide e geven 
van de zuiver m echanisch e tractuur en het ge
bruik ervan. 

Tot dusver h ebb en we getracht niet slechts 
de eerste pogingen va n de firma Holtkamp te 
beschrijv en, maar een van de belangrijkst e van 
zijn recente werken, n.l. het orgel van het Cle
velandse Museum. Ong etw ijfeld zullen de lezers 
belang _st ellen in de vermelding van verschei
dene andere karakteristieke instrum enten van 
ver schill end e grootte. 

Eers t een kl ein orgel voor een schoolkapel: 

Hawken School Chape !. 

Hawken School for Boys, Cleveland, Ohio. 
GREAT S\VELL (in zwelkast) PEDAL 

C edeckt s· Quintaton s· Subbnss 16' 
Principal 4 · Gcmshorn 8' Choru lbass ,r 
Larigot 1 1 /3' Rohrllöte ,r Fago t 8 ' 

Mix ture 4 rks Sleepladen-systeem. 
Cromhornc 4' 
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_Het tweede voorbeeld is van bijzonder belang 
vanwege zijn ongewone opstelling. De pijp en 
van dit instrument staan gehe el open en vrij 
geplaatst (behalve die in de zwelkast) in h et 
voorste deel van de Collegekapel en is gemon
teerd op een platform onmiddellijk boven het 
altaar. Het ziet er frappant uit en de klank 
wordt gunstig beïnvloed door een bijzonder e 
acoustiek. Joseph Bonnet was niet alle en advi
se~ bij de bouw van dit orgel, maar bespeeld e 
het ook bij zijn vo lto oiing in 1941. Het heeft 
deze dispositie: 

Chape! of Olivet College, Olivet, Michigan. 
(Cfr.: omslagphoto.) 

GREAT 
Quintalion 16" 
Principal 8" , 
Gcd cckt 8" 
Ûclave 4" 
Twelfth 2 213· 
Fifteenth 2· 
Mixtu re 4 rks 

POSlTIV 
Quinlalion 8' 
Rohrflöte 4· 
Nnzard 2 2/3" 
Doubl ettc 2" 
Ticrcc l 3/5 · 

SWELL _ (in zwclk.) 
Flut c 8" 
Gambà 8° .• 
Voi.~ Cé lcstc 8" 
Ûcl ave Gei gcn 4' 
Ûclnve Flut c 4" 
Pl ein Jeu 5 rks 
Sdrnlmcy Clarin ct 8" 
Oboe Clarion ,r 

PED:t\L 
Suhbass 16" 
Quintndcn 16'(trnnsm.) 
Ûcla ve 8° 
Bourdon 8" . 
Choralbass 4 · 
Posaunc 16" 

Bij het orgel van Olive t College heeft men 
gebruik gemaakt van een verbeterd . zwelkast
type, dat uitgedacht is door Walt er Holtkamp. 
De ja louzieën (luik en) zijn schuin opgesteld en 
niet gehe el verticaal. De jal ouziën vall en, wan 
ne er ze gesloten zijn, niet over elkaars rand en 
heen, maar · laten er een klein e ruimte tuss en 
open. Een andere eigenschap van deze zwelkast 
is, dat de wanden niet pal'a llel met het pijp
werk zijn opgetrokken . Dit type van zwelkast 
vergroot de klankwerking en de ruimt e tuss en 
de jal ouzieën dra agt er to e bij een plotselin ge 
verandering van geluidstim br e te vermijden,. 
wann eer de jalouzi eën sne l gehee l g_esloten wor 
den. 

H et derd e voo rbe eld is mind er vrij van con 
cepti e in overeenst emming met het me er tradi- · 
tionele mili eu van de R. Katholi eke K erk, döch 
ma akt toch weer gebruik van het rugp psiti ef. 
H et heef t deze dispo sitie: 

Church of Our Lady of An gels, Cleveland, Ohi o. 

GREA T 
Q uintadcn 16' 
Principn l 8' 
Cop ula 8" 

32 

Sp itzflötc 8" 
Ûclnvc 4· 
Rohrflötc 4' 

Mixtur e 4 rks 

S\ ,\IE LL (i11 Z\\ ~Ik.) 

Bourdon 8" 
Gc 111s lio rn Lr 
Nnchthorn 2 ' 
Plein Jeu 5 rks 
Croml,ornc 8" 
Ohoc Cla rion 4 ' 

RUCKPOSIT IV 
Singcnrl .Gcdnc kt s· 
Rolirflötc -r 
Û clarn 2' 
Scsquinltcra 2 rks 
Lnri !!Ot 1 · 1/3 · 

PEDAL 
Suhbas 16" 
Quintad cn 16'(tran sm.) 
Üclavc 8" 
Flnuto Dolce s· 

· Chornl Bass -1' 
Posnunc 16" 

Slccpb den voor de manualen : winclJruk 90 mn,. 

Een overzicht van Walter Holtkamps werk 
zou niet volledig zijn zonder vermelding van het 
pra chtig e orgel in de Fairmount · Presbyterian 
Church te Cleveland, Ohio. Het is groot en im
posant, ideaal opgesteld op de acht ergal erij der 
kerk. Alwee r vers chijnt een modern rugpositief, 
m et een in zwelkast staand "choir" bespeelbaar 
vanaf één klavi er. De dispositie is: 

GREAT 
Open Diapa son s· 
Prindtinl 8° 
Copula 8" 
Sa licional 8 ' 
Üclavc 4' 
Spitzflöte 4' 
Quint 2 %" 
Supcroctave 2" 
Mixt ure 4 rks 
Oulzian 16" 
Tub a s·· 

SW ELL (in zwclk.) 
Hohl[lote s· 
Gn111ba 8' 
Voii< Cé lcstc s· 
Aeoline 8" 
Aeoline Cé leste 81 
Bourdon Dolce 8 ' 
Clear Flutc 4" 
Fla geolet 2' 
Sesquia ltera 2 rks 
Plein Jeu 5 rks 
Trompette 8" 
Bnsson 8" 
Oboe Clnrion 4· 
Vox Humana s· 

C HO IR (in zwdk.) 
Echo Bourdon 16" 
Ge ii:en Principal s· 
Dulciuna 8' 
Gemshorn 4" 
Lud wigstone 4' 
Flnulino 2" 
Dolce Cornet 3 rks 
Cro111horne s· 
Tuba 8" (trnnsrn.) 
Cclesto. 

RUCKPOSITIV 
Quintalon 8° 
Prin cioal 4" 
Rohrflötc 4" 
Na,.a rd 2 1/i" 
Üclava 2" 
Tierce 1 3/ ,' 
Larigol 1 1/3 · 
Cy mbnl 3 rks 

PEDA!. 
Principa ) J 6" 
Suhbass 16 " 
Violonc, 16' 
Echo Bourdon .(Ir.) 
Cross Quinl e 10 1/i · 
Octnve s· (Greo t) 
Flaulo Dolce s· 
Octaw• Vione 8 ' (un.) 
Qu inl 5 1/;' 
Chornlbass 4 ' 
Fournitur e 3 rks 
Posaunc 16' 
Dul zion 16' (Gr eat) 
Tulln s· (Gr eat) 
Fagott 8° 
Scholmey 11' 

Sleepladen voor de manua len. 
Winddruk 64 mm. lol 128 mm. 

Voor zover wij wet en, openden Walter Holt
kamps instrum ent en het tijdp erk v:an het 
"Kl ass ieke Or gel" in Am erika. Er war en voor 
die t ijd reeds enig e vooruitstrevende id eeën, 
m aa r niets was er nog in de practijk gebracht. 
Sinds die tijd was hij de enige Am erikaan se 
orgelbouwer die : I ) de sleeplade gebruikte; 
2) h et belang va n het rugpositi ef bep leitte .en 
het opnam in de ontw erp en voor mod erne 
Am erikaans e orgels; 3) de acoustische eisen en 
beho eft en va n het orgel volkomen inza g en er 
op aa n dron g het pijpwerk zo gunstig mo gelijk 
t e p laatsen en 4) geb ruik maakt e van de zuiver 
mechanische tractuur. 

Zoals meer voo rkomt bij derge lijk e stromin
gen, heeft de beweging voor Or gelhervorming of 

• 



de "Beweging voor het Klassieke Orgel" ( Cla-s
sic Organ Moveme nt) in Amerika een drom va n 
theoretici als volgelingen gekr egen. Di t zijn 
lieden m et weinig verb eelding skra cht en nog 
mind er scheppend vermogen, die alleen ma ar 
lette n op wetmatige regels, op de traditie en op 
vaste formules, waarmede zij een pseudo-stijl en 
een valse sm~k culti vere n. Naar onze mening 
ste llen al deze mensen hun ver trouw en in de 
theorie. Zij zullen nooi t beseffen, da t de ware 
orgelbouw een kunst is en dat deze als zodanig 
altijd t e doen zal hebb en met moeilijk te defi
niëren en te concre tis eren ho edan igheden, die in 
laatste instantie zich ni et gelegen la ten liggen 
aa n t heor et ische beschouwing en . Walter Hol t 
kamp is in de strikte zin van h et woord geen 
man van de Orgelh ervormingsb eweg ing of van · 
welke Bew eging dan ook! Hij is een orgelbou
wer, die zijn eigen weg gaat; zijn visie heeft 
hem in staat gesteld terug te blikken naar de 

bloeiperioden van de orgelbouw. De oude orgels 
zijn door . hem be,stud eerd en zij inspir eerden 
hem . Hij is van mening, dat de orgelbouw van 
vroeger ten dele toegepast kan word en op de 
mod ern e orgelbouw maar voor alles is hij een 
modern kunst enaa r, die scheppend en niet na
bootsend werkt. Aan Holtkamps orgels ligt geen 
blote bo ekenwijsh eid ten grondslag; elk werk 
wijkt in zo sterke mat e af van het vorige of 
het volgende, dat degene, die ze bestud eert, tot 
de slotsom komt , dat Holtk amp een krachtige 
en prominente persoonlijkheid is, met eerbied 
voo r het verleden, maar volkomen verknocht 
aa n het ideaal zich zelf en het eigentijdse ka
rakter ui t te leven in de moderne orgelbouw
kuns t. 

Robert NOEHREN 
October 1948 ' 

Davidson-Coll ege 

Fairmoun t Pr csbyt crian Chur ch. 

___..7 ..... t -
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EEn onBEkEnà o·RejElconcERt V<:\n ]. s. BlCh 

Tot nu toe hoorde men echter dit werk 
uit erst zelden klinken, en, h et was op een 
U.N.O.-concert in de Notre-Dame te Parijs, 
dat wij de organist Léonce de St-Martin het, 
bijwijze van sluitingstuk hoorden spelen in de 
transcriptie voor orgel -solo van Marcel Dupré. 
Als zodanig kennen wij nu dit concerto in de 
gezame lijk e werken door deze Franse Organist 
uitgegeven bij S. Borneman te Parijs ( onder de 
titel van Sinfonia als Nr. 34 in de XIIe band). 

Met deze tra,nscriptie deed Dupré excellent 
werk, niet alleen door het feit zelf, dat hij een 
magistraal muziekstuk aldus meerdere publici
teit verleent, maar ook en vooral door de bij
zonder conscientieuse wijze waarop deze orgel
partij, als samentrekking van alle concerterende 
stemmen, is verwezent lijkt . Er staat hier nl. 
geen noot te vee l; nimmer gaf de bewerk er toe 
aan zijn eigen virtuoze techni ek, maar hij vo lg
de rigour eus de logisch-muzikale praktijK van 
Bach's muzi ek. Intussen stond hij ni et alleen in 
het arrangeren van dit werk. R eeds aan het 
begin van dez e eeuw schreef Saint-Sa ens er een 
goed-klinkende piano-bew erking van, en Bach 
zelf concipieerde deze ouverture reeds in 1720 
als Preludium der Derde Partita voor viool-solo. 
De me lodische lijn van deze viool-solo v indt 
men bijna let t erlijk terug in de recht er hand 
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van h et orgelstuk, terwijl de linker hand bij 
Dupré de continuo-stemmen van het orkest 
volgt. 

Uit de bouw der melodiek - welke merk
waardig e overeenkomsten vertoont met de 
Toccata en Fuga in d kl. voor orgel - vo lgt 
duidelijk de violonistische oorsprong. Bach 
gebruikt bij voorkeur de losse snaren (.hier a) 
als centrum der melodie en ook bij de toetsenin
strumenten leent deze vorm zich goed voor de 
speeltechniek. Deze muziek klinkt of ze voor 
een strijkinstrument a lleen geschreven is, voor 
orgel of voor heel een orkest! Dit is een geheim 
der Barok-componeenwijze, waaraan wij slechts 
te geloven hebben! 

Ook de figuur van repetitienoten - welk e 
figuur wij eveneens vinden in de Toccata -
eigent zich vo or beide instrumenten, vooral als 
men dez e op het orgel transponeert voor twee 
klavieren gelijk Dupré hier doet. 

Dit gehele orgelconcert heeft trouw ens een 
klankwaarde welke, begunstigd door de sterk e 
architecton ische bouw, h~t evenwicht der tona 
le verhoudingen en de transparantie der stem
voering, · Bach's meest grandios e scheppingen 
voor orge l gelijk een D-dur Fuga, in herinn ering 
brengt, zo niet evenaart. 

Marius MONNIKENDAM 

De Taal~ van een Organist in de 17e-·eeuw 
Uit het leerkelijk .Archief van St. 1Pa.uwel ( ,Vaas) 

Het valt nog vee l voor dat het ~mbt van organist 
samenvalt met dit va,n onderwijzer. Vo.oral op de bui
tengem ee nt en zien wi.j dit nog zeer d(kwij ls. Wij 
vragen ons af welke rol de organist in oud ere tijd en 
spee lde en vooral, welke zijn gewone dagtaak was . 
Wij vonden bn Tiet archief van St. Pauw el een kct
rakteri s tiek stuk waarbij een ni euwe organist -school 
mees ter beno emd wordt en men hem zij n dagelijks 
werk voorlegt. (N.v.d.R.). 

« Op den Xiij Septem. 1675 sijn de h eer pas! 
toor ,schep enen end e kerckmrs, der prochie va n 
Ste pauwels ove reengh eeome n end e geacco r 
deert met Nicolaes Wey lin cx schoolmer . end e 
orga nis t va n synen style, nopend e h et houd en 
va nd e schole binnen de ghemelde prochie, end e 
het spelen va nd e orgele ind e kercke, ind er 
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mani eren naerschrev en, te wete n dat den 
voorschrv. Weylincx hem by desen verobligeert 
all e sondagen ende heylighe daghen te spe len 
op den orgele de hoogmisse end e vespe ren, end e 
saterdaghen onse liev e vrouwe misse midtsgha
ders alle and ere ghesongen miss en met alle be
hoorlick manieren end e respeckt, midtsgrs , ter 
belieft e vanden heere pastoir t'assisteren in alle 
de godde lycke dienst en ende drij soo vier kinde
ren alle ja eren te leeren hunnen simpelen san ck 
end e musieck, oncost de kercke end e de prochie, 
daer voo ren hy vande k erck e ja er licks sa l pro
fiteren acht ponden grooten, voorders is de 
voorseyden Mre. nicol aes We ylin cx gheob ligeert 
winter end e somer te haud en fransch e ende 
v laemsc he scho le om de J onckheyt te leer en • 
kenn "'.n, de lett eren, lesen, schrijven, sijfferen 



legghen, ende de dochterkens door sijne huys
vrauwe ofte andere bequaeme persoonen te 
doen leeren spellewerck maecken ende naeijen, 
dat alles op eenen ordinairen redelicken cost 
ende sallaris vande ouders vande voors. kinde
ren, waervooren ende soo veel de .prochie con
tribueert int spelen op den orgel e, hy weylincx 
tsamen vande selve prochie sal hebben neghen 
ponden gr. vlaems te betaelen alle half jaéren 
beginn JJnde desen accorde, dat _e deser, ende in
dien de contractanten van elcander willen schee
den deselv. sijn gehouden drij maenden voor 
_den valdach van dese contracte dat op te seg-

ghen end e sal de voors. weylincx tot het voor
schr ev. ·school houd en moghen ghebruyclè en de 
corps-d e-gard e sta ende op h et ker ckhof m et de 
bancken daerin synde voor soo langh alser geen 
sodaten binn en de prochie · en comen ligghen, 
alswapneer hy ghehouden is hem ,te voorsien 
van een andere bequaeme plaetse om schoole t e 
houden ende dat tsyne coste. 

Michael Cocx pastor, Sti pauli particum 
Wasie. J. van goeth em greffier, enz ... en
de ~r Ni colaes Weylincx. 

Berten DE KEYZER 

J.S. 18ac.h en de 1flede1rlandse 
in de 19e eeuw 

Organisten 

' De · Bach-Renaissanc e, die in Duitsland door 
to edoen van Mendelsohn omstr eeks 1830 was 
begonnen , zette in de Noordelijk e Ned erlanden 
eerst na 1850 in (1). Ook te onzent 'moest zeer 
veel t egenstand overwonnen worden. De l 9e 
eeuw was nu eenmaal behept met het id ee dat, 
wat zij . t ot stand bracht "bigger and bett er" 
was, dan all es wat vóór :haar ger ealiseerd was. 
En noemd en ni ets r eeds Bach's eigen zon en hun 
vad er "een oude pruik"? · 

H et volgend citaat laat aan duidelijkh eid 
niets te wensen over : ,,Ik bewond er en ro em 
hem (J.S. Bach) omdat hij iemand is, die blijk
ba a r zond er kunstgeni e (sic! ) het zover heeft 
weten t e br engen, dat 100 ja a r na zijn dood de 
would-b e aristocrati e der muzik a le wer eld zich 
nog zodani g door zijn schon e vorm en laat mee
slepen, dat ze wezenlijk de gedacht enloosh eid 
over het ho ofd ziet. Bach is groot , ma ar niet 
genia al, hij heeft een m eest erschap over de 
vorm , dat nog niet overtroff en is, maar hij heeft 
geen kunst ena arszi el (sic! ! ) ; hij heeft all een 
gezien , ni et gevoeld wat hij schr eef." D eze re
gels zijn van een muzi ekrecens ent va n de "N e
derlands e Spe ct a tor " . Zij werd en in 1848 ge
sclu ·even .. . 

Dat Bach in Nederland toch waardering 
vond, op de duur, is voor een groot deel te 
danken aan het werk van onze . organisten. 
Ook tijd ens zijn leven was Bac h de ORGANIST 
m eer populair dan de comp oni st . Zei de oud e 
kost er t e L eipzi g la t er niet to t F erdin and Ri es : 

( 1) Z ie ook : c D e Bnch wnnrdcring in de vorige eeuw > in 
• Preludium • · J g. V, 1947 , blz. 180 , en • Rollerdn111 a ls Bach
stad • in de N .R.C. van 26 -3-42 , be ide van schrij ver dezes. 

" Orgelspi elen , dasz hat er gekönt, aber seine 
Kantata die waren greulich anzuhör en gewe
sen." · 

Het org elspel hier te lande stond vóór 1850 
nog geheel in het teken der programma-muziek . 
Abt Vögler had op zijn toernees door ons land 
de smaak hiervoor opg ewekt met zijn muzikal e 
weergaven van overstroming en, tornado's ~n 
veldslagen, zodat Joachim Hess getuigd e dat 
alles wat zich op een betam elijk e wijze op het 
org el liet nabootsen geoorloofd was! Bek end 
was h et "Gesamtkunstw erk" van de Groningse 
organist Hauff (veel lat er ) die een onw eer op 
zijn rep ertoire had, waarbij de koster meehielp 
door het gaslicht hoog en laag t e -draaien, zo
dat men de bliks em niet alleen hoord e, maar 
ook zag. De oud eren ond er ons herinn eren zich 
zelfs no g wel de ja arlijks e "Slag van Waterloo" 
door K oopman op heb orgel der St-Jacobsk erk 
t e D en H aag weergeg eve n. Ten overvlo ede laat 
ik hier no g ter illus·trati e va n het gehalte der 
vro eg-19 e eeuwse org elconcert en , een program
ma vol gen dat J.A. v . Vendeloo in D ec. 1835 
t e Den Ha ag t en gehor e bracht: een fluitcon
cert; de heldend ood van J.C.J. v. Speyk; eene 
ba taill e van Wat erloo; een opkom end onw eer 
in de mor genstond "w a,aronder het gezang van 
vers cheidene vogels en ook de h erd ersfluit zal 
gehoord word en ." 

H et spre ek t va n zelf dat m en bij de menta
lit eit, waarvan deze programma's getuigen , 
weini g over had voor de essenti e van Ba 9h's 
to ont aa l. Dit get uigt h et artik el "Iets over de 
voordr a cht van J.S. B ach' s or gelwerk en" (Cae
cilia, 1859, blz. 43). Na dat de schrijv er betoogd 
heeft: ,,de organi st mo et het ork est op h et or-
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'Joha nn Sebastia n Bach. - Brons door Jos. \.\' cisz. 

gel tra cht en na te boo tse n" doet hij h et voor 
st el om de 19e ma at van de e-moll fuga t e 
registr eren met eeri Fug ara of een Vox An gelica, 
dit "m aa kt zulk een indrukw ekke nd effect , dat 
het gevoelige mensch en licht elijk een traan ont
lokt." E en duid elijk er b ewij s voo r de R om an
t ische Bach- opva ttin g is haast ni et t e leve ren! 

Maa r: m en ging zich blijkb aa r toc h met Bach 
bezig h oud en. Opm erk elijk is bv . het h erd en
kings con cert door J.G. Ba st iaa ns gegeve n in 
de W est erk erk te Am st erd am op 29 Juli 1850 
(Ba ch 's ster fdag ) . H et progra mm a van dit 
concert bevatt e : Pr elud e in a, F antas ie en fu ga 
in g, K yr ie, Gott H eiliger Geist, Schmü cke dich 
o liebe Seele, Das al te J ahr verga ngen ist , W enn 
wir in höchst en Nöt en sind, Toccata en Fu ga in 
d , Fu ga in Es ! Men ziet , een keus waarvoo r 
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men respect kan hebben. Maa r wat moe te n wij 
van Bastiaans' Ba ch-waard ering denken, a ls we 
wet en dat hij in 1857 een "Melodi sch Offer aa n 
de geest va n J .S. Bach" vervaa rdigd e, voo r 
pi ano, cello, v iool en harm onium. De Caecilia
corre sp ond ent noemd e di t "ee n scho one compo
sit ie.. . geheel in de geest en gedeelt elijk op 
m oti even va n de kl assieke orgel-nest or" ( ! ) . 
Dze laat ste qu alificatie verdi ent een opm erking : 
Men begon dus Bach als dé klassi eke orgel
comp onist te b eschouw en! Niet mind er opm er
kelijk is het echt er dat dezelfd e Ba sti aa ns in 
l 8f;i4 eèn concert gaf met volgend pr ogramm a : 
And ante ui t de 8e Symphoni e van Van Beet 
h oven; Lieder ohn e Wort è van Mend elsohn ; 
"D ie Himm el erzähl en" va n H ay dn ; Ouve rtur e 
,.~Die Zaub erfl öt e" va n Mozar t; Anda nte en 
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Menuet ui t de Jupit er-symphoni e van dezelfde 
en ... partita "0 Gott, du frommer Gott" van 
Bach. 

In de loop der jaren worden de programma's 
evenwe l meer en meer aesaneerd. Met nam e 
de .jaren rond 1870 zijn° van grote b etekenis 
geworden. 

Op 29 Juli 1868 (Bach's st erfdag ) werd er in 
de St-J;,aurensk erk te Rotterdam een groot or 
gelconcert gegeven, waaraan de voornaamste 
orga_nisten des lands med ewerkt en: S. de lange 
Sr en Jr, J.B. Litz au (R'dam), J .A. Kl erk 
(Delft), en J.G. Bastiaans (Haarlem). H et pro 
gra~a bevatte: Fantasia en fuga in g, Passa
cagba, Prelude en fuga in e, Va te r unser in 
Himmelreich, Toccata en fuaa in d Pr elud e en 
~ga in f, en twee koralen (kooruit~oering) uit 
de Mattheus Passie. Blijk ens een m ededeling in 
de "Delftsche Courant" (7 Sep t . 1870) werd dit 
conc ert bijgewoond door ... 5000 ·personen. D e 
,,Caecilia" -corr espondent getuigde profetisch: 
,,deze werk en zijn nog slechts in het eerst e sta
dium van hun waardering getreden." Dit con
cert schijnt overigens vee l waardering gevonden 
te hebb en , want het werd op 9 September 1870 
in de Oud e Kerk te D elft herhaald. H et was 
bedoeld als de afs lui ting va n een reeks concer
ten door de bovengeno emd e organisten. Hun 
programma's verme ldd en naast eigen werken 
(o.a. een sonat e over het "Wi en - Nee rland s 
Blo ed" van Bastiaans ! ) , compositi es van Ba ch 
Händ el, Vivaldi, l\_1end elsohn, Humm el, Schu~ 
mann, Gad e, Merchel, J.G : Walth er , Bruhns en 
~uffat. Men ziet: de Oud e Mees t ers begonnen 
m ere te kom en. H et slotconcert, dat a ls pr o
gramma verme ldd e : de Passacag lia, de To ccata 
en fuga in d, Pre lud e en fuga in b, Koraalvoor
spe len (W er nur der lieben Gott, Chr ist uns er 
Herr zum Jordan kam, Wenn wir in höchsten 
Nöt en sind). Tw ee, dest ijd s beroemde soliste n 
verleenden hun m edewerkin g, nl. de tenor Car l 
Schneider (aria uit de Johann es-passie) en de 
vio list A.J. Wetr ens (ari a ui t de Suite in D en 
een (? ) Lar go ). Na di t hoo gstaa nd concert 
vo lgde een feeste lijk e bi_ieenkomst in de Stad 
Do elen , aangeboden door de gastheer J.A. Kl erk. 
Deze kr eeg van zijn collega's een por tr et van 
Bach ten geschenk e als herinn er ing. Samue l de 
Lang e Sr. de ed op de ze avond een belangrijk 
voorste l, nl. om te k ome n tot de oprichting va n 
een Bach-vereni gin~. Door de aa nwezigen ( o.a. 
de k oostukken va n het N ederl and s muzieklevPn 
11it die tiid: Richard H ol, E. Lüb eck , W. F . G. 
Nico lai, G.H . Witt e en Jo s Schravezande) werd 
di t voorstel met geestdr ift ontvang en. l'Jog in 
Octo ber en No vem ber van dat _iaar werden te 
Rott erd am vergaderingen belegd - waar de op
richting haar bes lag kreeg. Als bestuur werd 

gekozen: S. de La nge Si:. (voorzitter), Litzau 
(secret.) e_n. Sihemeyer (penningmeester). D e 
Ba chv ere mgmg zou "met alle haar t en dienst e 
staande middelen de zin voor Bach's muzi ek in 
Nederland zo algemeen rnoge lijk maken". Er 
werden drie , pl aatse lijk e afde lingen gesticht 
(~otterdam - D en Haag - Haarl em) , die echter 
met lang als zodanig hebb en bestaan. Niettemi n 
moet het werk van dezè eerste Nederlands e 
Bach-ver eniging hoog worden aan geslagen: na 
1870 kom en Bach's werken steeds r egelmatig er 
op de _programma's voor, zowel van de orgel
concert en als andere uitvoering en. 

H et beste bewijs hi ervoor is de bewerking die 
de eerzu chtig e kap elme ester Dunkl er van de 
To cca ta en fug a in d m,aakte .. . voor harmonie
orkes t . . Di t stuk wei;d in deze bewerking een 
repertorr e-num me r op de b ek end e concerten in 
het Haags e Bos. 

H et is natuurlijk onmogel ijk alle namen te 
noeme n van organisten die Ba ch bekend ge
maakt hebb en. Hi ervom .: dienen echter twee uit
zonder ingen gemaakt te worden nl. M.H. van 
't Kruys en Koopm an. Weliswaar liet de laatste 
Wagner's "Ab endst ern" vo lgen op de Pr elud e in 
Es en de fug a in g, voorafg egaa n door een opera
fràg ment va n Rossini; wel speelde de eerste 
rege lmat ig het Ave Maria van Gounöd, doch . .. 
Keu len ~n Aken . zijn niet in één dag gebouwd. ' 
Verme ldm g ve rd ient ook nog Hendrik de Vri es 
die in 1887 op ééo seizoen de zes trio-sonate~ 
ve r to lkte. Meestal echter kom en alleen de arote 
werken tot klink en ho ewel W. P et ri ook ~aak 
koraalvoorspelen spee ld e. 

Zo zien we dat de N ederlands e organisten in 
de Bach-rennaissance een groot aandeel hadd en 
en dat he~ j~ar 1870 in dezen uit erst belangrijk 
was . In dit Jaar ontspon zich in het t ijds chr ift 
,,qaec ilia" e_en l~evige pr~~ en contra-Bach pol e
miek. H et_ 1s met . moge hJk deze po lemi ek hi er 
ook maar m_,o~;erzwht te geven. W el zij verme ld 
dat de "a nt i s de "pro 's" au to rit eits geloof ·ver
wete n, waarbij met nadruk de "friss e melodieën" 
va n Gounod en de "krachti ge dramatisch e 
b ladz ijd en van Meye rb eer geroemd wer den. O~~ 
om"".ond en tens lotte gaf D av id Konin g als zijn 
menmg te kenn en: ,,Wann eer m en de meest 
voo r kl ass ieke muzi ek gestemde mensch acht er
e~?v~ lgei:3s de werken v~.n B~ch zou voorspe len, 
h1J met m staa t zou ZlJn d10 eenzelvige wijze 
van me lodieën op te vatten en te bewerk en 
la ng~: ~~n een zeer . beperkte t ijd te du lden; 
t enz 11 h1.1 oo het mu~ 1kale gebied een dweper of 
een suffer. of - en dit ware nog h et beste aeval 
- tenzij hij niet muzikaa l ware." 

0 

. De tijd h eeft de liede n van dit slag wel erg 
m h et ongelijk geste ld! · 

Delft. W.H. THYSSE 

------------~--~---
37 



0mmereió doorheen de 5(eri~rekeningen 

aan 0oót- COlaanderen 

KRUIBEKE 
Ond erh av ige nota' s werden gehaald ui t "Ge

schiedenis van Kruib eke" door Ray. D e Groodt. 
D e oudste verwijzing naar een orgel dat eert 

uit het jaar 1564. 
In 1591-92 wordt het orgel afgebroken en naar 

Antw erp en gevlucht "ten huiz e vanden orgel
mak ere Meester Guillaume van Lare". 

.In 1613 werd een orgel gekocht bij Sr An
thony Vecoli of Veculi. In 1663 werd he t hqog
zaal aan de ing ang van het koor afgebroken ; 
men betaalde 8 schel. aan de timmerman Alex. 
Hilfor t voor het uitbr eken van de orgelkas. 
Waarschijnlijk was er t oen geen org el m eer ~~ar 
m en in 1675 4 schel. gr. beta alde "aen F1hps 
Va erendonck over synen dienst van ses weken 
langh , alle sonda eghen end e H. dae ghen in de 
kerck e t e hebb en gespeeld op syn clav ersyn". 

In 1694 werd een nieuw hoogzaal achter in 
de kerk g·emaa kt door Johan. Baptista D e Wr ee 
va n Antw erp en . Dit gevaa r te m et zijn "oxae l
gae lderye en cira et van posturen" kost e ruim 
100 pond. Op 31 Mei 1696 slot en Pastoor H .C. 
Pap enbro eck en de wethouders een ove reen-· 
koms t met J .B . For cev ille, nop ens he t leve ren 
va n een zwaa r orgel en orgelkas mits 1850 gul
den. D e pra chtig e oude orgelkas bl eef gelukkig 
bewaard alsook de rijk gebeeldhouwd e afs lui ting 
va n het ho ogzaa l. 

Prof . J . DE BRUYNE 

ST-PAUWEL 
. H et is een m ooie wande lin g, in de vro ege 

morgen van St-Niklaas naar St-Pauw el. Met 
een kl eine combin at ie kan men de mod er ne 
Kristus -K oningkerk met h et nieuw orgel van Mr 
Loncke eve n langs gaa n en loopt m en dan ver
der tussen de wijde landerijen van het "soete 
Wa esla nt". R ech ts voo rbij de k erk loopt men 
op de monumentale pastorij - ingangspoórt en 
vo lledig omwa ld - waar me een ni et t e ver 
get en onthaal t e beurt va lt . 

In een oude mooi e k offer, bo ven , aan een 
kl ein rond ve nster kijn, krijg en wij de goed be
waar de archieve n in hand en . Het is hi er van 
mind er belang de geschiedenis va n dit heerlijk 
dorp zelf te kenn en alho ewe l de orge lhi sto ri e er 
te n nauwste mede ve rgroe id is. Wij vinden bv. 
in de oudst bewaa rd e reken ingen wel sprake 
over het oksaa l , doch zij zijn a lleen negat ief. 
D e eerst e rekening spreekt bv. ove r h et afbr e
ken van h et oksaa l. Vermoede lijk stond er voor-
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heen een orgel, doch oudere stukken vind ik 
niet. ' 

Ook hi er woedde de beeldenstorm aan het 
eind e der 17e eeuw. Want eerst in 1624 · (na de 
repa rati es va n meer dir ect be lang voor het 
kerk gebouw zelf) word en werken uitg evoe rd 
aan b et oksaa l. Sclu·ijnw erk erij , schi lderen , enz. 
tot het jaar 1650. Hi er sta ik echt er voor een 
probleem dat ik, kw est ie tijd en belang voor ons 
ti jds chrift, niet heb kunnen oplossen. Ná al de 
reparaties aan he t oksaal gedaan, krijg ik eeD: 
stuk in handen waarbij verklaard wordt dat 
Francis cus De Wre e een nieuw oxael en orge l 
maakt. H et interesse ert me mind er · waar het 
oude oksaal verp laatst of verk ocht werd . Doch 
gezien er een nieuw oksaal en nieuw orgel ge
maakt werd rµoest er ook een orgelbouwer m ede 
gemoeid zijn . . . Die heb ik gevonden ... of niet 
gev ond en! Het contract met de schrijnwerker 
De Wree is voor mij enig in zijn soort: ofwel is 
hij zelf ook orgelbouwer, ofwel werd de eigen
lijke orgelbouwer nooit vernoemd. H et laatst e 
lijk t me zeer onwaarschijnlijk. Oord eel zelf: 

Date onderséhrev en zi in de heeren pastoor 
'~chepenen ende Gr effier der prochi van St. 
P auw els overcomen end e geacc orde er t met 
fran s. de wree schrijnwercker van zijnen sty le 
nope ns het maeck en ende leveren · van eenen 
orgele end e oxcael voor de kercke van St. pau
wels end e dat op de conditie na erschr eve n . Te 
weten da t de voorn. kerck e zal leve ren end e 
do en maec ken eenen orgh ele va n goeden stoffe 
souffisant elick gh ema eckt end e eerst 

enen pr estant van 4 voet 
een holpyp e van 8 voet 
een fluyte van 4 voet 
een e octave van 3 voet 
een schett er mixtur 
een cirnbale 
eenen cornet 
een trernblant ende 
een trompet va n 8 voet 
eenen acht ergae l 
end e tw ee spanen bl aesbal cken van 4 voe

ten lanck end e 2½ voeten br eet, dewelck e up 
getroc ken sullen word en met roll en end e ri emen , 
end e voorts alle te leve ren dat tot den orgele 
dient niet wyt gesteken nocht e ~erese rveert . 
Item zal den voorn. schrijnw ercker t otte voo rs. 
or gele een oxsael end e vormen na erv . eerst 
da erto e doen - tw ee eecken ba lck en den eenen 
va n 21 voet lan ck end e den and eren va n 17 
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v?eten lanck de dickte va n 10 ende 8 duymen 
viercant ende den minsten va n 7 ende 9 duy
men. Item vier stylen van 12 voet lan ck breede 
ende dickt e van 6 ende 10 duymen. 'Item 2 
eecken rebben van 9 voeten daer het oxsael ·aen 
geanckert sal worden, van 4 ende 6 duymen. 
Item eenen winteltrap van 15 trappen met een 
eecken spi lle van 12 voet; den selven te sluyten 
met waegeschot ende ande deur e levere n een 
goet slot ·en de sleutele, a l , welck eecken houd 

· moet wesen goed ende souffisante lick sonder 
dat da er aen eenich speek mach wesen. Item 
sal de voor n. de Wre e het vn. oxsae l maecken 
8 voete n ·wyt met vijf pi llaeren becleet met fijn 
werck conforme het model bydense lven de Wr ee 
ae nd e heere n beste ders · in hand en aeleve rt end e 
dat met al het snijwerck end e loofwerck da er
toe dien end e. Item het voorn. oxsae l moet we
sen . vi~r bog en m et 5 pilla eren allen conforme 
het voo rn. model : (Hier vo lgt een beschrijving 
va n den oksaal -sa ld er en een plat portae l voor 
de lijckdeure.) Oxsa el ende orge l dat sal den 
aenemer over wel verobligeert sijn te levere n 
en de sal al het ghenoem. moeten opgemaeckt 
sny ac ht dagh en voor Sin xenavont 1650 ende 
SJll hy de wree verobligeert zijn de voorn. orgele 
goet te houden tsynen coste XV maenden naer 
de leveringhe voor al we lck voor n . werck sal de 
voo rn : de Wr ee hebben sulcken sommen als a l 
he t voorn . werc k ende orgele by goeden orgeliste 
ende schrijnwerckers zal gepresen worden soo 
verre als de heeren besteders end e aenn emer 
nopens niet en cond en overeencomen (Hier 
vo lgt de ove reenkomst va n betalinis: dri e paye
menten , alles samen meer dan 500 gu lden.) 

Het gehele contrac t en voora l de zinn en in 
vetjes mogen als een duid elijk bewijs gelden dat 
Frans de Wr ee niet slecht s schrijnw erk er was, 
tekenaar die het ·m odel van orge l en oksaal te
k~nde, doch meteen orgelbouwer! Zoud en wij 
hier verwantschao vinden tussen D e Wree va n 
Antwer~en. hi erbo ven door Prof. De Bruyne 
aangestipt? Vo lgens de and ere rekeningen zou 
Frans de Wr e~ ech~~r wel een inw oner zijn van 
St-Pauwe l gezien h1J onophoudeli jk terua keert 
oo_~ voor reparaties va n zeer ge;in ge o~vang'. 
H1J ~aakt er ech te r ook biechtstoe len en een 
predikst oel. Wat er ook va n zij, ik me en dat het 
de ~erste maa l is dat deze orgelbouw er, als dus 
danig, t e voo rsch ijn komt. 

Voor het buiten gewoon hart elijk ont ha al in 
die mooi e pasto rij , dank ik zeer van harte de 
Z:E.!J . ~astoor _Yand e P err e. H et was een da g 
die 1k met zo hcht verg eten zal. Hij leve nog 
vele jaren. even krani g en zorg dra gend voor 
zijn heer lijk e kerk. 

SLEIDINGE 
Geen belangr ijk e . von dsten . H arte lijk e dank 

aan de E.H. Drossens onderpastoor, voo r de 
vr iend elijke hulp. ' 

ZULTE 
W~j doorzochten nau wkeur ig de grote koff er 

a~·ch1even .en kunn en daaruit opmaken dat er 
smds 1550, ongevee r, geen orgel besto nd in de 
ker~ v~n Zul te, tot tame lijk diep in de 18e eeuw. 
Er 1s imm ers geen woord t e vind en over een 
orge l, ove r een hoogzaa l no ch over een organist. 
H et eer~te hoo gzaa l, waar over sprak e werd ge
bouwd m 1720 door Mr. Ambr osius, schri jn 
werker te Gent. Er is echter dan no g geen sprake 
va n een orge l. De orge lkas die er nu staat heea 
(?:en bijz ond ere ~aarde, of ... werd in vroegere 
Jar en ook het midd end eel "uitgezaagd" . . . ? Met 
zeer bijzondere dan k aa n de Z.E .H. Pasto or , 
Zust er en de E.H. Ond erpastoor Vander Strae
te n voor het bij zond er hart elijk onth aal. 

AALST 
Alhoewe l, hetgeen vo lgt, niet te vind en is in 

èl.e kerkr ekeningen van Aalst laten wij hier en
kele nieuw e vondsten vo lgen in betrekking tot 
,een orge lbouwer en het orgel der hoofd kerk . 

U it het "Bouc k vande St J ooris ghild e" ui t
gegeve n door Reyntens, citeren wij het vo l
gend e: _ ,,Gu lde broederen ende Guldezusterén 
ontfaen by Jann e va n Branteghem, deken Joos 
de Grav e, Pieter Cappe llema n end e J o~s de 
Beer, ghezwoorne op t ja er 1493 (in de lij st van 
namen k omt voor: ) Pieter Van Buggenhout, 
orghelmakere", Wa s in 1586 ook lid van de 
St- Jori sgild e : Mr. Fra nchois de orghe liste . 

Uit de Anna len van de Oudheidkundige krin g 
te Aa lst, dee l: Les peintures mural es p. 22, voet 
nota: ,,Betae lt Lauw ereys Pr ieels ·m et noch 
t h~en gese llen geconvoyeert h ebbende Mr. J acob 
Wil z reysende naer Antwerpe n om aldaer een 
orgele te coope n in dat e 13 Januari 1592" 
(Stadsrekening 159 1-1592). 

Mogen wij eerbi edig vragen aan de Z.E .H. 
Pastoor-Deke-? van wie in een der vor ige num
m ers een ar t ikel verscheen over het orge l in 
de Hoofdk erk te Aalst, of dit geen punt van 
ve rd ere opzoe kin gen ' mogelijk maakt in de 
Stads rekeningen? · 

Zoud en ook geen verd ere inlichting en kun
nen gevonden word en over het oro-el in de Abdij 
te n Roos en, waarov er 1-tomaan °D e Visscher e 
schre ef: ,, Ternp lum bellissirnurn eis est diva e 
v irgi:1i. sac nim temp lurn cum choro organogu e 
a d divma canta nd a et perfi cienda . .. " (B lz. 54, 
Annal en Oudh eidk und. Krin g ). B.D. K . 
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Dit ee rste artik el ove r- Je orgelbeweging in Zwit 
ser lcmcl za l sommigen een andere kijk geven op cle 
zaak dain zij tot nog toe voor lwdden. Wij laten, wat 
Zwitse rse Orgcmologen en organisten schrij ve n , voor 
hu n rekening als lmn persoonlijk e mening . \Vij me 

n en dat zij fwt bes t geplaats t zijn om Oi/lS in Ie /ic/1-
ten over toestand en in eigen lancl. Scl1rijver d ezes 
not eert nog liet vo lgende in zi jn bijgaand e brief : 
« na chclem ich mehrere Exemp lare 1/irer Zeit scl11·if t 
f ür « Di e ,neue Orgelbewegung » ge lesen liabe, 
mö cli te ich 1lrnen als Zweizer Organist von f-lerzen 
gcatuli eren. Es f rcule rnich eben fall s, w ie stcll'k sich 
der R eforrngeist f i.ir Orge lb au en /w iekelt fiat... ». D e 
lijs t van clispos iti es schrikk e cle leze r niet af , zij be
vestigen cle inlei .cling van cle schrij ver . ( .v.d.R.) , 

Het za l in de brede lagen van vakmensen wel 
een bekend feit zijn dat de eigentijds e orge l
bouw in Zwit serland op een hoge trap aeko
men is. Een ommereis door heen de orge lgetui 
gen issen b evest igen aan de k enner de klaar om
lijn de strekking van dieper aesthet isch inzicht 
in de orge lb ouw. Men heeft ingezien dat, naast 
h et ve le goeds dat de R oma ntiek ons bra cht, 
de leemten daarin diend en aa ngev uld, het orgel 
moest weer zingen. In 1930 was de hervormings
geest voor het eerst voelbaar. 

H et _getal der kla ar -zien de ker kmu sic1 groeide 
gesta dig; en, ofscho on, na een heftige en langs 
duri ge strijd, is het hede n vanzelfspreke nd dat 
het orge l geen "éénma ns-orkest" is. Dat er in 
Zwitse rla nd uit slui tend sleep laden gebouwd 
worden kan ik n iet, verd er meer vermelden. 
In stede van de mechanische - zuiver mecha
n isch - geeft m en de voorkeur aan de elect ri
sch e traktuur . Alleen zo is de organist en het 
orgel één. ' 

Op ve le p laatsen werden met voorliefde Rück
positieven gebouwd zoa ls duidelijk blijk t uit de 
hierbij vo lgende disposit ien . Merkwaardig is hèt 
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* 
dat het Recit (Ob er- Schwell-werk) meestal uit 
tongwe rk en . 16', 8' 8' 4', ong eveer Basson 16', 
Trompett e harmoniqu e 8', Hautbois 8', Glairon 
4', sam engeste ld zijn. Daa ruit kunnen wij be
stat igen dat hi er spra ke is van een idea le "Cla
vier de Bombarde" gemensureerd naar oud 
Fran s gebru ik. Overbl azend e stemme n zoa ls de 
F lût e harm oniqu e 8' en de Tr avers ière 4' ko
men ni et m eer voor daar hun donker e, ondo or
zichtige klankvorming vreem d b lijf t t egenov er 
de smaa k va n de huidig e organ ist. Lat en wij 
ons niet voo rste llen dat deze "Karakterspel en" 
( daa ronder ook de "Vox celeste" enz.) vo lstrekt 
nodig zijn om de Romantisch e orgellit eratuur 
te interpr~te ren ( l ). Deze spe len ho ren thu is in 
de concertzaa l m eer dan in het huis van God. 

Hier laten wij enkele voorbee lden volgen tot 
stav ing van onze vooropgeste lde theori e. 

Het orgel van de Burgerspital-Kapelle te Bern. 
f-lFD-WERK POS ITIEF PEDAL-LADE 

Pr inciool 8 
Rohrflöte 8 
Üduv d 

Nochthorn 4 
O ctov 2 
Mixtur •l-h l2' 

Gedac k 8 
Princioa l 4 
Bloc;kflötc ,1 
Nozard 2 ¾' 
Nac hlh orn 2 
Sclrnrf 4 fnch 1 · 
Tromo et ham ,. s· 

(1 'orn ,. Kopp els) 111ed1. Traktuur. 

Subbass 16 
Sp itzflii:e 8 
Rohrf.ö:e 1 

Een zeer belangrijk werk staat in de 
Pfarr-Kirche te Alpnach-Dorf 

HPT -WERK 

Quin tadcen 16' 
Prin cipal 8 
Rohrflötc S' 

Gems horn 8 
Octav 4 
Nac hthom .J 
Qu int 2 ¾' 

Octov 2 
Mixtur 5-6f 2· 
Scharf 3-4[ 1/;' 
Zincke s· 

( 1) 'v\l ij. herinneren ons he t verhaa l van di<' ... nacht in Duit sland. 
Yóór de laa tste oorlog. toen Prof . Peeters dil voor enkele Ouit sr 
Pro fessoren kon bew ijzen met de werkr n vAn C. Frnn ck (o.m. Pi~c,• 
l1éroïquc). Indien ik me (!ocel f,erin11Pr Wl'I S op dil orgel ook gc•cn 
zwr lkost. (N.v.d.R .) 
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PO SITIV 
Gedack 8 
Principal ,f 
Bfockflöte •1 
Octnv 2 
Quin • 1 1/;' 
Cymhal, -l-5f 1/ ,. 

- mil Ter✓• i. Di sc. 
Scf,almey s· 

OHER-W ERK 
Rohrfiötc 16' 
ltnl. Princip 8 
Offenflötc l:l 
Salicel 8 
Üctav 4 
Koppclflöte 4 
Quin t 2 1/s' 
Scsquinlt 2f. D. 
Srh"' fcy111hcl ó- Sf 

- 1 11.;· 
T rompellc har111. S 
Calrine 4 

PED AL-\.VEHK 
Principnl IC, 
Untersnlz 16 
Rohrflö:e 1-Tr-O -v\/. 
Octnv 8 
Spitzflötc 8 
Ceder.ki 8 
Octnv 4 
Mixlur 4f 
fn~oll 16 
Tromoel S 

Het orgel in de Pfarr-Kirche te Ruswil (Luzern) 

HPT-W ERK 
Qu intudecn 16 
Hol1lflötc 8 
Spitzflötc 8 
Octnv ,t 
O ffcnflötc 4 
Octm• 2 
Mixtur major -5-ïf 2' 
Mixlur minor-4-óf ¾ · 
Trompet 8 

PEDAL-v\/EHK 
Principal I fi 
Subbass 16 
Gcdcckt 16-Tr. 

RüCK-WERI< O BER-W ERK 
13ordun 16 Prind1)al 8 

Rhorllötc 8 
O ctnv 4 
I 'oppclflötc 4 
\ Vnldflmc 2 
Q uiutc 1 1/; 
Sdrnrf 4-Sf- 1 
Krumml10r11 s· 

Ocluv 8 
Rohrflötr. 8 
Octav 4 

hal. Princ. 8 
Gedack 8 
Salicct R 
Blockp[cif ,1 
Octnv d 

'/; ' ( l ')O cta-- 2 
Naznrd 2 ¾ ' 
T erz Disc. 1 V, 
Mixlur 5- Sfl' 
Cymbcl Sf 1 ;; 

.Tro111pet 8 
Oboe R 
Clairon 11 

Mixtur 4- 5f 2 ¾ 
Bombarde 16 
T10111pel 8 

Een der mooiste mechanische orgels in het frans
sprekend Zwitserland is wel het orgel in de 
"Collegia!" van de Pfarrkirche van Romont 
(Frbg), 

GR. ORGEi. POS IT. SEPAR. RECIT 
Q uintaton 16 Gemshorn s· Principal s· 
Montr s· Q uintalon s· fl ut i, fuseau s· 
flut ouvert 8' Bourdon 8' Viol de Ga mbe s· 
Bourdon 8' Principnl 4· Prestant 4' 
Octa,· ,r Flut d' Cor de nuit 4' 
Flut 4' Nnzarcl 2 1/.;' Q uinlaton -1' 
Q uinl 2 ¾ · Octav 2' Sesquinltcra 2 rgs. D 
Doublcttc 2' Cor de nuit 2' (2¾ + 13/,' ) 

Fournitur d~ ,1.7 rgs. Tierce 1 3/.,' Principal 2' 
( 1 1/; ') Lorigol 1 1/; ' Flut il chcminée 2' 

Fournilur de 4-6 grs. Plein jeu de 4-5 r~s. l ' Piccolo I ' 
Gran d Corn. discant : Cymbol 3 rgs. 1 /,' Plein jeu 6 rgs. 1 1/;' 

8'-5 v, ·-4-2 ½' Dulcilln 16' Cymbal 3 f l?S. v,· 
-2· 2· l 3/ ,,'- 11/,' Cromornc 8' Busson 16' 

Trompellr 8' Ch11lu111cau -1' Trompette l1. 8' 
Cloiron 4' 1-feutbois 8' 

Clairon 4' 

PEDAL -WE RK 
Montrc ló' 
Soubassc 16' 
Principnl s· 
Flut à fuseau s· 
Bourdon 8' 

ÜC'lov 4' 
Quin laton cl' 
Fournilur 4 rgs I' 
Mixlur Q rgs. 1 1/, · 
Tro111pct 8' 

Vo ix humnin c s· 

Bombarde 16" 
Cloiron 4' 
Cornet 2' 

Het machtig orgel in de St-Ursus-Kathedraal te · 
Solothurn (1G40), 

RüCK-POS ITIV 
l'rincipa l ·s 
Gecl~ckt S 
Quintadeen 8 
Prestant 4 
Blockflötc 1 

ozard 2 o/.; 
Oct,w 2 
Quint 1 1/, 
Scsquinltrr - -1 
Mixtur '11'. 1 
Kru111111horn S 

HPT-WE RK 
Prim·ipa l IC, 
Principal 8 
Hohlflöte 8 
Gem;horn 8 
Octa, · -1 
Nnchtl,orn -1 
Qu int 2 ½ 
Octn,· 2 

farh. Mixlur 6- Sf 2 
Sd10rf 5- 71 ½ 
Trompet 16 
Tromocle 8 
Konwl 5[ 8 

OBER-WERK 
Roh rflötc 16 
Principal 8 
Rolufl öte 8 
Salie~• S 
Üclnv •I 
Offcnflötr ,f 
Q uinl 2 ¾ 
Octav 2 
Nnr l,thorn '2 
Ter, 1 "/, 

Sdrnrf 7- Sfl '11 
c>''"''"' ,ir 1

1, 
130111bnrcl I Ó 

Trompctlc 8 
Üboe , 
Clnirnn ,f 

PEDAL -W ERK 
Preslnnl 16 
Subbnss 16 
Gcmshorn 16 
Üctnv 8 

KRON-POS ITIV 
Suavial 8 

Spillpfeif 8 
Geduckt 8 
Octnv 4 
Mixlur 6f 
Posuune 16 
Trompet 8 
Clairon 4 

Gedeckt S 
Dolcnn 4 
Gemshorn -1 
Glöckly11 2 + 1 
Tcrlion 2[ 
Mixlur 3_ ,lfl 
Sdrnlmei 8 

Non,,al-Koppcln 

Stadskerk Hfd-Kerk te Biel Bern (1941). 

R,;CKPO SITIV 
Princioal 8 
Gcdeckt 8 
Prestant 4 
Blockflöte 4 
Nozw l 2 ½' 
Flagcnlct 2 
Qu inl 1 1/;' 
Mixlur 4f 1 
Knmm,horn 8 

PEDAL.-W EHK 
Principal 16 
Suhb"ss 16 
Rohrflöte 16 
Octav 8 
Spillpfcïf 8 

HPT-WERK 
Rolirflöte 16 
Prestant 8 
1-fohlflötc 8 
Gcmshorn 8 
Octav 4 
Nad, thorn <I 
Üctav 2 
Mi,clur 6f 2 
Srlwf ,lf 1 
Trompet 8 

Gedcckt 8 
Üclav 4 
Nncl,thorn 2 
fVlixtur Sf 2 ¾ 

.O BER-\ •VERK 
Gedoekt 16 
Principal 8 
Gedt'ckt 8 
Saliccl 8 
Üctnv 4 
Koppr.lllfcif -1 
Quin1 2 1/; 
Octav 2 
Nnr htlrnrn 2 
Terz 1 3/, 

Schnrf 5- Sfl 1/; 
Cymhcl ,lf ½ 
17agotl 16 
Trompl'I 8 
Schnlmei 8 
Clnirnn 4 

Bon,hmd 16 
Trompet 8 
Z incke 8 
Clnrinr 4 

Samenstelling voor de Pfarrkirche te 
Biel-Bienne (Bern) Project. 

RüCKPOS ITIV 
Pr incipal 8 
Gedoekt S 
Q uintadcen 8 
Prestant 4 
Blorkflöte 4 

Quinl 2 ½ 
Sesquialter 2f D. 
Octav 2 
Nachthorn 2 

Quin' l 1/, 
Mixl11r 5-M 
Oulcian 16 
KrurnnJ,orn 8 
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HPT-WERK Il 
Quintnd ccn 16 
Prci,lnnl 8 
Rohrflölc 8 
Gc mshorn 8 
O ctnv ,) 

OBER-WERK 
Rohrflötc 16 
Prin cipal 8 

PEDAL -LADE 
Prcslnnl 16 
U ntcrsnl7. 16 

Bncrp[ci fc 8 
Salïcc1 8 
Octnv 4 

Roluflöl c Tr. 16 uus 
0-W. 

Spi11.flötc 11 
Rnu schquinl 2 f 

(2 1/.i' + 2') 
G cmshorn 2 
Mixlur 6- Sf 1 1/; 
Schnrf 3- 5 f ½ 
Tromp clc 16 
Tromp e! 8 

Rohrflölc •I 
J-lohlquintnd ccn 4 
Quint 2 1/.i' 
Pre stant 2 
G löcklcinlon 2f 2' I' 
Tcrz 1 3/ 0 D 

Principal 8 
Spiclflöt c 8 

Rohrflötc Tr . 8 
0 - W. 

O cl;w 4 
Rohrflötc Tr. 4 

0 - W. 
Sdmrf 6- Sf I ' 
Cymhcl 4f 1/, • 

Trorupc lc 8 

Na chiborn 2· 
Posaun c 16 
T ron,pelc 8 · 
Trompctc 4 
Cornet 2 
Mixtur 6f 2 1/.i 

Sd111lnaci 8 
Trornpe lc 4 

P. B . KAESER 

':Boe kb eöprek inÇJ 
P1·of. Ch . VAN DEN BORREN: Geschiedenis van de Mu
ziek in de Nederla n de n . - I " D.eel. Uitgave « De Neder
landse Boekhandel », Antwerpen. Prijs : ingen ., 250 fr.; 
gebonden, 300 fr. 

Eindelijk ligt voor ons het boek waarnaar ve len met 
groot verlangen uitzagen. Hoewel wij g,een inzage kre
gen van het gehele werk of gedeelten daarvan vóór de 
uitgave , wisten wij met zekerheid dat de m uziekgeschie
denis, gegroeid uit de geest en het gemoed van Prof. 
Dr. Ch . van den Bol'l'en wellicht op dit gebied, het mees
terwerk in de Nederlanden zou zijn. Wij zijn daarin ook 
voor geen iota bedrogen uitgevallen. D e tientallen jaren 
waarin achtereenvo lgens boek na boek versche e n over 
perioden en persoonlijkheden uit onze roemrijke muziek
historie van de hand van de zelfde emine n te Prof essor, 
waren een hardnekki ge en rusteloz,e voorbereiding tot 
onde1·havi g werk. Het is ook het eerste wat opvalt in dit 
eerste deel : de sterke ba sis van pe1·soonlijke ke nn is als 
gevolg van persoonlijke na speu1·in gen en grondige s_tudie. 
Tevee l werd er g,eschr even en uitrregeven ook in de Ne
derlanden, b.v. over de vroeg-periode zonder het minste 
persoonlijk toet sen, zonder de minste, en zó noodzake
lijke pe rsoonlijke controle van ouder e theorieën in een 
of ander w erk lichtvaardig en verkeerdelijk gedogmati
se erd en door tientallen sla a fs ov erg es chreven. Zo bezit
ten wij e en de el uit gaven die om dez e redenen, geheel 
of gedee ltelijk, waarde loos geworden zijn. Om de tegen
over ge steld e red en is het werk van Prof. van den Borren 
10ntegensprekelijk het de ge lijkste en volledigste in de 
Nederlanden. Geleid elijk, naa st d e andere kunsten , laat 
hij uit de geestelijke en w ere ldlijke monodie de muzi ek
histor ie groei e n. De org a ni sten voora l kom :m e r ze er tot 
hun recht. Ov e r dez e kw es ti e , voor on s vooral van be 
lan g, s chrijven wij ee r std aags ee n studi e naar de onde1·
havi ge ges chiedenis . Het is ond e 1·tu ssen ee n reden tot 
da nkbaarh e id en dieper ,e belangstelling dat Prof. van 
den BotT en e1· aa n gehoud en heeft de ee r ste uit ga ve in 
het Ned e rland s te laten verschijnen. In volgende num
mer s van on s tijd sch1·ift zullen wij meerd er e k er e n op 
deze hee rlijk e hi stori e t eru gkom en . Elk de ge lijk or ganist 
en bela n gs tell e nde in de muzi ek za l zich dit werk aan-
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schaffen op gevaar af het meest waardevo lle op dit 
gebied te missen. 

Ten zeerste aanb evo len . B. D. K. 

N. DUFOURCQ : J. S. Bac h, Ie Maît re d'Orgue . - Uit
gave Floury , Parijs. 

Deze nog j,onge auteur - leraa1 · in muziekgeschiedenis 
aan het Conservatorium te Parijs en vice-president van 
de ~< Jeunesse mu sicale » - b esch 'ikt over een onge loof
lijke en weergaloze wer ltkracht. Het ene werk volgt op 
het andere, met verbaz bnde regelma a t, doch alle ken
merken zièh door degelijkheid en stevige wetenschappe
lijkheid die gepaard gaat aan warmte en sierlijkheid van 
uiteenzetting. Van onderhavig werk kan men in gemoede 
verk laren dat het een mij lpaal beteken t in de Bach-lite- . 
ratum·; het is een definitief werk dat geen enke l, ,ook 
niet het minste aspect van Bach's orgelwerk, onbelicht 
laat; geen enke l org a nist die een rationeel-verantwoorde 
int erpretatie van Bach 's orgelwerken wil geven, mag dit 
werk voorbijgaan. Het hoort thuis in de bibliotheek van 
ied e1· or ganist. Het werk is over twee delen (2 livres) 
verdeeld : de gratie voo r lop ers van Bach (e n hier worden 
alle grote orgelfi g uren behande ld : Titelouze, Schwee
linck, G1·igny, Frescobaldi, e.a.); en het orgelwerk van 
Bach zelf . Schrijver he eft hier , in dit dee l vooral, e en 
heerlijke oog st binnen ge haa ld : m en voelt dat hij innige 
omgang heeft gehad met de grote B a chv e rto lkers; dat 
hij a ls geen tweede, de ganse Bach-literatum· onder de 
knÏ'e heeft; geen enke l dé ta il is hem ontgaan en hij bezit 
de koninklijke gave, zijn eruditie, zijn mat eriaal te doen 
spreken in een taa l van warmte, he lde 1·held, practisch 
doorzicht. W a t h ij in zijn betoog over de ch1·ono logie 
van Bach 's werk en schrijft, streeft o.i . de « workin g 
hypoth esis » die tot nog toe op dit gebied gQld, ruim 
voorbij. De uiteenzetting .wordt steed s met musica le 
t ekst en geillust11eerd. Dufourcq is ze lfs op de hoo gte van 
de recente N ede rlandse literatuur over zijn onderwerp , 
niet slechts va n de tite ls , doch ook van de inhoud , met 
name het werk van B. van den Si g tenhor s t Meyer ov e r 
J . P. Sweelinck en di e ns th esis over de Schw ee linck's al 
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óf. niet verblijf be Venetië in de sc hool van Zarlino (bi. 
33). De uitgave is ro yaa l, een ware weelde e n zeer mooi 
geïllustreerd, met meerdere overz icht gev en de tabels ver-
rijkt. Zeer aanbevolen. Dr. G. D. B. 

OOS'DERHOF en BOUMAN: Orgelbouwkunde . - Tw ee
de geheel omgewerkt e en zeer uitgebreide druk. Uitgave 
Uitgevers-Maatschappij, .voorhe en Van Mantgem & De 
Does, Amsterdam. 

Werd de eerste uitgav,e in de grote ,orgelscholen van 
Ne derland als han dbo ek ge bruikt, hier in Vl aa ndere _n 
was di t het vade-mecum van elke orgelbouwer en 01·ga
nist die speciaal belan g .stelde in de orgelbeweging. De 
tw,eede uitgave, late n we zeggen : een tot aa l nieuw bo ek , 
zo -door de uitga vie als door de inhoud, zal in de Neder
la nden het boek blijken te zijn dat velen op de weg zal 
zetten naar ee n gl'londi g kennen van het orgel. En, dit 
za l niet alleen ee n a llernoodzakelijk st~ st udie zijn voor 
de ve le gewone organi sten en · orgelliefhebbers doch, 
laten wij eerlijk zijn! een deel dergenen die ter ge lege 
ner tijd e functione 1·en a ls « orgeladviseur » zullen hier 
in dit boek een voorbehoedmiddel vinden begen de ontel
bare dwalingen die zij begaan ten koste van ,onze goede 
naam! E1· zijn, hel aas , in Vlaanderen een massa orgels 
die ons het schaamterood naar de kop doen stijgen. Nu 
no g staan ,onze orgelbouwe1·.s (( de goede ook!) voor het 
feit dat een adviseur hun iets t e bouwen gee ft dat gee n 
uitstaans he eft m et st ijl noch met welke vereisten ook 
va n een goed k erkorgel! Laat he t zijn voor dezen, zoals 
M. A. Bouman in het vo orwoord zegt, waai· zij de zgn. 
clichéorgels bouwen of doe n' bouw e n, dat zij, na de stu
die van dit bo.ek, toch iets op het plan zullen brengen 
dat in ied er geva l een meer eigen k amkter istiek zal 
vertonen zodat er op ;,lot van rekening een bete r e aa n
sluitin g zal ge vond en worden met de oud-Nederlandse 
orge lbouw da n than s. 

Indien het boek geen andere da n deze r ol mocht spelen 
zou den wij het ee n waren sc hat kunnen no eme n voor 
de orgelbewegin~ in de Ned e rlanden. 

De uitg ave van het boek is klassiek en st ijlvol. Het is 
ver lucht met ee n massa zeer fraai e tekeningen doöt· 
M. Oosterhof en zoo n ze lf uitgevoerd. Het is een onmis-
baa r bo ek en door ons te n zeers te aa nb evo len. C. 

Dr . Elideu s BRUNING : Zingt allen me e. - Gepede n- en 
Zan gboe k, t en dienste van het volk. Zeve nde d ruk. Uit
gav,e Wed . Van Ro ssum. 

E en pretentieloos boekje; het is echte r vo or de sa men 
steller uit e1·.st moeilijk voor dergelijke opdracht gesteld 
te worden. Er is hi e r niet alleen de keuze van én de 
ge beden en gezangen - dat op zich zielf lan g niet zo 
eenvo udi g is - d•och er k omt daa rbij, de keuze va n de 
melodi eë n . Dit we1·kje is in alle opzicht en zo goe d ge
slaag d dat so mmi ge zeel' mo oie liede r en di e er niet in 
staan e r toc h ee n plaatsje mochten in vinden (b.v. O 
Maria di e .daal' staat, Guido Gezelle, Flor . Peeters; en
kele pr achtige liede ren van J. Van H oof, enz.) en dat 
andere die er wèl in staan eni gsz in s sto r end werken door 
de werkelijke banaliteit van hun m elodi eë n b.v. bi. en 
nr. 116, bi. en nr. 146 e.a. Er blijft hi e 1· echter de vraag 
of men de veel gezo nge n « populair e » lie deren in de 
gang moet houd en, ofwe l, of m en niet beter zou doen 
ze gelei delijk uit de circ ul at ie te verwijderen. Het volk, 
menen we, za l st ilaa n ook de gezon de lie dere n z in ge n. 
Hoe ver zijn we b.v. niet vooruit gegaan in het Kerst
reper toir e; de oude liedel'en wor den. meer en meer ge
zongen, godda n k, ten koste van het vee la l zeer wan
sma kelijke en versleten opera-gedoe. Dit weze a lle en 

gezegd voor een vol ;-,ndre uit gave opdat di t zeer mooi e 
boekje, en zeer practisch, uit ein delijk v lekke loo s en m et
een musica a l-opvo edend zou worden a ls « bijbedoeling ». 
Zee r aa nbevolen. Fl. 2,90. C. 

Henri GERAERDS, Han VAN KOERT, Joop SCHOU
TEN, He r man STRATEGIER : Nieuwe Canons. - Uit
gave Wolter Hattink & Creyghton, 's Grav en ha g,e. 

Een prettig werkje zo van uitgave als inhoud : een 
verzam eling korte van twee to t zes stemmige canons d iie 
zeer in de smaak vallen van jeugdverenigingen en niet 
minder in de familiekrin g een middel tot gezelligheid 
zullen uitmaken . Zij zullen een welkome afwisseling uit
maken tussen de oude en dikwijls afgezaa:g de « Broed e r 
Jacob's ». Aa nb evolen. C. 

Walter KWASNIK: Die Orgel der Neuz e it. - Keulen en 
~ feld, 1948 , Staufen-Verlag. 80 geca rt . - 196 blz., 27 ill. 

Stilaan begint in het na-oorlogse Duit sla nd de boeken 
produkti e op een hog er peil te komen. Publiceerde het 
Duit sland van vóór het Nazi -regimé een formidabele 
hoeveelheid bo ek en over muziek van ee n uitstek en ge
halte , se dert 1933 w as het merendeel der Duit se boeken 
productie onderworpen aan de propa ga nda.-\·oor schriften 
van Goebbel s. Een ge lukki g verschijnsel is h et , da t er 
weer boeken geschreven en uitge geve n worden, die de 
kun !ït en de wetenschap voo rui t be lp ::m zonder ee n poli 
ti e ke achtergrond. 

Het onde1·havig we1·k van Kwa sn ik geeft in bekn opt e 
omvang ee n zeer goe d in zicht in h et weze n van het or
ge l, behandelt summier de geschiedenis van ons instru
ment, bespre ekt de nieuwe richtin ge n in de orgelbouw 
vanuit een zakelijk en c1•itisch sta ndp_unt en geeft dan, 
in v ier inte1 ·essa nt e hoofdstukken vier verdelingen naar 
soo rt e n, aan allen di e met het orgel te mak en hebben: 
org a ni sten , -org elst uderenden, orgelliefhebbers, or ge lbou
wers maal' ook orgelbestellers, ee n bebar begrip van het 
orgel. Eerst gee ft hij een chronologische indeling, en 
beha nd elt -ac ht eree nvol gens, beknopt maar duidelijk, het 
historische ba rok- or ge l, h et or ge l der romantiek, het 
compr ,omis-orgel, het . neo -ba rok-or ge l e n het universeel 
orgel. Het volgend hoofdstuk bespreekt de orgels naar de 
versc hill en de la nd en . Da arop volgt ee n be hande lin g van 
het or gel naa r de verschillende kl anktec h nische pt·in
cipen ve rd ee ld : het « Werk-O1•gel », het or kest-o r ge l, het 
unit -orgel, he '. to nge n-orgel (= harmonium ), e n de ver
sc hillend e ele ktr o-a k oust isc he orgel-surrogaten. In de 
v ierd e verdeling onde1·sc h eidt hij - en dit is voor velen 
ee n uit ste kend ch ap it er om ee n goe d inzicht t e v,erkrij 
ge n in de taak va n het orgel - het orgel voo r de pro 
t es t a nt se k ér k , dat vpor de kath olie ke k,erk, voor de 
sy nagoge, voor een begraafplaats, voor .ee n crematorium, 
voor de concertzaal, h et « fees t »•orge l (in d ertijd door de 
naz i's ste 1·k ge prop agee rd ), het theaterorgel, het r ad io 
orge l, het b ioscoop -or ge l, het orgel in de film studio , het 
hui so r ge l, het studie-01·gel, h et v1·ijstaande orgel (He l- ' 
den01·gel in Kufstein), en het reuz en-or ge l. 

Van elk dezer onde rsche idin gen drukt hij een of m eer 
di sposities af. Al is het boek, na a r het vo01·woor d zegt, 
in de ee r ste plaats be doel d voo1· de g 1·ote sc hare van 
orge lli efh ebb ers, ook de a nd el'e !catego ri eë n die met biet 
orge l « te maken » hebben, zull en het boek mèt veel 
vrucht le zen en (wat n ie t de ger in gste verd ie nste van 
dit betrekkelijk kl ein e werk is) graag ee n g r ote1· boek 
over orgelbouw o·f or ge lgesc hi eden is ter hand nemen. 

c:-
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..,..-W illi KAHL: Selbstb iog rap hlen Deutscher Musiker des 
( XVlli. Jahrhunderts . - Keulen en Kr e feld , 1948, Stau 

fen-Verlag , 347 blz. , 80 ing. 

In handig formaat zijn hier bijeen af gedrukt de leven~
beschr ijvingen van J. S. Bach, C. Ph. E. Bach, J. W. 
Hässle r , J. Haydn, J. P. Kellner, J. J. Quantz , J. H. 
Qui el, G. H. Stölzel , G. Ph. T e lem a nn, a lle door henz e lf 
geschrev en. De m eesten waren in de 18de eeuw reeds 
ve rschenen in een of ande1· Duit s muzi e k lexic on (Ma t
theson, Marpurg , Burne y e.d.). Uit dez e oud e drukken 
zijn ze fotog1·afi.sch ov el'genomen , t erwijl de heruitg eve r 
ze voorzien he ef t van zeel' belangrijke aantek ening en en 
uitnemende inleidingen. Wi e grondi g geïnfor m eerd wil 
zijn over deze figuren uit de m uziekwereld van voor 
heen, moet d it boekje niet ong e lezen laten. De · oude le t
terfiguren ge ven da a rbij ook nog het a roma va n het 
verleden. 

~ v. 

Ilse TEUBNER-KWASNIK: Ueber die Bestimrnung des 
/ Komponisten. - Keu len en Kr efeld, 1948, Sta uf enVe1·lag, 

63 plz., go ing. ' 

Neen , dit Is geen . boekje, waarvan we de titel zou den 
kunnen vertalen met: « Hoe word ik in d r ie maanden 
zonder leermeester, componist ». 'Maai· wel is het een 

ha rl e lijk e opw e kkin g t ot bezinnin g op ci,e t aak én he t 
werk van de com 1,onist. Zij die compon ist zijn (is dit 
ook al een vak ?, J a en neen!) kunn en het gebruik en a ls 
gew eten so_nder zoek. Zij die he t willen worden, mo gen er 
door w orden af ge schr ikt (dat zijn zij, die er ui teindelijk 
toch niet voor de uge n) of. er ·door worden begeesterd (en 
dat zijn zij, die mi sschien iets van het componeren zu l
len terecht br engen), want componere n is een vak a ls 
ied e r a nder , maar te g,alijk ee n kunst die de genade van 
de muzen niet ka n mi ssen. In r uim dertig blz. bracht 
de schrijf ste r een - a a ntal uitspraken bije en van som
mi ge g r ot en ond er de componisten. Vooral voor onze 
jongeren eeri a a nb evolen stuk rn editatie-lectuur. J:3-:.. 
~ SCHAAL: Jo h, St. Ûnd Joh. W . Klelnlmecht. Selbst
biogra phi e, B iogr aph ie und Anhang liber die Ansbacher 
Musik. - Ka sse i, 1948, Bäre nr eiter-V e r lag. - 24 blz. , 
So ing. 

Ook de kl eine s tadj es hebb en hun m uziek leven. Hoe 
dat op het eind van de ac htti end!e e.euw in het Duitse 
stad j e An s ba ch toeging leren ons de ze drie kle in e hoofd
stukjes uit de muziekgeschiedenis. Ni et groot genoeg 
om de aand a cht te tr ekke .n van de gl'Ote lexica en hand
boeken, maar Wlel int eress ant genoeg om ons een indruk 
te geven uit he t leve n in een om ge v in g , waar toch « ook 
mensen wonen ». 

"plalSIR Ö€~la mUSIQU€,, 
Temidden der ve le poging e n di e m e n ook via de ra d io 

aanwendt om de musicale smaak va n on s vo lk te ver 
ede len , zijn e1· weinig zo g;oed ges laag d a ls de dertig 
samenspraken die de Fr anse musicoloog Roland M a nuel 
in samenwerking met Nadia T a gl' in e voor de Fr . Radio 
heeft geho ud en . 

H et blijkt s t ee ds m eer en meer, dat h et uiter s t moei 
lijk i.S om iet s ond efini ee rbaar s a ls de muziekkun st , op 
ee n dusdani ge mani e r aan weini g ingewijde voor te 
houd en, da t ni et a llee n be la ngstelling voor het mu ziek
wonder gewe kt wordt , m aa r dat m en ook de weld a di ge 
invlo ed e1· van ond ervindt in di e m a t e, da t ze on s e en 
rijk e troo s t en verkwikldn g sc henkt in de s trijd van ons 
bestaan. 

Om dit do e l - , het bijn a onb egr ijp e lijk wond e r de i· 
mu ziek aa n he t volk te geve n ge lijk m en k ind e r en e en 
geschenk in hand e n gee ft , - te ver wiezen li jk en , b lek en 
weinig muziekk enn e r s zo goe d in s ta at te zijn a ls ge
naamde mu sico loog. D erti g m aa l hi eld h ij ee n ca us eri e 
wa a rbij Nadi a T ag rin e h et volk vertegenwoordi gend , al s 
ondervr aagsbe r opti- a d, te rwij l n og ee n de rd e par tij, a ls 
neu tra le waarn ee m.st er fun ge erde. D eze derd e partij wi s
seld e m et ie der e nieuw e vo ordracht . Men koos da n . ee n 
exp ert voor het spec ial e ond e rw e rp da t me n di en da g 
had gekoz en. 

En zo hoord e m e n du s voor het mi c rofoon b.v. d~ s t em 
van de zan g,er Pi e rr e B ern ac a ls h et g in g ove r « de m en
se lijk e s t em »; de componi s t Fr a nci s Poul en c al s het 
« D e Piano » betr ,of ; de violi s t J os . Ca lve t al s m en « H et 
S trijkk wa 1-'tet » behand e lde; Gas t on Lit a ise wa a r he t 
« Or ge l » t er sp rak e kwam. 

De .ze in 1946-47 ge houd en sa m e nsprak en zijn nu in 
bo ekv or m ve r sch en en (Au x Ed ition s du Se uil à Pa ri ~) 
ond er de ti te l va n : « P lai sir de la Mus ique ». 

Hlet bo ek is eve n gees ti g a ls lee rri j k (o ok vo or de 
m ee r in gew ijd en!) gesch reve n, en is in fe ite een co m -
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pendium van de belangrijkste dingen waarmede men als 
er n stig lui steraa1·, of zelfs a ls beoefe n aar van m uziek 
mee te m a ken krijgt: van a f de simpe le ,elem enten , rhyth
me, melodie, tonalitei t , via de instrumenten en muz iek
vormen na a r de me e r actuele vraag s tukken zowel van 
kerkmu sica le aa 1·d ah , van h edendaag se vormen in 't 
algiemeen. 

H e t zou t e v'e r voe1·c n h ie1· op a lle détail s in te gaan. 
E én punt, dat de lez ers van dit blad zal interess(lren, het 
kapitt eltje over h et or gel nl., willen ' wij even pelicht en 
op de wijz e al s R. · Ma nuel dit vo or de radio imprnvi
see rd e (of comp onee1·de ?) . 

Het is n l. a ll~ra a rdi gst te horen op welk e wij ze m en 
de ge midd elde lui s t e ra a r in h et pijp end oolh of dat we 
or ge l no em en, 1·o nd leidt. 

« In principe » zeg t R oland Man u el, is het or ge l zeer 
ee n voudi g . H et or ge l nl. va n Ct es ibi os, ond e 1· de r ege ri ng 
van P to lem eus, 2 ee uw e n voor Kr is tu s, wa s ee n dood - ' 
ge wone Pa nsfluit. 

Een mód e rn org e l bevat meerder e serie s pijpen op de 
zelfd e w ijz e ge r a ngs ch ik t al s een Pan s fluit. Maar laat 
ik he t no g eenvoudi ger zeg gen: nee m een smidsb la as 
bal g en beves ti g het uiteinde a an een s iga r e nki s t. Ziet 
op de s ig a rn n ki st ee n reek s pijpen ge ra ngs chikt op de 
mani e1· va n een toonl a dder . 

N. T ot dusv er is het mij zee r duidelij k . 
R .M. Ve ro nde rste l nu da t gi j door een of ander m e

c ha niek, m ec ha ni sc h, pneum a ti sch of electri sch , uw pij 
pen kun t ve rbind en m et he t klavi er va n ee n pia no , -
zó dat iede1· toet s de op e nin g va n ee n ve nti el t ewe eg 
br e ng t in de s iga renki s t. D e lucht drin g t da n door d e 
op enin g tot de pijp die daa rdoor to t s p1·elcen kom t . 
En zó hebt ge ,een primitief or ge l sa m e nges teld . 

N . De blaas ba lg is du s de windinrichtin g? 
M.R. de s iga renki st is de wind lad e . D e pi a no is de 

s pee lt a fe l. 
Na da t nu de versc hill ende pijp ensoo r te n zijn ve r k laa rd 

kom t nu de derd e s pr eker , Gas ton Lit a ize aa n he t w.001·d , 



die begint . te verklaren dat niet twee orgels aan elkaar 
gelijk zijn. 

R.M. Dat ve reenvoudigt de taak van de organist aller 
minst. 

G.L. Het orgel van St. Pieter in Rome had veiertien 
stemmen, dat van de Wanamakerhall te Philadelphia 
twee honderd vijf en dertig en 8000 pijpen verdoold over 
meerdere klavieren. 

N . De oude meesters hadden een bijzondere zorg voor 
dynami sche tegenstellingen in hun registratie. 

G.L. Een groot meester del' XVIIe eeuw, Nic. de Gri
gny, cultiveerde deze tintelende klankvermengingen 
(Hier 10nderbrak spreker door een Dlalogue van deze 
componist te doen horen Ant . sonore nr. 75). 

N. Ten slotte is het orgel een groot orkest dat slechts 
door één speler bediend wordt. 

R.M. Dat is slechts in zekere zin waar - vergeten wij 
niet dat de organisten naar analogie spreken. - het 
,orgel is geen Ersatz . Het heeft klanken die hem alleen 
eigen zijn. - « Mixtuur» is in dit opzicht een gewijde 
term. 

N. Deze ersatz doet me denken aan de wandtapijten 
van de XIXe eieuw waal'op men sc hilderijen reprodu
ceerde. Dat is geen wandtapijt-kunst meer! 

Hierop volgde een kleine discussie over de ontwikke
lingsgang der orgelmuziek vanaf Frescobaldi, Buxtehude, 
de Grigny en Bach, via Franck tot aan Lefèbure-Wely 
en Théodore Dubois. · 

R.M. Wat heeft men deze laatste 60 jaren nu gezien ? 
Een Gabriel Fauré, destijds organJst van de Madeleine te 
Parijs, heeft niet één orgelwerk geschreven. 

N. Wat te zeggen van Debussy, Rave!. .. 
R.M. Van Stravinsky, die zich niets aan dit insfru

ment gelegen hebben laten . liggen. 
G.L. Vergeten wij niet wat 1onze meesters gedaan heb

ben: Widor, Vierne, Dupré ... 
R.M. Bemoedigend is het te mogen constate1·en dat 

de orgelfactuur van het Palais de Chaillot, van de Notre
Dame invloed begint uit tie oefenen op de componisten 
onzer generatie. Francis Poulenc heeft een mooi Con 
certo voor orge l en orkest geschreven; Olivier Messlaen 

is de meest geziene organist-componist van, zijn gene
ratie. 

Wij deden met dit orgel-kapittel slechts een greep uit 
de meerdere boeiende voordrachten van R. Manuel die 
hij 1onder de titel van « PlaisJr de la musique » verza
melde. Hij dacht daarbij ongetwijfeld aan Debussy's 
doelstelling van de toonkunst: « La musique veut faire 
p_laisir ». 

Mocht onze generatie deze elementaire .waarheid leren 
begrijpen, dan zou zij stellig meer levensvreugde bezit
te n dan nu 't geval is! 

M.M. 
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m1xtuQen 
* Halle : Pol Sluys omlijst een spreekbeurt, gtehouden 
door z. E. H. De Laet, over : « De kerkmuziek, haar doel 
en haar geschiedenis >> met volgende orgelwerken : 
Toccata fuga en Hymne over « Ave Maris Stella », do01· 
Flor Peeters; Prelude, C. Franck; Toccata in 1,e kl. van 
Bach; Orgelmis van Josquin des Prés. Dit concert werd 
gegev:m in de zaal van het Stedelijk muziekcom;ervato
rium te Halle. 

E. H. De La e t. 

* · R. Orroi-Quartier, Poperinge. Hartelijke f.elicitaties 
bij de geboorte van Guido! De Schalmei wenst de lieve 
kleine organist-in-den-dob « een lanck ende scone leven »! 

* Wannegem-Lede : om zijn 50 jaren trouwe dienst 
als koster-organist, ontving de heer Arth. Tirez de nieu 
we Bis schoppelijke onderscheiding : « Het Kruis van 
St. Bavo. » Hartelijke gelukwensen en nog ve le jaren 
vanwege « De Schalmei ». 

* De Autotourist schrijft o.m. in het nummer van Ja
nuari : « Voor toerist en en heemkundigen zijn er in elk 
nummer van « De Schalmei » bijdragen van belang, J?v. 
de vele artikels die handelen over figuren en kunststuk
ken uit Vlaanderens orgelhistorie. Moge dit orgaan, dat 
zo flink zijn man staat in onze · kultuurbewe g ing, blijven 
bloeien en groeien! » Beste dank aan dit tijdschrift om 
dit ongevraagde artikel over ons tijd sc hrift, meerdere 
organisten mochten dit zo begrijpen. 

* Antwerpen : In Antwerp
0

en i s er nog veel te ve1·
wezenlijken op ge bied van orgel. Vooreerst beschikt men 
,in het Conservatorium over geen orgel die naam waar
dig, maai· nu is de ko gel door de kerk 'en zullen wij dit 
jaar misschi en nog ove r een st udi eorge l beschikken 
(drie klavie1 ·en m et 25 r egisters). Dit hebben wij te dan
ken aan de onvermoeibare werker Prof. Peeters die 
daarvoor zelf de nodige stappen heeft ge daan. Hiervo or 
zeggen wij hem dank' Intus se n moeten wij ons ' behelpen 
met het orgel der Ned. Hervormde Kerk in de Lan ge 
Winkelstraat. Dit is een pneumatisch orgel van Walcker: 
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twee klavieren en 30 registers, waar men een groot deel 
der orgelliteratuur kan op vertolken. Er zijn dap nog 
verschillende goede orgels waar men concerten kan op 
geven. 

In de maand Maart gaat dan ons vierde concert met 
medewerking van de sopraan Ma1·ia Ceuppens en de 
organisten Adr. Bank en Victor Hen.s. Op het program 
ma : Koraal' I, C. Fran-ck; Sympho n ie VI, Ch. M. Wi!lor; 
Symphonie V, L. Vierne; 'roccata: in d en fuga in ·D, -van 
Reger; · Modale fuga il1 C en P1·eludium en fuga in g, 
Buxtehude; Fantasia en fuga in g, J.-S. Bach. Ve rder 
vocale werken van Fauré, Reger, Bach en Purcell .. Rad io 
Antwerpen dat reeds twee ·cencerten uitzond, zal ook dit 
uitzenden en zal dit" in 't vervolg regelmatig doen, maan
delijks. · U ziet er roert entwat op orgelgebied in Ant
werpen! » V: H. 

Wij zijn er van · overtuigd dat de orgel beweging, en 
niet ·mïnder door de · aankomst van Prof . Peeters, te Ant
werpen een grotJe toekomst te getnoet gaat, Goede moed 
en reken op « De Schalmei » ! * Victor Hens speelde op 2 Februari op het orgel van 
het N.I.R. dé volgende werken : Oude Meesters : Tiento 
op « Ave M.aris Stella », Joh. Cabanilles; Koraalvoorspel 
« Allein Gott in der Höh' sei' Ehr' », J.-S. Bach; Toccata 
en fuga in g, J . Seeger; Hedendaagse meesters : Varia
tie op een oud Neder!. Lied, J. Bijster; Toccata, fuga en 
hymrne over « Ave ~aris Stella », Flor Peeters. / 

* De Firma Loncke bouwde een nieuw orgel in de 
St.-Pieterskerk te Herne (22 registers, electro-pneuma-
tisch). Ingespeeld door Prof . G. Verschraegen met vol-
gend programma : Toccata en fuga in ne kl., Bach; Drie 
Kerstkoralen, Pachelbel, Bach, Buxtehude; Noë! :pour 
!'amour de Marie, Le Bègue; Menuet en Toccata, Boel-
mann; Pastorale, Van Durme; III -Koraal, C. Fr a nck; 
Vc Symphonie, C. M. Widor. 

* De Firma Pe ls & Zoon bouwde een nieuw orgel in 
de Parochiekierk van de H. Theresia v. h. Kind Jezus, in 
Den Haag. Dhr. A. v . d. Meer, titularis, hield de orgel
be.speling : Fantasia, J.-P. Sweelinck; Ciacona, Pachel
bel; Noë!, d'Aquin; Pièce Héroique, · C. Franck; Sonata 
da Chiesa H. Andriessen. 

* In Memoriam : Ju les Verhasselt . Op 6 Februari 
werd M . Verhas re lt gevierd te Eekloo om zijn 50-jarig 
organistschap. Heden bereikt ons het bericht van zijn 
heengaan. Hij was nu 87 jaar. Wij zelf hebben hem goed 
gekend, gedurende vele jaren. Mijn Vader was goed met 
hem bevriend en toen ik klein was zat ik meerdere ke1·en · 
met hen samen. Hij was de vriend van iedereen en een 
voorbeeld van plichtsg et rouwheid en werkzaamheid. Zo 
dikwijls zagen wij hem studeren op het orgel in de kerk 
van E ek loo, ik kan ni-et zeggen « hoorden wij hem stu
deren », want hij wilde het s trnomverbruik der kerk niet 
opvoeren buiten de ur nn van wer kelijke dien st, en stu
dee rde op de stomme klavieren! Zo beleefden wij o.m . 
de st udi e van de Sinfoni a E1·oica van J. Jongen en de 
Fantasia en fuga in sol kl. van Bach . Hij was een uit
nemend technicus en meteen zeer muzikaal. Honderden 
lieder en zijn verspreid bij de organisten der omgeving, 
lieder en voor alle kerkelijk e omstandigheden. Tientall e n 
grotere werken voor orgel of orke st ligg en tussen de car. 
tons, onuitgevoerd en ... niet met die bed,oeling gesc hre -



\ren; want de nederigheid en bescheidenheid wa1·en niet 
zijn minste gaven . Wie, uit de omgeving, herinnert zich 
niet de kleine doch vi nnige en meeslepende dirigent die 
Eekloo de g rot e meesterwerken lee rd e kennen! 

Hij heeft zijn stadsgenoten musicaal gemaakt en laat 
ve le leerlingen na die een .hele boel van hun kennis .en 
musicaliteit aan hem danken. · 

Nöoit vonden wij hem anders dan a ls de kloeke opti
mist in a lle omstandigheden. Nooit hebben .wij hem ge 
zien dan werkend zonder verpozen en zonder klagen. 
Hij had eerbied voor die boven hem stonden, en de meest 
hartelijke vriendschap voor zijn vrienden. Ik draag in 
me, en wie nog meer! - de gedachtenis aan hem zonder 
en ige vlek. Hij was een groot en goed mens! Zijn Fami
lie, v1·ienden, zijn stad en omgeving zullen, nu meer dan 
ooit zijn persoonlijkheid missen. « De Schalmei» biedt 
aan de geëerde Familie haar christelijke deelneming aan. 
Wij weten dat het sterven van zo een mens een onmete
lijke leemte laat, die echter met de meest ruime troost 
gevuld is. 

* Mr. Ch. Hens werkte mede aan het Hulde-concert 
« Jos Jongen » in het Conservatorium te Gent (26 Fe
bruari) als solist in de prachtige Symphonie concertante 
voor orgel en orkest. Dirigent Jos Jongen zelf. 

* Hennie Schouten bespeelde het gerestaureerd orgel 
in de Nieuwe Kerk te Katwijk aan Zee. Orgelbouwer G. 
van Leeuwen uit Leiderdorp, voerde het werk uit. Prof. 
Schouten droeg voor : Twee Koralen van Bach : « Herz
lich tut mich verlangen », « Nun danket alle Gott »; de 
Variaties « Vate1· unser » uit de 6<• 01·gelsonate van Men
delsohn; een March van Guilmant op een thema van 
Händel; de Volledige Suite Gothique, van Boelmann; 
« Allegro cantabile. Widor; Final, C. Franck. Lees daar
over een uitgeb1·eid artikel in die « Nieuwe Leidsche 
.Courant » van 18 Februari '49. * Gab, Verschraegen hield een orgelbespeling op het 
orgel van het N. r. R. (7 Maart) met volgende werken : 
Prelude en fuga in d, Van de Kerckhove; Sici!ienne, 
Raick; Wiiegelied, A. d'Hulst; Fugato, van den Gheyn; 
Aria, Lreillet; Coui·ante met variaties, Pieter Cornet. 

* Idem zal op 8 Mei te Tongerloo de reeks v'an drie 
conce1 ·ten inzetten met werken van Bach: Prelude en 
Fuga in Re gr.; Pastorale en Passacaglia; ·van F1·anck: 
Groot Symphonisch stuk, Cantabile en Pièce Héroiqu e . 

* Gab. Verschraeg e n huldigt een orgel in same~ met 
Herman Roelstraete in de Ste-Annakerk te Kortr11k o p 
20 Februari te 14.30 u. Eerstgenoemde draagt voor : 
Concerto in Fa, Hände l ; Fantasia in fa, Mozart; Wiege
lied d'Hulst· Gebed en Menuet uit Gothische Suite van 
Boe'imann. LaatstgenoE!mde: Preludium in si kl. , Bach; 
Andant, Fiocco; Aria, Lreillet; Fuga in sol kl., Bach; 
de kooruitvoerin gen worden geleid door Herman Roel
straete . 

__:,k Oscar WALCI{ER. - Voo1· enkele maanden stierf 
f in Ludwigsburg de nestor der Duitser orge lbouwers Os

car Walcker, in de ouderdom van bijna 80 jaar. Hij 
stamde uit een oud Zuidduits orgelbouwersges lacht, dat 
zich in 1820 zelfstandig te Ludwigsburg vestigde. In 1899 
trad hij in de firma E. Fr. Walcker, waarvan hij in 1916 
eigenaar werd. Hij was lang e jaren voorzitter van de 
Duitse bond van orgelbo uwers, ereburger van Ludwig s
burg en eredoktor van de Universiteit van Freiburg !. 
Br. 

Hij is die bouwer van het z.g. « Praetorius-orgel », dat 
in 1921 in de Uni ver siteit van Freiburg werd gep laatst, 
en dat he t uitgang spunt is geworden van de nieuwe 

Duitse « Orgelbeweging ». Op voorbee ld van een aantal 
grotere en kleinere Duitse org e ls uit de Baroktijd, de 
klassieke tijd van het Duitse orgel, werd door Walcker 
deze dispositie ontworpen, die voor latere orgels een 
voorbeeld werd. Deze dispositie is hier een daar wat 
al te eenzijdig opgevat en . nagevolgd, als zou dit Prae
torius-orgel het alleenzaligmakende orgel-evangelie voor 
de toekomst zijn, h€ t heeft in elk geval de grote ver 
dienste gehad, dat de orgelbouw geconfronteerd werd 
aan een bestaanbaar klankideaal, en het heeft een halt 
toegeroepen enerzijds aan de romantische disposities 
van louter grondspelen en ook aan het ineenzetten van 
orgels op bestelling. Wanneer wij in onze dagen weer 
orgels met een gezonde klank hebben, komt voor een 
groot deel de eer daarvan toe aan Oscar Walcker. 

Walcke1· boektie zijn herinneringen in een onlangs bij 
het « Bärenreiter -Verlag » verschenen werltje. p-v. 

. .r---
+ Christhard Mahrenholz, de Duitse orgeltheoreticus, 

--G;' kort geleden door de theologische f~kulteit van de 
Universiteit Göttingen benoemd tot Eredoktor in de 
theologie, om zijn verdiensten voor de hymnologische en 
liturgischie wetensc hap. p-v . -* De muziek bij de huwelijksmissen en huwelijksslui-

_...tiugen heeft ove1· heel de wereld een slechte naam. 
Vaak reeds heeft men getracht hierin verbetering te 
brengen op grond van de wietten der liturgie, die der 
goede smaak en der logica . Het beeft nog niet veel mo
gen baten. Nog onlangs heeft het bestuur der Drielro
ningenkerk te Frankfurt bepaald, dat voor huwelijks
godsdie n stoefeningen het gebruik , van operamuziek is 
verboden en bovendien de z.g . gez!!-Ilgen met een gods
dienstigie inslag (U kent het rijtje wel: Ave Maria van 
Bach -Gounod, id. van Scbubert. Stil als de nacht van 
Bohm e.d.m.) niet lang€r gedu ld. De kerkeraad wees er 
ten overvloede op, dat er een grote hoeveelheid orgel
muziek is, die wiel voor deze gelegenheden passend is. 
Zàu het helpen? Zou het navolging vinden? ~ 

~ The American Qr,ganist, New York, Sept. 1948 : 
Tien lezers schrijven toch behartigenswaardige opmer
kingen over orge lspel en programma's. Maar o, die vrou
wen (in Amerika! Hier zijn ze toch niet zo?) « Er 
draaide een goed film en ik wou die graag gaan zien », 
schrijft zo een « lezer ». « Maar mijn vrouw troonde mij 
mee naar een orge lconcert. Buxtehude, Bach, Andries
sen, Quincy Porter's Canon and Fugue, G. W. Andrews' 
Con Grazia, Vierne, ieen Sonate van Rheinberger, Mulet. 
Mijn vrouw zegt: « Dat zal een prettige muzikale ach
tergrond zijn om een kopje thee bij te drinken.» De 
,organist gebruikte de Tremulant zo voo1· twee maten en 
zette hem toen af, blijkbaar was hij bang, dat er iemand 
plezier in zou hebben ... 

* De electronisc he nabootsing door e n door beproefd. 
f (Aldus de letter lijk e vertaling van het opschrift boven 

een rapport over electronische instrumenten). 
« Het klassieke voorbeeld van alle tijden is de ervaring 

van John Hays Hammond Jr. die de ingeving kreeg, om 
een synthetisch muziekinstrument te construeren met 
electronische middielen. Hij koos een aantal van de best 
geschoolde krachten uit , die volledig op de hoogte wa
ren van de electionische apparatuur, en met onbeperkte 
geldmiddelen achter zich bouwde hij een uitstekend in
gericht laboratorium en besteedd e e nkele jaren aan het 
vervaardigen van een instrum ent da t vergeleken kon 
worden met een orgel... zonder pijpen. Het wangedrocht 
groeide en groeide. Het « Hammond »-app a raat ontstond. 

Aan het einde van deze periode van ingspannen ar
beid kwam Mr. Hammond Jr tot de slotsom, da t, indien 
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het ook al mogelijk zou z1Jn de illusie volledi g te ver
werkelijken, zou het resultaat van dit electronlsche m e
chanisme zo kolossaal, zo ingewikkeld, zo kostbaar en zo 
onbestendig worden en zou zo veel bekwame specialisten 
vragen om het in goede staat te houden en de nodige 
reparaties er aan te verrichten, d'at het absurd zou zijn. 
Hij was gedwongen tot de conclusie, dat men evengoed 
een behoorlijk orgel kan bouwen en dat men dan vele 
voordelen heeft van de betrekkelijke eenvoud, betrouw
baarheid en bruikbaarheid. 

Toen hij eenmaal langs deze logische vaststelling ge
komen was om zijn onderzoekingen in deze richting stop 
te zetten en andere wegen in tie slaan _:_ hij was al niet 
zo jong meer - legde hij zich met v aste wil toe op de 
orgelbouw. Het resultaat werd een van de fijnste, zorg
vuldigst uitgevoerde orgels. Mijn . hoed af voor John 
Hays Hammond Jr. - di,e een van de uitstekendste elec
triciteits-, elctronische- radio- en afstands-controle 
instrument en constructeurs van · onze tijd is . Hij zegt 
niet, dat een synthetische benadering van het orgel niet 
kan verwezenlijkt worden; maar hij heeft aangetoond, 
dat, tenzij men de toonkwaliteit opoffert ,of de econo

-mie geen rol speelt , h,et verstandiger Is een echt orgel · 
te bouwen. 

Mr. Hammond is bestuurslid van de directeurenbond 
·van de Radio-corporatie van Amerika. De schrijver van 
dit rapport - E . J. Quinby - heeft deze r,egels voo1·
gelegd aan Mr. Hamm ::md en ontving zijn toe stemming · 

tot publicatie . H Pt 4-manua a ls-orgel met 134 register s 
door Mr. Ha .r" n c,nd gebouwd voor zijn Hammond-Mu
seum te Glouc es te1·, Ma ss . is nader beschreven _ in The 
American Organis t van Sept em ber 1945. pv . * Nie!1we benoemingen : t~ Eekloo, in vervanging van 
Wijlen Mr Verha sselt, zal dh1·. Nandor Neichel, vroeger 
te Zottegem, het org el bespelen. 

Winge rue: dhr. Scherpereel werd 01·ganist benoemd op 
de St. Amandsparocbie in vervanging van dhr . Va nde
Weghe die na 28 jaar dienst eervol ontslag bekomt . 
Beiden wensen we hen van harte geluk in hun nieuwe 
betrekking! 

Dhr. Omer Van Puyvelde, laureaat in de leergangen 
van orgel, ha1·monie, contrapun t en fuga aan het Kon. 
Conservatorium te Gent. Volgde de cursus van · compo
siti<e bij Meester Toussaint de Sutter, Directeur, werd 
benoemd tot organist aan de St. Pieterskerk hier te 
Gent. Als componi st en koorleider zal dhr. Van Puyvelde 
voor velen onder de lezers geen onbekende mee1· zijn. 
Hij is echter vóór alles een buitengewoon werker ge
we est en daarom vooral zijn we met hem gelukkig om 
de laatste benoeming, nl. als Directeur van de Muzi ek
school te Ledeberg. Wij wensen hem een stijgende loop 
baan, een vruchtbaar Directeurschap en we zijn er van 
overtuigd dat de lee rlingen der Muziek school te Lede
berg een frisse geest doorheen hun muzi ekleven zullen 
voelen waaien . 

Kerk von · S leidin ge. 

ceu bcdd uil de omrncreis. 

Abonn e,nten clie nog gee n « S chalm ei-farcle :. bes telclen, doen clit zo spo edig mo gelijk . D e aanvra gen wor

den all e gez am enlijk ve rstuurd , du s voor de eerste aanvrag en, nog wat gecluld. Wii maakt en er slechts 

een vas t aantal: wi e op tijd in schrijft is ze ker bedi end te word en : fard e : 1946-47 en 1947-48 aCIITI 

25 fr . liet exemp laar. 
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tnR. Will em be vael Beke 
JOOS be BUS 

Zeer Tiartelijk opgedragen 
aan Bert van Haert. 

c h aR€lS W.1Cjh €RS 

m1ch1el van l anc;heb ul 
Jan l anq heö ul 

1415 
1514 
15'24 

1549 
1570 

1581 
1638 
1679 

Jan vanb e BRoucke 
Cj€R.1Rb tneöa€Rt 
Pl€t€R TT)€ba€Rt 

Alho ewe l ove r de orge ls deze r kerk me erd er e 
fragment en gep ubli ceerd werden in alge meen 
gesc hiedkundige werken, loond e het voor ons 
niettemin de mo eit e, het kerkarchi ef nog eens " 
vo lledig na ' te kijk en, da ar tot nog toe geen 
enk el werk op vo lled igheid in dit opz ich t mag 
bog en . D e st ukk en orge lgosch iede nis die wij er 
kunn en aan toevoegen, war en dit paar dag en 
grond ig wer k , overwaa rd. 

H et eerst e ni euw orge l waarva n no g de reke
ning verme lding geeft dateert uit het jaar 1415. 
H et werd aa ngekocht bij Willem de vaelbeke. 
Ik m een wel de \·erkort e naam zo te mog en aan
v u llcn, er staat ech ter letterlijk: ,,It em ghe
coch t jegh ens willem de vaelbe- een orghe le di e 
in de kercke gheste l t es ... " H ot lijn t je bov en
aa n de laatst e lette r va n h et woord , bete kent, 
zoals t rouwe ns overv loedig voorkomt in de oud e 
schrijf wij ze, een afkorting; n,u, e~ is me geen 
naam bek.end dán "Vae lbe-ke" di e aan derge -

m öe st. mantens~ 
k€Rk t€ kORtR IJk. 

lijk e voorwaard en zou beantwoorden. Is hi er 
missch ien sprake va n een afstamme ling van 
Lodewijk van Vaelbeke, Brabants instrum en
t enm aker , die st ierf in h et beg in der 14° eeuw 
en ve rmo edelijk de uitvind er van het orge l
pedaal is? 

Volg ens een ou dere inv ent aris zoud en wij dan 
nog enkele vijf tie nd -eeuws e kerkrekening en 
vind en waarin sp rake ove r de bouw va n een 
ni euw orgel in het jaar 1500 (rek enin gen van 
J an uytte n keia er), doch wij heb ben er gee n 
enk el meer van ter ug gevo nd en . · 

Naar a lle waa rschijnlijkh eid werd dit orgel ge
bom ';'d door Meester Joo s de Bu us ( de bus) 
daar deze het orge l ond erh oudt , volge ns de be
staande rekening en , va n 1512 tot 1518. Geen 
enk el nota sp ecifieer t het org el zelf. 

Het orgel van 1500 wer d ni et gep laatst waa r 
de vroegere orge ls stond en daar in de rek ening 
va n 1523 een repa.rat ie verme ld staat "an de 
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de mensg eword en God, aa n ons geopenb aa rd 
wordt in een gevoelige, menselijk e ta al en er 
gaat als een hui verin g va n te derh eid en goed
h eid door het p olyp honisch weefsel va n de 
ste mm en. Ba ch to ont zich in deze fuga een zeer 
knap en behendi g st y list : nadat het thema ge
exposeerd -is, verschijn t het daarop in omk erin g, 
a ls wild e de comp oni st hi er het dubb el uit zich t , 
de twee na t ur en va n de God mens ui t beelden. 

H et eers te deel van deze tw eede fuga culmi
n eer t naar de domin a nt , waa rop zich een dia
loog onts pin t t ussen de t hema' s van de eerst e 
en de twee de fuga, tu ssen . de rusti ge, vredige 
stem van den Vader en de gevoe lige, bewogen 
s,te m va n den Zoon. D eze twees praak leidt naa r 
een cad enza op de relat ieve toon en de derd e 
fug a begint . Nu had men logisch kunn en ver
wac ht en dat Ba ch de dri e t hema's zou ve rbin
den of opeenstap elen. Neen , hij vergenoegt er 
zich m ede het eerst e aa n het derd e t hema tege n 
t e st ellen, omdat het contrast tuss en deze tw ee 
th ema 's spr ekend er is en omd at h et th ema va n 
del) Va der ui te ind elijk mo et zegepr alen. H et 
derd e th ema , dit va n de H. Geest is licht , ge
vleugeld, ste rk gerh yt hm eerd en hupp elt op een 
st acc ato-rh yt hm e. H et ontwikk elt zich in een 
speelse ontpl ooiing, maar de t eugels va n deze 
blijd e dan s worden als door een ij zeren ha nd 
va stg ehoud en; t erwijl de vuurt ongen na ar alle 
zijden uits t ra len en een glanzend fr esco va n 
vlamm end e liefde wordt opgetr okk en, klinkt in 
het peda al een laats t e maal de m achti ge br om
st ~m van de Vad er , die zijn triumfant e wil op
drmgt. 

Alleen een echt e myst iek er , zo schrijf t P ater 
Flor and , kan dit weerga loos werk gesclu ·even 
hebb en , ,,un h omm e livré à Dieu et lui app a r
t ena nt plus in faillibl ement qu e n'import e qu e] 
suj et à n'imp or te qu el magnéti seur , tin homm e 
toujours prêt à rép ondr e comm e l'ordin ant à 
l'év êqu e consécrate ur: Ad sum, m e voi ci ... , un 
homm e perp étu ellem ent ori en té ve rs Di eu , 
comm e les fleur s vers Ie soleil, et sans rémi ssion 
exposé au soleil de Di eu, à la bl essur e des flèch es 
purifi an t es de la sa int eté de Di eu. " 

1Passacaglia en <f uqa 
Di t werk, de Passacag lia (Cia conn a ) , dag 

t ek ent ui t de eerst e jar en va n Coet hen , of mis
schi en uit de Weimar-p eriode. Str eng genom en 
vei;schil t de P assaca glia va n de Ciaco nn a hi er
in , da t in de eerst e vorm het thema a lleen in 
de bas beha nd eld word t, t erwijl in de tw eede 
vorm het them a ook in de a nd ere pa r t ijen voor
komt . Oorspr onk elijk is de Passaoag lia een tra ge 
dans in dri e t ijde n va n Spaa nse herk om st en 
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waa rva n het t hema in de ont wikk eling van h et 
st uk ma ar st eeds herh aa ld wordt; in zijn con
crete ui twe rkin g verenigt deze vorm eigeqlijk 
verschill end e vorm en: ouver t ur e, dans, va ria
t ies. Meest a l wordt de P assacag lia bewerk t · a ls 
een suit e va n var iat ies op een geobstin eerd 
dans t hema . 

H et is een betw iste en nog open vraag of het 
th ema va n ond erh av ig werk oorspr onk e_lijk qan 
wel on t leend is. E en vijf t igta l jaren vóó r Bac h 
werd h et eerste deel va n di t t hema aa ngewend 
doo r André R aison , orga nis t te Parijs in zijn 
"Tri o en forme de pasa oaille". In di t tijd schrift 
deed W.H. Th yss e de verwa ntsc hap opm eilken 
tussen dit t hema en de Grego riaa nse me lodie 
"Acceptab is" , Communi o van de 10° Zond ag na 
Pink st eren. 

W at er ook va n zij , het t hema is van een zeer 
expr essief kar ak te r , het lijk t wel of het opst ijgt 
ui t de af grond van de aard e, waarop dan de 
ste mm en va n het ma nuaal een gebr oken ak
koord gev en , dan volg t uit het th ema een in 
t rin sieke, dynamische ontpl ooiing, die een prach
ti g voo rb eeld is va n organische ui t bou w; het 
geheel word t beslote n met een la at ste va riat ie, 
het laat ste verdi ep va n die glanzend e const ruc
ti e, die de kr oon zet op dit machti g en groo ts 
·gebouw. 

Di t werk is een pronk vol-profaa n concert stuk 
waa rvan de const ru cti e aa n Buxt ehud e, en de 
nobele, pat hetis che to on aa n H aend el h erinp ert. 
In het orgelreuvr e va n Bach is dit een va n de 
weinige werk en die een verscheidenh eid va n 
orchestr aa l coloriet vr agen , want de norm ale 
r egistr a ti e va n B ach' s orgelwerk en eist streng
h omogene plann en. D e orgelfu ga va n de 18° 
eeuw , zoa ls ook het kla ssiek m otet va n de 16" 
eeuw , on tleen t haa r kr ach t en welspr ek endh eid 
aa n de in te rn e br onn en va n t ekst en schrijf
wijze en niet aa n het uit erlijk suppl em ent va n 
instrum enta le ve rs cheidenh eid; de klass iek e 
fuga vraag t een bescheiden , st ille, deem oedige 
vi r t uosit eit d ie zich inl eeft in de t ek st en daa r
aa n leve n en gesta lte weet te geve n . D och hi er 
in de Pa ssacag lia r oept de t ekst zelf om v er
scheidenh eid in colori et. 

E en suit e va n va riat ies op een geabs t ineerd 
da nst hema schrij ven, is voo rzek er een kr ach t 
toe r , waa raa n ve len zich gewaag d hebb en vóó r 
Bach, zoa ls Muffat , K rieger , P achel bel , Bux t e
hu de. De po lyp h onist en uit de Midd eleeuw en en 
de R enaissa nce vo nden er pl ezier in zes -, zeven
tot t ienst emm ige canon' s to schrij ven , doch niet 
mind er vern uft ig is het op éénzelfde ba s, ste eds 
nieuwe in vent ies e,11 cou plett en te sclu·ijven . 

D e const ru ct ie va n Bach 's Passacag lia kan 
op het eerst e zich t ingewikk eld lijk en , t och is 
zij zeer helder. De tw inti g var iat ies vo lo-en el
kaa r op vo lgens een dri eledig pla n: de t i: n eer-



ste hebben het thema in de bas, daarna gauL 
het thema gedur en~e vijf variaties over naar de 
soprano de vijf laatste variaties hern emen de 
eerste dispositi e. Aan dat plan beantwoordt een 
prachtig e ontplooiing en verruiming van de ge
dacht e en de rhythmische voortgang houdt ge
lijke tred met de k.lankontplooiing. 

De vijf centrale variaties (van 10° tot 15") 
zijn als stonden van rust, inkeer en bezinning in 
die opgang, wanneer het thema de dieper e r e
gionen van het orgel verlaat om in de bovenst e 
partij te gaan zingen. Om alle eentonigheid te 
vermijden wordt het th ema vrij gebr-uikt: ver
lenging of verkorting van de waarden, br eken 
van het rhythme, rustpau zen in de melodisch e 
lijn om aldus meer gewicht aan de sterke tijden 
te geven, zoals in de twee laatste variaties, waar 
Bach de toehoorders erop wil voorbereiden de 
meeslepende bass en va n het pedaal te vergeten 
om het thema t e volg en in zijn forse, opwaarts e 
gang naar het toppunt van de polyphonie. H et 
lijkt wel of de eerste twee variaties zich in het 
klimaat van Buxt ehude 's Ciaconna in e bewe
gen; een overvlo ed van vertragingen schept 
hi er eeh geheimnisvolle, bekoorlijke poëzi e die 
nog verhoogd wordt door een stoet van aarze
lende akkoorden en dat alles in een homophon e 
st ijl, waara an de gefugeerde stijl zal t egenge
steld word en. 

Na gedurende tal van maten de ganse klank
schaal ~e hebb en doorlopen, brengt Ba ch de 
sonoriteit terug naar het h art van het orgel, 
hij stabiliseert hi er a.h.w. de ziedende en koken
de massa, de imita t iemo tiev en kring en om het 
thema als om de stuw end e vloed te stelpen en in 
te tome n. 

En in de polyphonische kra cht sontplooiing 
komt nu nog een vijfde stem aanrukken als om 
haar zusters te h elpen de dr eigend e doorbraak, 
het a lles overspo elend geweld te bemeesteren. 
Zij gelukt erin en nu verschijnt het naakt e, rei 
ne thema, dat, ni et tevreden van reeds 20 va 
riaties te hebbe n verw ekt, er no g een 21 ° varia 
t ie wil op na houd en, ditmaal ond er de vorm 
van een fuga. De gedac ht e aan de Passacaglia 
nog een fuga toe te voege n, heeft Bach bij Pa
chelb el aangetroffen. In deze fuga merkt men 
één t hema en twee tegenthema's, waarva n het 
eerste een remmend, het tw eede een voo rt stu
wend karakt er draagt. Het is een bewogen, bij 
na hij gend e v lucht die uitloopt op een b evrij
dend slotakkoord in Do Groot. 

Sweitzer meent dat dit werk geschr even werd 
voor clavecimbe l met pedaal. Salva reve rent ia, 
betwijfelen wij dit zeer sterk, we menen dat dit 
werk gedac ht werd voo r ma chti ge in str um ent en , 
zoa ls die van Hamburg. Geen ander orge lwer k 
van Bach is zo rijk aan, coloriet en registrati e
mogelijkhed en als dit grootse tweeluik, een 

111ach tigu brok Lc,·e11s van id eale Yorm schoon
heid. 

10astorale 
Stijl en vorm, het inw end~g en uitw endig ap

paraat van deze comp ositie wijzen op h et kl ein
kunst-genre, de miniatuurkunst. 

H et lijkt wel of Bach voor éénmaal de on
toegankelijke ho.ogten va n zijn genie verlat en 
heeft om af te dalen naar deze minia t uurkun st 
en te bewijzen dat hij ook in h et kl eine groot 
kan zijn. lii er is niets te bespe ur en va n de . ba
rokke stoutmoedigheid die verder wil dan het 
academisch geoorloofde, van haar streven naar 
grenzeloze verruiming van ha ar ontembare, dy
namische bewogenheid. 

D eze Pastorale is zalvende en zoete muziek. 
Haendel, de dave rende figuur met zijn h ero ïsch e 
natuur, als geboren voo r de strijd, zou zulk werk 
ni et hebb en kunn en schrijven. Di t kostbaar 
kleinood is ontdaan van iede re monumentaliteit 
en treft ons door zijn onmiddellijke, dir ecte 
warmte, het is als door adem d van delicaat 
zachte tinten. 

Misschien wel h eeft Bach dit kl einood gedac ht 
voo r de kl eins te n ond er zijn leerlin gen, n l. zijn 
eigen kind ere n en he eft hij, a ls zijn voorganger 
te Leipzi g, Kuhnau, een Sclu·iftuurplaat s willen 
oplui steren en comme nter en. En welke tekst 
spr eekt bet er en onmi dd ellijk er tot de gevoels
en verbee ldinsw ereld van de kind eren dan de 
tekst over het K erstgebe ur en, zodat het niet on
mogelijk is dat wij hier te doen heb ben met een 
Bijb elsonat e in vier beweging en die het K erst
mysterie, zo rijk aa n poëzie en inspir at ie voor 
ieder kunstenaar, illustr eert . H et is ni et ge
waagd aa n Bach descrip t ieve bedoelingen toe te 
ken nen, a ls men denk aa.n het "Capriccio op het 
vertr ek va n de - welbemind e broeder" ( 17 04) , 
aa n h et symbo lism e van zove le orgelkoralen dat 
de programmamuziek nabij komt. Vóór ,Bach 
hadden re eds Pachelbel en vValth er aan het 
Kerstmysteri e een sfeer van land elijke innigh eid 
wete n te tover en, Men mag da n ve ilig aa nn e
men dat Bach zich in de Pastorale de trouba
dour van het Goddelijk Kind h eeft willen ma 
ken; zijn Pasto rale omspee lt de K erst kribb e. 

Het eerste deel zou dan de t rage optoc ht van 
de Koningen, door de ster begeleid , en door de 
herd ers voorafgegaan, kunnen uitbeeld en; het 
plots e, onverwac h te eind e va n dit deel zou de 
verrassing weergeven vàn de Konin gen, wannee r 
zij st ilstaan voo r de nederig e woonst van Jezus. 
Dit deel h erinn ert wel sterk aan Pach elbel, het 
·is gesch reven in dialoogvorm: de twee stemmen 
golven op een dein end rhyt hm e va n 12/8 en 
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steunen op lange pedaalnoten. H et thema, van 
een ongewone lengte voor Bach, vertoont een 
reeks van golvende buigingen die de intervallen 
van sext en septiem nog gevoeliger maken. De 
dominantpedaal die op de tonicapedaal volgt, 
laat toe op spontane wijze de dispositie om te 
keren en nu begint de landelijk-vrolijke melodie 
haar loop in de tenorpartij met wiegende melis-

- men. De tonale ontwikkeling van dit eerste deel 
is wel eigenaardig: na de onderdominant volg~ 
de dominant van de relatieve toon, daarna de 
rèlatieve toon zelf en daarop het schier brusk e 
einde in a, waaruit men heeft kunnen afleiden, 
dat cfü eerste deel wel onvoltooid zou kunnen 
zijn. 

Het tweede deel heeft de Goddelijke Moeder 
tot kader, zij ligt nog op het stro en in al haar 
armoede te zien , verlicht door een glimlach die 
al de t ederheid, de nederigheid, de liefde van 
Gods Dienstmaagd weerspiegelt. Er ligt niet 
minder poëziè in dit tweede deel dan in het eer
ste: het is een kort, tweeledig }?reludium, broos, 
liefelijk, ragfijn. 

Het derde deel kan een herder verbeelden uit 
de voorste rangen, op zijn primitief instrument 
tokkelt hij de schoonste melodie uit zijn reper
torium dat zijn voorvaders hem overlieten; zijn 
melodie wordt door zijn vri enden beg eleid. Het 
is een eenvoudige, naïev e, archaïsche melodie, 
die de aanbidding, de overgave en tevens al het 
leed ; het ongeziene lijden van de armen en de 
kleinen weergeeft. Dit deel staat in tegenstelling 
tot de andere delen door zijn zuiver-monodische 
stijl: een klag end motief in kl ein e tertstoonlad
der met grote perioden, dat twee octaven moet 
doorlopen om zich uit te stallen, omhuld met 
een innig-dro ef en chromatisch karakter. In dit 
deel vindt men twee constante wezenstrekken 
va n Bach's muzi ek: chromatisme en lyrism e. 
Het chromatisme: want Bach he eft een trek 
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naar het onvermoede en het ni euwe, een voor
liefde voor de kleine- terts toonaarden waàrin tal 
van wrijvingen tussen de stemmen ontstaan: 
afstanden van klein e septiem, van grote seconde 
en grote kwart in een stem met daaruit volgende 
dissonante wrijvingen tegenover de andere par
tijen. 

Het lyrisme: het moge paradoxaa\ klinken, 
doch voor Bach is zelfs het strengste contrapunt 
de natuurlijk e geleider van de meest lyrische 
ontboezeming. Dit derde deel is een juwe eltj e 
van pure, onstelpbarn lyriek, waarvoor ook het 
me est verl?teende hart zich moet gewonnen ge
ven; de monodische stijl van dit deel doet aan 
als een rustige oasis, als een incarnatie van vrede 
en innigheid. Na dit persoonlijk gebeêl in het 
derd e deel volgt het vierde en laatste deel; het 
collectief gebed van de mensh eid. Een _wateryal 
van vlugge, hupp elende noten bezingt de vrnug
de van het mensdom; het is een dankhymn e, 
licht klaar en zacht (het wordt gespeeld met 
kleine mixturen, bij de Kribbe past geen ge
weld) ; het is alsof de zang opzwiert naar de 
Ster, die de mensen van goeden wil heeft geleid 
en tot bij het Kind gebracht . De vorm van dit 
deel is een fuga-fantasia, een tweeledig poëma, 
gedragen op een speels rhythme; bij de herne
ming geeft het omgekeerde contrapunt aan de 
fuga een nieuwe, verrassende belichting. 

"Cette musique demeure avec sa légèreté, sa 
clarté, son charme. Est-ce aux soixante jeux du 
grand orgue de Hambourg que -'Bach destine sa 
sonate pastorale? lei point de doute. C'est pour 
un instrument à deux clavi ers, c'est pour un 
positif d'une quinzaine de jeux que l'reuvre a été 
pensé e, au point même que sur un grand orgu e 
elle perd de sa fraîcheur et de sa poésie." (Norb. 
Dufourcq.) 

Dr. G. DE BECKER, ss.cc. 



het ORqel " 
beR st. BaaÇskathebRaal 
,n Beslaq qenomen en weqqevoeRö... 1n 165.2 • 

Er zijn reed s m eerd ere bl adzijd en geschr eve n 
ove r het org el der St-Baafskathedraal dat in h et 
midd en der 17" eeuw gebouwd werd en m ede 
ove r de orgelkas di e in dezelfd e · jar en gesneden 
werd en er nu nog te pral en hangt. H et voll e
digst e en meest grondig e artikel da arover, ver
scheen În de "G entse Bijdrag en tot de Kun st
geschied enis" onder de titel: ,,H et XVII° E euw
sche Org el van de St-Ba afskerk te Gent" - en is 
van de hand van Juf. Marg. Casteels . 

De laatste gegevens welke ik pas over dit 
onderwerp vond geven echter nog een andere 
kijk op de zaak, en lat en me toe met de meeste 
waarschijnlijkheid defini t ief te bepalen wie het 
orgel bouwd e en wie de org elkas gesneden heeft. 

Voor eerst public eer ik de gegevens waarover 
ik nu beschik en zal daarna trachten een logi
sche conclu sie te trekken ( de citaten werd en 
gehaald uit de R ekeningen van de schrijnw er
kers 190, Stads archi ef, Gent). 

1652-53: ,,It em betaelt ten huys e van Mart en 
va nd e veste / by de ghemeene supposten in 't 
doen va n zeker ca laing e ende sequestreren van 
eenen orghele end e casse van di en die ghe
maeckt was ande sac ristijn e van St-Jansk ercke. 

Item a n div eersc he voerlieden om ' tvoor
noemde anghesla eghen wer ck ten stadthuyse te 
sequ est rere n in 't ghevolghe va nçle ordonnantie 
van mijn Ed. h eeren schepen. 

It em ae nd e offici er bruggh ema n ende zijn e 
ass iste nti e in de voorn. sequestre. 

1653-54: It em bet. ae n dry advocaeten a dvi
serend e nopend e durgh elca sse di e ghemaect 
wer d in S. Jan skercke. 

1654-55: B etae lt aen advoca et vander hagh en 
ove r tst elTen van een schrifture int proces je
ghenns pierre dest ré ende loys de bi es orghel
maker. 

1658-59: It em bet. ande procUl' eur Jan de 
labre de somme van acht ponden acht sch ell. gr. 
over de costen va nd e processe da er inn e de nee
rin ghe gh econdem neert was in proffycte van 
Pi err e de Tre end e Lo ys de Bi es . . . vande schade 
end e intresten die de voorn. du Tr e en de Bies 
p.rete n teerde n ov er aa nslach va n sek ere orge l
casse." 

Dit zijn de voornaamste gegeve ns waa ro ver 
wij dus bes chikk en. Er staa t ni et m eer of min
der in: dat er een orgel en orgelkas gemaakt was 

door Pi erre D estré ( of de Tre) en Louis Bis, 
deze lfd e die in Nazareth in 1662 een nieuw orgel 
bouw t; dat dit orgel en die orgelkas door ver
schillende voerlieden naar het stadhuis werd ge
voerd en dat de neringe der schrijnwerkers in 
' t ongelijk gesteld werd. 

Uit hog er genoemd artikel (Marg. Castee ls) 
blijkt dat volgens de rek eningen in de St-l3aafs
kath edraal he t orgel door beide geno emde kun
stenaars pas ger eed was in 1655. Volgens de nu 
gevon den feiten zou dit reeds een vi ert a l jaar 
vroeger gebeurd zijn , of is hier slechts sprake 
van gedeelten van het orgel? . 

D e beide meesters hebb en met het kapittel 
tw ee contracten gesloten: één op 8 Ma.art 1653 
en het twee de in het zelfde jaar de 2 Mei; een 
derd e werd gesloten waarschijnlijk m et Jacqu es 
Sauvage de 2 Octob er van h etze lfde jaar, voor 
het schrijn- en be eldhou wwerk. 

Er blijkt dus, menen wij, dat de ·orgelkas en 
h et org el wel deg elijk door beid e m eeste rs die 
in het proc es betrokken zijn, gemaakt werden 
en dat, naa r alle waars chijnlijkh eid, de werken 
toch uitg evoe rd werden terwijl er no g geen uit
spraak was, gezie n die pa s plaats h eeft in 
1658-59. 

Dan is het ook zek er dat J acqu es Sauvage ni et 
de m aker is va n de org elkas. De aa nb este ding 
van een werk werd gemaakt alvor ens er iemand 
een beste k instuurt of zich verbindt, dus kan 
het bov engemeld beste k aanvaard zijn door 
Destr é. -

H et proces za l hi erop gebaseerd zijn : de twee 
kunstenaars zijn vree md en; zij h ebben ve rwa ar
loosd zich te late n i!1schrijv en en h et lidg eld te 
sto rt en aa n de nermge der schrijnwerkers en 
beeldhouwers. Wij hebb en daaromt r ent t iental
len voorbeelden, ook uit de orgelwereld va n di e 
tijd. 

D e nering e der schrijnwerkers heeft zo , in 
1655 een proc es nop ens een orge l te Har elb ek e. 
In 1635 doen de supposten derzelfd e nerin ge 
twee "reysen omm e te achterhaelen sekeren 
persoon de hw ·ghelcasse ma eckte va n Ste Pieters 
(Gent)". H et a lt aa r ~n het oks aa l van St 
N ikl aas keds: door van Bev eren va n Antw erp en 
gemaa kt, werd aanges lage n alvorens h et schip 
goed in de Gent se ha ve n was . Dit laatste prnces 
werd bijgelegd en in dei· minne gerege ld t u ssen 
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de neringe en de Pastoor van de St-Nik la askerk 
,,int hof van St J ooris " . 

Ilc vond echt er een voorbee ld van deze soort 
moeilijkhed en waarvoor de org elb ouwers ston
den, dat kan geld.en als het type, en dat voor de 
orgelbouwer van die tijd een ware levenskwestie 
moet geweest zijn. Het is in de grond van de 
zaak zeer jammer dat wij het gehele pro ces, 
waarover sprake, ni et kunn en publiceren in "De 
Schalm ei". Er is echter het gebrek aan plaats
ruimte, en voorzeker ook het geringe belang dat 
ve len onder de lezers aan die zaak zouden hech
ten. Naarmat e wij de feiten publiceren zal ech 
t er het groot belang ervan uitschijnen. Zeer 
spijtig ook, dat wij over de kw estie van het St
Baafsorg el ni et evenv eel document en vond en. 
Hi er vo lgt dus: 

HET GROOT PROCES 
TUSSEN 

DE ORGELBOUWER LOUIS DE LA HAYE 
EN 

VERSCHILLENDE GENTSE NERINGEN 
of 

Mag een Orgelbouwer het snijwe rk aan de orgellw s 
zelf maken en leveren ? 

H et groot pro ces werd ing espa nn en in 1712 
doch er war en reeds recht erlijk e zaken daarom
trent 15 jaar terug. De neringe der schrijnwer
k ers a ls eerst e aanklager, gevo lgd door de nerin
ge der "fi jns chi ld ers , beeltsnijders, glaesemae
ckers ende and ere litten daerond er sorterende" 
a ls tweede aanklager. 

D e kw est ie is de vo lgend e : om de tite l te krij
gen van Meester -schrijnw erk er ( en id em voor 
andere ambachten en 'kunst en) mo esten de kan
didat en na normal e studies gedaan te hebb en 
(leerjong en, enz.) een proefstuk afwerken, en, 
zo dit goedgek emd werd, een lidg eld storten 
van 20 schell. voor zichz elf en 4 sche ll. voor 
,,het re cht vanden cna epe". D e vreemde kunst e
naars m ocht en hier in de sta d kom en werken, op 
.voorwaard e da t zij "d e v ryh ede cocht en" of 
m.a.w . h et lid geld stortten, ook al waren zij el
ders Meeste r geno emd. 

Mees ter Louis de la hayc (21ijn naa m wordt 
hi er in de loop va n het proces op ti en verschi l
lend e m aniere n geschr eve n) kwam hi er te Gent 
won en en kr eeg verschillende bestell ingen van 
orgels, ook buit en de sta d. Hij ve rtikt e het ech
ter zich t e late n inschrij ve n in de nerin ge en 
betaa lde dus geen lid geld. 

H et eerst e st uk van 1712, is een uitgebreide 
aa nkla cht van de tweede aanklager waarin o.m. 
vermeld wordt : ,,hoe dat by h et twee de art. 1. 
va n d'ordenantie by h eden tot welsta nt der 
voorn. neeryngh e gh eeman eert, expr esselyck 
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gheseij t staat dat niema nt en sal vermoghen te 
wercken ofte wijn ckel te ste llen ten sy eerst 
vercreghen h ebb end e den vl'ijdom der selve 
neerijngh e end e gheda en de pr emie da ertoe 
stae nd e" . Verd er, dat de orge lb ouwer gemaakt 
heeft "eenig he capteelen, twee stucken met · 
halfv e lijf ven da erop repr esent erend e te weten 
op het eerste de coninck david ende het andere 
een vrouwperso one midtsgaders rontom de sel
ve opstur en loofwerck ende and ere cierat en , 
noch tw ee v leugh els met inghe lscoppen oock 
insghel. met andere cieraeten al wesende beelt
snijd erij e" . Dit is, zegt de aanklager, eigen werk 
voor de nering e. D eze del en van een orgelkas 
werd en aanges la gen door de gezwoo rn en der 
ner inge en ond ergebrach t in de herbei:g "den 
bruyn visch". Zij zullen dien en "voor corpus 
dilecti". H et voo rnaamste is echt er "emmers 
wie isser van wel ghestelt oordee l ende onpar
tydigh ghemoet die niet en sal willen ende mo e
ten bek enn en dat de twee haute pomtrai tte n 
(by den Sr. van buyten opde voo rghero erde 
orghe lcasse uytgebee lt ofte ghesneden sonder 
datt er eenigh doorlu chti gh werck da er neve ns 
ofte omt rent is comm ende:) gheen het a id er
,-ninst e beletse l aende meer-gh eme lde orghel
pypen en comm en do en mocht e, h et bla esen 
ofte de wint in eenigher mani eren alte rere n oft e 
hind eren". De ner inge wil dus bewijze n da t het 
snijw erk geen essent ieel deel uitmaak t van het 
orgel zelf. 

Louis de la haye antwoordt da arop da t een 
a nder e orge lb ouwer het orgel zou moeten op
r ichte n opdat de heren Schepenen dan best 
kunn en oor delen. D e n eringe slaat dit verzoek 
verontwaardigd af "het ongh ehoort ende ext ra
vaga nt concept van den Sr. de gheme lde or
ghelcasse te laeten oprechten door tw ee orghel
ma eck ers, welcke insghelyck is gheexcogiteert 

. om de saecke te embrouille eren end e in lanclc-
d uerigh eyt te treek.en". 

Uit een uitvo erig schrijven van de . tweede 
aank lager, bijzonder scherp en verwijtend, ci
teren ·wij h et volgende: (Nr 13) ,,Daerom alhi er 
oock gheensins te passe en compt sµppe lants 
ydele dolian tie end e jeremias lam enta,ti e in 
t'eynden der voors. syne griefvnen , da erby sich 
beclaecht dat de const ena ers ofte liefh ebb ers 
in dese la nden so niet gheconsidereert, nocht e 
gh evantagee rt en saude word en als in Vran cke
ryck end e andere quaertieren,,. Waa rop zij a nt
woorden dat er hi er in Vla and eren en te Gent 
"ald er expert e orgh elm aec kers ghew eest end e 
moch jeghenword elyc k syn denselven ( de la 
haye ) in de selve const e ofte wetenschap vene 
ove r tre ffend e". Verd er h eeft de orgelbouw er 
ook groot ongelijk , zeggen ze "soo injuri eus e
lyck na er te schrij ven" dat zij deze zaak begon
nen zijn door ophit sing va n de nerin ge der 



schrijnwerkers "uyt verm ete n jalousie ende om 
hem te ruïner en ende met syn vrauw ende kin
deren wegh te jae ghen" ! En van sterk er tot 
ste rk er: ,,Boven dat het hem oock niet seer 
swae r en saude va llen schoon hy ghenoodsaeckt 
wierde synen slecht en aen legh met vrauw end e 
kind eren op te cra em en, miáts hy dit oock al 
ghewent, end e da erd oor ghepasseert is"! ! 

In 1713 schrijft Loui s de la ha ye een pl ech
t ige brief "ande keyse r ende coninck in sy nen 
R ae de van staeten" waar in hij deze vraagt in 
de kw esti e t e willen tussenbeide kom en en uit
spraak doen . Hij schrijft erin dat hij r eeds ge
dur ende 15 jaar moelijkh eden h eeft met de ne
ringe der schrijnwerkers die hem trachten te 
belette n orge ls te bouw en . Hi er in ook laat hij 
ons weten welk orge l aanges lagen werd n.l. di t 
van WAARSCHOOT en de orge lkas van CAL
CKEN. Hier staat dus ook op een onverwachte 
wijze de ui t leg van de moeilijkh eden die in een 
der vorige nummers betreffende h et orge l te 
Waarschoot , voorgehoud en werden. 

,,De orgne lm aecker ij is een vrije en ind epen
dente neerijngh e," schrijft hij nog. Tot genoe
gen van kerk en kl ooste rs bouwd e hij gedur end e 
15 jaa r orge ls, en nu zal hij no g verpli cht zijn 
zich terug te trekken! 

H et schrij ven va n die brief doet onder de 
leden der nerin gen een sto rm van verontwaar
digin g en ' verwijtingen losb reken. Zijn org els 
zijn "va nd e ald ersl echtst en" en daardoor moe s
ten me este rs van Antw erp en en Bru ssel na ar 
hi er komen om ze in orde t e br engen! Hijz elf , 
schrijven ze no g, kan die orge lkassen ni et ma
ken, doch hij mo et de kn echt en van de nerin
gen daarvoor gebruiken. 

R ond die tijd komt h et antwoord vanw ege 
,,Je conseil d'estat" die bes list dat de orge lbou
wer bi j de ner inge mag aans lui te n mit s de be
taling van de vereiste som. E en brief die eigen
lijk geen nieuw s en geen b eslissing brengt. Hij 

wordt eve nw el vr ij geste ld va n de "poo r te r en
de leerj aeren". 

Hiern a volgt een ellenlan ge bri ef va nwege de 
la Ha ye aa n de beide ner ingen waar in hij nog
maa ls zijn standpu nt uit een zet en hierbij aan 
het licht br engt , ho e hij een mod el van org el
kas heeft gete kend en voorgelegd aan de leden 
der nerin ge die er geen weg mede wisten. Du s, 
zegt hij, is hier sprake van een afzonderlijke 
kuns t en wetensc hap, en, (hoe spitsvondig! ) 
,,a lsoock datt er div ersch en van h etse lve snij
werck soodanighlijck volgh ens de wete nschap 
mo et worden ghemaec k t ende tot de OTghel
casse ghevo ught, dat hetselve aende pijp en 
gheen beletsel en doet nocht e oock ae nd en 
wint die op div ersche pla etsen door het snij
werck moet passeeren." En als dit mocht toe
gelaten zijn dat gij, beid e nering en , mijn wo1:k 
aans laa t omdat er een deel va n uw kunst mede 
gemo eid is "in dat geva l soude n no g vee l ner in
gen mo eilijkh eden kunnen aandoen, als de th e
negiete rs, lootgieters, smeden , ketelaers, bleck
slaeghers , ve llen bereeders, ende m eer andere 
va naf de mat erial en tot het maecken van een 
ghehee le orghel mo ete n word en herbruijckt, 
sulckerw ijse dat ambac ht van orghelmaecken 
niet m eer een conste ma er een confus iti e soud e 
wesen door de m enicht e va n werckli eden , ende 
vervo lgh ens verni et ich t worden." 

Ongevee r de gehele bri ef wordt terug aa nge
haald door de H eere Schepe ne waarin duid elijk 
blijkt dat de la Ha ye het proces wint en m en 
de mat erial en voor het orge l t e Kalk en aan
stonds mo et terug geven. 

H et is een meesterlijk gevo erd proces dat 
voo r die tijd voor de orgelb ouwers va n kapita al 
bela ng mo et geweest zijn en dat , inzond er voor 
de orgelbeweging, ook voo r de studie der N e
rin gen in het algemeen, merkwaardig int eres 
san t m ag h ete n. 

Bert en DE KEYZER 

Hel orgel """ clc S1. BC1a/skatl,cclraal. 
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De l1edendaagse Orgelhouwl{unst 

Over het nieuw orgel in de kerk van THAL
WIL . Het werd gebouwd door de Firma Kuhn 
in Männ edorf aan het Züricherm eer, en kan 
doorgaan voor een der all erschoonste producten 
der huidig e orgelkunst. 

Zoals wellicht het meest in Zwitserland voor
komt, is het gebouwd volgens zuiv er mechanis ch 
syst eem dat een uiterst aang enam e sp eelaard 
garandeert. Men staat verbaasd over de gran
dios e st emverd eling wanneer men naar de ma
nier van bouwen kijkt die hi er juist bijz ond er 
typisch is. 

Hier laten wij de dispositie volgen : 
PED~W 
Principal ' 16 
Subbass 16 
Grossgd. 16 
Principal 8 
Spitzflöte 8 
Gedeckt 8 
Octav 4 
Gedeckt 4 
Rohrflöte 2 
Mixtur 3 f 5 ½' 
Mixtur 6 f 2' 
Bombarde 16 
Zincke 8 
Clail'on 4 
HAUPT-WERK 
Prlnclpal 16 
Quintad een 16 
Principal 8 
Hohlflöte 8 
Gemshorn 8 
Octav 4 
Rohl'flö be 4 
Oct av 2 
Quintpr. 2, ¾ ' 
MixtUI' 5-7 f 2' 
Scharf 4 f 1' 
Kornett Di sc. -5fach-8' 
Korn ett Di sc. 8' 
- 5 fach. 
Tromp ete 8 
Clairon 4 
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BRUST - POS. 
Suavial 8 
Gedeckt 8 
Quintadeen 8 
Principal 4' 
Ged. Flöte 4 
Waldflöt e 2 
Sesquialtel'-Disc. 2 fach. 
Sup erquint 1 1/4' 
Mixtur 4f 1' 
Cymbel 4f ½' 
Kl'umhorn 8' 

OBER-WERK 
Gedeckt 
Ital. Princlpal 
Rohrflöte 
Saliclonal 
Octav (!tal.) 
Hohlflöte 
Gemsquint 
Nachthorn 
Tel' Z 
Mix tul' 4-6f 
Sch a !'f 5f 
Fagiott 

16 
8' 
4 
8' 
4' 
4' 

2, 2 ¾ 
2' 

1, 3/ 5 
1 ½ 

½' 
16 

8 
6 
4 

Tromp . harm. 
Basson-H autbois 
Clalron h a rmoniqu e 

Zwitserland • 
lll 

II 

Er mag hi er nog bijzond er op gewezen wor
den dat ieder orgel, hoe klein het ook weze, 
minst ens tw ee repet erende mixturen bevat. Dat 
hier dan ook geen sprake kan zijn van "Lu.-x:e" 
zal iedereen begrijp en. Bij kl eine orgels wordt 
geen strijk end e st em gebruikt. Als zeer int eres
sant voorb eeld geef ik nog de dispositie van het 
nieuw mechanis ch org el t e LENGAU bij Biel 
en ook deze van de vro eger e, oude k loost erk erk 
in Gotts tad t bij Biel, volg en. (Gezien de gro te 
overeenkomst in beid e ta len der regist ern amen, 
publi ceren wij deze stee ds onv ertaald. N.v.d .R. ) 

Het orgel in Lengnau 

HPT-WERK POSITIV PEDAL 
Princlpal 8 Weit Gedeckt 8 Subbass 16 
Hohlflöte 8 Pl'incipal 4 Oc ta" 8 
Octav 4 Blockflöte 4 Rohl'flöte 8 
NachthOl'Il 4 Gemshorn 2 N achthol'n 4. 
Octav 2 Scharf 4f 1' N Ol'ma lkoppel n 1. 
Mixtul' 6f 2 Nazard 2, ¾ 

T!'ompe te 8 

Orgel te Gott stadt 

Pl'incipal 8 Gedackt 8 Subbas 16 
Rlohrflöte 8 Pl'incip a l '4 Spi elfl öt e 8 
Octav 4 Rohrflö t e 4 
N achthorn 4 Quint 2, ¾ 
Octav 2 Doulbett 2 
Mixtur 4-6f 2 Scharf 4f 1 

E en zeer typisch ve rschijnsel in de modern e 
Zwits ers e orgelbóuwkunst is o.a. de opst ellin g 
a er pijp enr eeksen op C-cis lad en. Daardoor is 
een br eed openstral en der klankfr equ enti es mo
gelijk; men kan er ni et genoe g de aanda cht op 
tr ekk en ho e voord elig voor de klank deze pij
p enopst elling is. 

D e frontpij pen zijn ni et geforce erd in hun 
lengte , d.w. z. ze behoud en de natuurlijk e lengt e 
voor de ver eist e t oon. Zij staan niet m eer zo 
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dicht naast mekaar opdat de klankvolume der 
onder het front staande stemmen, zo dir ect en 
ongebroken vooruitkomt. Wij voegen er aan
stonds aan toe da t deze , juist achter het front 
staand e pijpenreeksen, st eeds de Mixturen zijn 
eIJ. dus op de eerste lad e geplaatst worden. 

De verschillende klavi erwerk en staan ook ni et 
meer het een onder het ander doch omgeke erd. 
Het pedaalwerk staat op zij en flank eert dus 
het gehele orgel. Opvallend is de zeldzaamheid 
van "Kernstichen". 

_ De logisch e gevolgtreklüng ervan is dat er 
ongetwijfeld in · verhouding lag e winddruk 
komt. Geen hoge opsnijdingen. Geh eel verdwe
nen zijn de lelijke en kl ankverhog ende rollen 
voor de Labium 's bij de grotere pijpen . Dez e 
method e heeft alleenlijk dit voordeel, dat een 
pijp zond er ver?ere bewerkin g en intonati e tot 
spreken kan gebracht worden. W elke toon deze 
pijp dan voortbrengt is een andere vraag ... 

Nu nog een woord · over de mensur en, di e de 
kenner zeker int eresseren zullen. Ieder een weet 
dat de Prestant-m ensuur, in tegenstelling tot 
het Noorden in de meer Zuid elijk e gelegen lan
den vee l br eder (vooral in de baston en) m ensu
ren vrag en. l53mand di e aan de Pr esta nt en ui t 
de Nederlan dse school gewoon i_s zal in het be
gin, deze met wijdere mensur en zeer vr eemd 
vinden. No cht ans is de draagwijdt e de zer wijde
re Prestanten sterker dan die der enge. Hun 
intensivit eit verhoogt aanmerkelijk door het 
toevoegen van andere ste mm en ui t de octaaf-

en Quin t lage n. Met an der e woorden, bij de Zui
derse Prestant hangt de klank niet in de lucht , 
om zo te zeggen, doch versmelt zich ten nauw
ste met h et grondel ement. Men komt niet in de 
bekoring de prestant ietwat strijkend te into
neren. 
De schrijver dezes h eeft en kele mensuren opge
meten wa arva n hi er enkel e volgen. In hetze lfd e 
orgel met grote C (Prestanten) in: 

Pedaa lwerk Hoofdwerk 
Grote C - 16' = 308 

8' = 156 
4' = 105 

Positief 

4' = 85,5 

2' = 41,3 
1,1/3' = 34,2 

mm 16' = 190 mm 
mm 8' = 143 mm 
1nm 4' = 82 mm 

2,2/3' = 58 mm 
2' = 43 mm 

Bovenwerk · 
8' = 188 (ital. Pr.) 
4' = 84 » » 

2' = 45 )) )) 

Dit Ïs een orgel dat in een zeer grot e kerk
ruimte staat. De mensur en variëren van orgel 
tot orgeL Men kan zo ni et volgens een schema 
werken, doch ieder orgel mo et zijn mensuren 
~anpass en aa n de ruimt e waarvoor het geschikt 
lS. 

--= 
b-

P.B. KAESER 

D e omslagtekeni .ng werd uitgevocrcl door c/e jon9 e begaafd e kunstschilcler THEO BAUWENS (G en t.). Hij 

liet zich daarbij i.nsp ireren door het arlike( over het pro ces tussen cle orgell>0uufers en Je nering en van de 

schrijnw erkers: vrouwe Jus titia hou .dl c/e weegsclwc,l waarin de orgelpi .jpcn (orgelb o_~.nuer) zw aard er w egen dan 

het houtsnijwerk (sch.rijnwerk ersner ing e). (N.v.d.R.) 
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~unótenaar..;chap 
Voor een m odern kun ste naa r is het niet zo 

gem akk elijk zijn kuns te naa rschap in ~erb ied , 
waa rh eid en oprecht heid uit te leve n . 

Wij verond erste llen vooreerst dat hij over 
tui gd is va n een ver nieuwing en verruiming in 
de mu zika le tec hni ek. Doch een ve rni euwing 
brengen , . eist denk en en zoeken. E lke nieuwe 
tec hni ek heeft minste ns decenni a, soms zelfs 
eeuw en nodi g gehad om blij vend e schoonh eids
waa rd e te scheppen; t egenwoordi g ech te r is het 
t emp o va n de ont wikk elin g vee l sneller gewor
den , maa r het blijf t toc h waar : een tec hni ek 
verni euwen vraag t geduld , inspannin g. 

Ni et a lti jd wa ren de sch epp ers va n h et ni euw
ste, t evens schepp ers va n h et blij vend e en een 
eenzijdi ge ophemeling va n de kun st der pion
ni ers, maa kt niet zeld en dat men de conserva 
t ieve ach te rh oede onr echt vaa rdi g b eoord eeld . 
N iet het ni euwe en ongewo ne als du sdan ig, m aa r 
h et ·opr ech t e en het wa re, de sponta ni te it, ja, 
de n oodwendi gheid waa rm ede het werd geschre 
ven , bepa len de b lijvende waa rd e van een werk. 

Ook de mode rn e ku nstenaa r moet zich be
wust zijn dat hij niet slech ts een too nzette r , 
iemand die note n schrij ve n kan , maa r ook een 

/ t oondi ch te r moet zijn; d.i. muzik aa l ta lent is 
niet vo ldoend e, er is ook diep te, b ezinnin g, een
voud, neder igheid , levenswijsheid nod ig. 

Ee n kunste naa r begaat een ar t ist ieke zelf
moo rd wann eer hij schr ijf t om t e schrij ven , 
wa nn eer hij zich ver meit in zijn eens v erworv en 
st ijl , wann eer hi j niet durf t doo rd enk en en op 
ni euwe ve rrijkin gen belust is. I em and kan een 
hele ca ta loog composi ti es op zijn ac ti ef h eb ben , 
maa r dan comp osit ies die elkaar herh alen ; de
zelfde baga ge word t er ste eds herh aald en als 
het ware herk auw d. Dat is arm oede en wellich t 
ook vadsigh eid . 

N u weet iedereen dat het niet aemak kelijk 
is 9en mo eilijken weg op t e gaa n , t : gen st room 
op t e . var_en , de heers ende m ode en de opp er
v la kki gheid van velen t e k wets en. D at is een 
eenzam e, st eile, ondan kba re weg en wie gelooft 
in zijn ideaa l, mo et ook den mo ed hebb en om 
?at id eaal te be~eiken en t e ver wezenlijk en: in 
10der werk een 010uwe bood schap br engen . Hi er 
aa n herkent m en de ware kunsten aar: ieder 
wer k is gebor en uit de innige zieledran g om een 
b oodschap, een oorspro nkelijk e gedacht e voort 
te b1:engen, zoda t de toe hoord er bij het h oren 
van 10der werk b lij verra st is een nieuwe r ijk 
dom t e h ebb en kun nen ontd ekk en. 
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In de orgellit eratu ur zijn va n zulk k un st e
naa rschap pr acht ige voorb eelden aa n t e wijzen. 
Men neme ui t de ou de lite rat uu r b.v . de va ri a
t ies op h et Sa lve R egina va n P. Migue l L opez 
(1669-1732 ): wat een wereld va n contra s t en, 
wat sty listische von dste n , wat een ve rni euwing 
van iedeeën, wat een ga ns an dere geest en men 
ta lite it in de bewerkin gen. Of ui t de m odern e 
lite rat uur vergelijk e men eens deze werk en va n 
J ea n Langlais : ,,T e Deum" en "Rh apsod ie 
.Gr egorienn e", va n D upr é "Var iat ions sur un 
N oë!" en "Offra nde à la Vierge" , va n Messiae n 
,,Banqu et céleste" en "Di eu pa rmi nous"·. 

Iede r werk word t gedr agen door inn erlijk e 
warm te en bezonk enh eid, m aar in t echn isch e 
ui tvoe ring is er een gehele gamma te bespeur en 
va n inventi e en ui tbouw: zanger ig, speels, pe
zig, gesp ierd , pulserend e hartstoc h t, arge loze 
eenvoud . Nat uurli jkh eid en oor spro nk elijkh eid, 
wars va n iedere gestroo mlijnd e, eens en voor 
alti jd verworve ne tec hni ek: ziedaa r au thenti e
ke eigenschappen van een waar kun ste naa r
schap , 

Kun ste naa r is hij die stee ds op vi nk enslag 
ligt om zijn eigen har t en geest tot in de fijn st e 
roerselen te belui st eren en te lk ens met een 
nieuwe scheppin gsvr eugde in kl ank en wee r t e 
geve ri. Ch. K oechlin noemt zichzelf: ,,u n pri
mi t if deva nt chaqu e reuvre à créer"; een ni euw 
werk schr ijven is voo r een ech t k unst enaa r n ieu
we gedac hten m et n ieuwe m at erialen const ru 
eren ; het is te lkens een langzaam en moei zaam 
herb eginn en en dit va n meetaf, h et is b ezinn en , 
b e-me ditere n, be-leven; het is va naf de gro nd 
veste n tot aa n de top va n het gebouw, een 
stee ds zoeken naa r de jui st e mate ria len , de 
jui st e ve rh oudin gen , het is de moe d h ebb en om 
al wat ove rbo dig is a ls onnu tte ballast weg t e 
werp en. 

Men weet met welk me este rschap di t id eal e 
kun ste na arschap door J. S. Bach wer d ui tg e
bouwd. Man va n zijn t ijd , liep hij ook zijn t ijd 
voo raf, hij was een ru ste loos zoeker , die zich 
pro bl emen ste lde en ze met k oene du rf ook wist 
op te lossen. D oor zijn werk vaa r t een ru ste loze 
evo lut ie, hij dierf kl a nkv erbi ndin gen t e schrij 
ven , die na ar h et woor d va n J ean Ab sil nu n og 
velen ku n nen onthu ts en . 

D och zulke r oep in g volgen eist een ongeme ne 
dos is moed en dapp erheid ; het is de oorl og ver
kl aren aa n gemakz ucht en va dsigheid, het is 
sch oonschip mak en van alle mater iële be sch ou 
wing en . He t gebeur t ni et a ltij d dat een k un ste-
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naar die eer lijk naar zijn ideaal streeft, gewaar
deerd en beloond wordt, terwi jl hij toch het 
onvervreemdbaar recht heeft van materiël e 
kommer en nood bevrijd te blijv en. Maar in he t 
licht van de kunst en de eeuwighe id is dat niet 
het e.rgste wat hem kan overkomen; ook naar 
de profet en en zove le andere geïnspire erden 
heeft men met stenen geworpen, de tijd . is vaak 
de beste genees heer en tijde lijk e vervo lging is 
niet zelden de beste waarborg voor lat ere waar
dering. 

Gelukkig de kunstenaar die alles ve il heef t 
voor zijn id eaa l, die niet de beho eft e gevoelt 
st eeds op de handen gedragen te worden, die 
zijn faam niet wil bouwen op een hand ig ge-

ork estr eerde publicite it , die voor God en z1Jn 
ziel kan getu igen dat hij het beste, ook al was 
h et soms hard en mo eilijk, h eeft betra ch t, die , 
st ren g durft zijn voor zichzelf en zijn werk. 
,,La sév érit é env ers soi-m ême· est un héroïsm e" 
schr eef P. Sertillan ge~, da t geldt wel b ijzond er 
voor de kunstenaar. 

Mochten deze enke le losse gedacht en, die zon
der de minste pretentie, en nog mind er zonder 
en ige bijb edoeling word en geschreven, er onze 
componistén t oe aa nzetten, ons werkelijk he t 
beste, het puurst e, het edelst e van hun kunst te 
schenken, hen ter er e en ons ten bate. Dat geve 
God. 

Dr. G. DE BECKER , ss.cc. 

het ORqel ,n öe 19€ €€UW 
qEZIEn OOOR €En ORqElBOUWER . Uit 01€ tl JO 

Om een jui st idee te geven over de to estand 
van het romantisch orge l acht ik het hi er nood
zak ~lijk een korte inhoud te geven van een 
boekje uitgegeven door F. Loret-Vermeersch, 
orge lbouw er te Sint-Nik laas. In het vorige num
mer van de Scha lmei verscheen een artike l over 
Bach en de Ned erlands e orga nisten in de XIX 0 

eeuw; dit artike l spr eek t voora l over de orga
nisten en hun merkwaardig e concert en vo l b lik 
sem en onweren en de Slag van Wat erloo en 
derge lijk e onzin; daarom is ook van belang om 
een orge lbouw er uit die hjd aan het woord t e 
lat en. H et boekj e draag t de vo lgend e tite l : 

VERHANDELING OVER HET ORGEL 
Nieuw Stelsel 

door 
F . LORET-VERMEERSCH 
Gebrevete erd orge lfabrikant 

Sinf -NIKOLAES (Oo st-V la a ndr. ) 

Sint -NIKOLAES 
Ter clruk koerij va n J . EDOM en B. F. DE COCK. 1842. 

De t oon waarop de schrijv er het org el be
h and elt is nog al pr et enti eus ; hij beschouwt 
zich al s een herni euw er en uitvind er . Aangaan 
de ieder or geldeel heeft, hij iets nieuws ui tge
vond en •of heeft er iet s aa n verb eterd ; hij neemt 
er genoegen in al het oud e t e "ve rb ann en ", ,,af 
t e schaff en" , ,,t e h erni euw en", ,,te verni etig en" . 

I 

H et boekj e is in gedeeld in de volgend e hoo fd
stukk en: 

Voorwoord. 
L Wat het orgel is, en welke kenniss en de or 

gelmaker mo et bezitten. 
2. Over de geschikte welluid endheid des org els. 
3. Fournitur e, mixtur e, enz. verbann en. Nieu

we regist ers a ls Dulciana , enz. 
4. Verbet ering en in de pi jpen der grondst em

men , als: Bourdon, enz. 
5. Afschaffen van het Positi ef org el, het zelve 

gevond en in het groot Manuel. 
6. Het R ecitatief org el vérvangen door het ex

pressi ef. 
7. H et E cho-org el vervan gen door het regist er 

Figaro. 
8. H et P eda el-org el geplaets t op het groot 

Manuël. 
9. Nieuw P edael voo r kleine orgels. 

10. Over den Bla esbalk à réservoir. 
11. Nieuw mekani ek voor het pla ets en des lda 

viers , enz. 
12. Verb ete rin g in het orgel, vermind erin g in de 

kooppr ijzen. 
13. Magazijn van org els. 
14. Algemee ne opga ven va n K erk- orgels. 
15. Bem erking en. 
16. Mijn e orgels word en vervaardi gd va n de 

beste en duur zaam ste bouw st offen. 
17. Over het gebruik der R egist er s en hun ne 

harm onische samenwerk ing. 

• 
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Voorwoord. 

In de kort e inleiding waarmede de schrijver 
zijn geschrift begint, hemelt hij ·de orge lm akerij 
op en ste lt ook vast dat het de enigst e kunst 
is w_elk e sinds versch illende eeuwen geen of wei
nige verbeteringen ondergaan heeft. Hij heeft 
zich er dan ook op toege legd de orgelmakerij 
met verschi llende verbeteringen te bevoordelen ; 
dit echter a lti jd om de kostprijs te ve rminderen. 
Hij denkt het orge l aanmerkelijk verbeterd te 
hebb en met zijn "Nieuw St elsel van Orgels". 
Hij heeft zijn "ste lsel" voorgeste ld aan Zijne 
Majest eit de Koning der Belgen. Dientengevolg e 
wordt hij met twee uitvindingsbrevett en be
voorrec ht en bekomt op een tentoonste llin g een 
zilveren medali e. Hij besluit zijn inleiding m et 
de leuze "Eer en luist er de kunst bijzetten is 
het doel van myn en arbeid" . 

1. Wat het orgel is, en welke kennissen Je orgel 
maker moet bezitten. 

Hierin schetst hij het orge l af als het prachtig
ste, het rijkste en het schoonste instrum ent. Hij 
noemt het de koning . der instrumenten en een 
van de schoonste uitvinding en van den mense
lijk en geest. Daarna geeft hij een opsomming 
van al hetge en een bekwaam orgelmaker mo et 
kenn en: ,,moet men byzondere kennis hebben 
van de natuer, werktuig, spe l, toon, gehoor , 
meetkunde, enz ... zonder die wetenschappen te 
bezitten, is het onmogelijk een volmaekt orgel 
in het licht te br engen." 

'l. Over J e gesc liikt e welluiJendl ,eicl cles orgels. 

Lat en wij hier de schrijver grotendels zelf aan 
het woord, aangaande zijn beoorde lingen over 
de muziek en het orgel. 

"Het orgel is een der voornaamste, en het 
luisterrykst e musi ekinstrum ent van Gods 
Tempel , dat het al de aandoeningen en be
weeg lijk ste indrukking en den mensch moet 
verschaffen: hi er uit heb ik besloten en ge
zegd: het orge l mag niet dan zac ht e en melo
dieus e toonen uitspr ek én , dewyl de melodi e 
de ruwh eid der zeden verzacht; echter de 
driften der m ensch en niet dan uitsporighed en 
zynde, zo kunn en de zelve door de m elodie 
min of meer bematigd word en. Ov erigens zou 
m en in het huis van God zich ni et mo gen 
bedien en va n mus iekinstrumenten die van 
allen kanten de toonee len do en weerga lmen, 
en de ondeugd in overmaet inplanten. 

,,D e M e l o d i e der Godsdienstige gezan
gen moet z u i v e r zy n: ongeregeld e int er
va llen moeten ten dien eind e verbannen bly
ven. By de vereering der versc hill end e chri s
telyke volkeren van deze wereld wegens den 
eenig en God van het heelal, moet de kunst e-
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naer a lle moge lyke midd elen aenwenden, om 
de M e l o d i e , Harmonie en de maet
beweging zoo statig, zoo maj est ueus, zoo ont
zagwekkend, zoo zacht, zoo krachtig en zoo 
vol mogelyk te mak en, te n einde daer door 
aen he t verhevene der gewy de musiek te kun
nen b eantwoorden." 

3. Fou.rnilur e, mixture , enz. verbannen. Nieuwe 
registers : Dulciana , enz. 

De schrijve r geeft hier een critiek over de be
staande orge ls en de vroegere orgelmakers. Hij 
beschuldigt ze van "be roofd te zyn van de ken
nis der musiek en toonkund e." D e fourniture, 
mixtur e, cyrnba l, enz . "zyn scherp -schreeuwende 
regist ers en leve ren een zoo knarsend geschreeuw 
op, dat dit geen musi ek meer is". Daarop geeft 
hij een korte uiteenzetting over de samenstel
ling der vulspelen. Hier geeft hij weer zijn oor
deel over het effect van · aie spelen. 

"Wanneer de Organist nu eenen toon alleen 
aenraekt dan bekomt hy een vo lm aekt ak
koord ( d o c h s c h e r p ) , maer zoodra hy 
versche idene toonen aenraekt voor akkoorden 
uit te voeren, dan zullen alle toonen in zyne 
compositie even zooveel dubbele of drievou
dige akkoorden zoodanig opleveren dat daer 
uit eene ver schrikwekkend e dissonnantie of 
tegenstrydige harmonie wordt geboren." 
Hij noemt de "vulregisters" dan maar een

voudig weg "bederfelyké regist ers" en voegt er 
nog bij dat ze "niet alleen lyk stootend is tegen 
de Melodie, ze strydt nog meer tegen de zoete 
aendoeningen van den Godsdienst". Het is dan 
ook b est te begr ijpen dat hij ze vern ietigd en 
afgeschaft heeft om ze te vervangen door zijne 
nieuwe zachte regist ers zoals : Dulciana, Figaro, 
Harmonica. 

4. V erbetering en in Je pypen der grondstemmen, 
als : Bourdon , enz. 

Het gaat hier over de pijpen der grond.spelen 
(Bourdon bas 8, 16, 32 voet, Montre bas 8 en 
16 voet) die hij door een "byzondere ontdek 
lcing" beter kan doen spreken. Hierna stelt hij 
de vraag wat het wordt met een orgel indien 
een goede bas ( de ziel der Harmoni e) ontbreekt. 
Volg ens hem moeten de "Bourdons, Monters, 
enz. de verschi llende supérieurs steun en en zelfs 
beheerschen, daar zij zeker moeten gehoord 
worden. Welk genoegen moet h et niet verschaf
fen, wanneer de myne niet alleen naer vo llen 
wensch spreken, maer altijd boven al ander ge
spe l domin er en?" 

(Vervo lgt) 

Luc JAGENEAU 



0mmerei-b doorheen de kerkrekenintgen 

9.Deót - 9Jlaanderen van 0o6t- en 
I 

HARELBEKE 

Ons bezoek aan H arelb ek e had enige geluk 
kig e omst andigh eden: eerst ens was het onth aa l 
in de Pastorij zeer har telijk , de Z.E.H. Cale
waert is zelf een ui t munt end geschi edkundig e 
en ond erhi eld ons in zijn sappi g West v laams 
over zijn bui te ngewoon belangrijk en grondi g 
werk ; t weedens vielen wij op het oks aal t erwijl 
Meeste r Lon ck e en Bro er Pi ete r een nieuw orgel 
sam enste lden. Wij kom en daarop t eru g. 

Geen ha ar op m'n ho ofd zal verkl aren dat er 
te H arelbeke r eeds een orgel st ond in h et jaa r 
1067 omda t een oud stuk, een don ati e, bet alin
gen verm eld aan " S. Erl ebaldi , decani; S. Custo 
di s ecclesie Alboldi; S. Lamb erti, scolasti; S. 
H eremanni, canoni ci ; S. Amulri ci, scriptoris bo
ni; S. Leodearni, domini servi; S WILLELMI 
OR GANOR U M MAGISTRI ": 

En toc h ... Hoev eel "vastst aand e feit en" uit 
bv . Ritt er m oesten t erech t geweze n word en! I s 
h et zeker dat bv . hier "org anorum m agist ri " a l
leen de b et ekenis had van Koorleid er, of was 
da arin begrep en Ko orleider- organi st? Dit t e wil
len bewijz en m et zuivere feite n is voorlo p ig ni et 
te doen. D och , wann eer het waa r is da t Lod e
wijk de Vr ome in 826 een orgel liet bouw en , dat 
P aus Joh annes VIII dit ook liet doen en dat er, 
la t en wij ze niet alle opsomm en , er dus bewijz en 
voo r h et bestaan va n orgels in die jaren , voor 
hand en zijn , waa r om zoud en di t de enige zijn? 
Zien we n aa r H arelbek e. 

In de jar en omh een 1067 wa ren Gra af Boud e
wijn V van Rij sel-Adela heren yan Har elbe ke. 
B oudewijn sti erf in 1064 of 1067, het wa s dus 
Ad ela di e het Leengo ed in hand en ha d. Die 
Ad ela was ni emand mind er dan de mo ei van de 
K onin g va n Frankri jk ! Zij bewoonde het K as 
tee l va n H ar elb eke dat gelegen was jui st naast 
de derde Romaanse kerk. H et zou m e te n zeer
ste ve rw ond eren als du sdani ge belangrijk e plaa t
sen minimum tw ee hond erd ja ar na h et in voege 
k ome n va n m eerd ere or gels in W est-Europ a, 
ove r geen dergelijk inst rum ent zoud en beschik
ken! 

N een , ik zoek hier niets te bew ijzen met posi
t ive feite n.. . er is di t tege n , dat nat uu r lijk de 
bewiJzen ook zeer schaa rs te v ind en zoud en zijn 
gezien h et gebrek aan arch ieve n. D och ,het zou 
me geenszins verwonderen dat verd er e jaren op 
zoekingen nog meer dere te rech twi jzingen zoud en 
inh oud en , va n nu voo r ons "vaststaa .nd e feite n". 

In st ukk en va ri de 15° eeuw zijn m eerder e ver
meldin gen va n de org anis t, bv . in 1466 is een 
zekere ,vass chaert Cap. et organis te in de beta
lin gen aan gest ip t (R ek. der Kanunnik en ) . 

In 1496 word t een nieuw orgel gebou wd do or 
D ebu c J oudo cum (sic) va n Bru gge (J oos de 
buus). Dit werd reeds verm eld door Z. E. H. 
Fr ancois in de besprok en arti kels ui t "D e Bi e
korf " . Dit org el beva tt e 1500 pijp en. 

In 1685 v ind en we nog Petro middart fac to ri 
orga norum irn m olenb eca die de som vart 119 
po nd en gro te n ont vang t voor een rester end e 
schuld. 

Gezien er geen gewon e r ekenin gen uit die vo
rige eeuw en m eer zijn, is, ondank s de grote be- . 
langrijkh eid van de pla at s, de org elbuit -eerd er 
schaa rs. Zeer belangrijk echt er is t e Harelb eke, 
nu nog in h et orgel te zien , de registers Roer
fluit en Nazard, die va n zeer oud e tijd en b 3waa rd 
gebleve n zijn . . Meest er L oncke heeft er me een 

paa r ui tgenome n die ik, ondanks dè moeilijk e 
omsta ndi gheden t och ta melijk scherp in beeld 
gebrac h t heb. Bij gelegenh eid zullen we m et gro
tere voorbere id ing een algemee n zich t geve n 
va n h et gehele registe r . 

63 



,. 

In de docum entati e waarover wij beschikk en 
vond en wij geen afbee ldin gen van pijpen die aan 
deze gelijk zijn. Er dient speciaa l bij ver1.11eld dat 
de klank van dit regist er buit engewoon voor
naam is. Meester Lonck e die ook al een paar or
gels gezien heeft kan zich ook deze vorm niet 
herinneren. Pet er Benoit (van Har elbeke ) 
schreef reeds in zijn tijd voor het behoud ervan. 

De oud e orge lkas is niet me er bij het nieuw 
orge l in gebruik geb leven. Er is nu de vri je op
ste llin g. De r eden ervan kenn en wij niet, doch in 
princiep is het steeds spi j tig dat op deze. wij ze 
ware kunstschatt en verlor en gaan . . 

In de rekening en der schr ijnw erk ers ( Stads 
archief t e Gent) vind en we nog over Har elb eke 
,,Item over teeringhe gheda en int tge en r ecom
manderen het p11oces van de orge le van Har el
beke." Geen woord m eer daarov er ... 

BEVEREN AAN LEIE 
Wij zochten op deze mooie 

gemeente het eerst e half uur 
tevergeefs naar... de kerk. 
Uite ind elijk vonden wij er de 
grondvesten nog van ond er 
de grond en een stuk gesch o
ten krnisb eeld : het enig e dat 
nog recht staat. Op de grond 
ligt nog een oud wap enschild, 
laatste getuige van een groot 
verled en. Er was eens... te 
Bev ere n aan Lei e. 

Er wa s onder m eer ook een oud e Roma ans e 
kerk waarvan de explosi e door h et B elgisch L e
ger , niets overliet dan een oude ing emetste, ro
maanse geve l. Er moet daar ook een int eressa nt e 
orgelgeschi edenis geweest zijn doch er best aan 
voor zover ik kon nag aa n (mi sschi en te Brug 
ge?) geen oor kond en meer van. H et orge l dat 
er nog sto nd vóór de oorlog werd in l 78~ door 
L.B. van P et eghem uit de Dr abs tra at te Gent 
vervaa rdi gd. De bev olkin g h eeft een h ele boe l 
orge lpij pen in de Leie zien wegdrijven . De 
Z.E.H. Past oor h eeft nog één enk el kl ein pijpj e 
in bewar ing. 

BELLEM 

Weer staan we voo r een totaa l ui tgebra nd e 
kerk: niets dan kal e mu.ren, zond er dak ; het 
gras en kleine st ruikj es schi eten op tussen grui s 
en stee nbr okk en. Indi en we niet de gewo ne kerk
bouw en versiering kend en zou het ons ni et mo
gelijk zijn te wete n waar eens het orge l stond ! 

Godda nk , de archieve n liggen netj es bewaard 
in de Pastorij waa r we m et de grootst e hart e
lijkh eid ont va ngen word en. 

H et oudste beri ch t over een orge l vind en we 
in 1676: Mr Titgat was to en orga ni st en een 
orge lm aker k omt de r eparatien doen . 
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In 1683 wordt , het orgel en het oksaal ver
maakt door Andries van W ont erghem, waar
schijnlijk en timme rm a n. D ezelfd e "ve rzet" het 
orge l een ja ar la ter. 1697 ontdekken wij de eer
ste orge lmaker Mr. pieter middaert "over het 
resta ur eren vande orghel die teenemae l dis coor d 
was". 

H et be langr ijks te stuk echter te Bellem aan
gaa nd e het orge l, is de donat ie van het "orgel
ve lt" : Daaro ver meer verd er in dit zelfde num -
mer. / 

WAASMUNSTER 

Wie in zijn vacantiedagen naar een mooi uit 
sta pj e zoekt vergeet W aasm un ster niet . .. Meen 
nu ech ter niet dat wijzelf daarh een trokk en bij 
onze Z. E erwaard e Ab onn é om de orge lgeschie
denis uit te p luizen! Ne en , deze liggen ve ilig in 
het oud e Duiv elsteen te Gent; er is daar geen 
moo ie streek om van te geni ete n! Ten ware wij 
bericht ontvingen dat nog daar enige foliand ers 
liggen? , 

To t 1585 vind en wij geen orge l. In 159 1 komt 
Claes den te mmerman "t hu yseken afschutten 
dae r tp oset ijf stoot " . Jan va n buijnd er voert di t 
posit ief naar Denderm ond e in het zelfde jaar. 
Mr. Gillis helen ( of helin) bespeelt het . In de 
rekenin g va n een jaar later vind en we dat het 
posit ief gedurende dri e maand en weg geweest is. 
In 1595 wordt Mr. Gillis toch uitbetaald ni et 
tege nstaa nd e hij gedur end e dri e jaar ni et ge
spee ld h eeft "dae r de reb ellen va n zijn e maj es
teit gheocup eert hebb en de stadt van hul st" . In 
1600 wordt "het kerck edingh en bewa ert in het 
schip van Anthonis Sch ippere als de viant int 
la ndt quam end e vertro ck naer twestquaetier 
na er de duijven" . Er werd dan ook geen gebruik 
gemaa k t van het orgel. 

We sprin gen dan over na ar 1648 daar ve le 
archiev en ontbreken en in de nog bestaand e 
ge.en sprak e is va n het orgel. In dit jaar kom t 
Mr. Jan van der Elst, orghelma ecker den orgel 
versetten . In 1650 is h et, Mr. Jan Matthys, or
ghe lmaecke r" die het orgel komt "visiteren en 
ste llen" . Wij vind en dezelfd e t erug tot en m et 
1654. Tw ee jaa r late r wordt het org el gerepa 
reerd door "Mr. nicolaes van haghen, orghelmae
cker tot antwerpen" . Rond die t ijd is er ee n 
blind e (Pieter de blend e ) die "de v iolons e" 
spee lt in de missen. 

In h et begin der 18° eeuw wordt hub er t Gee 
roms een pensioen ui tbetaa ld "om me t e leren 
spe len op de orghele oft e clave rsingle de sone 
van J a n bughengaut". 

Met z~er harte lijk e dank aan de person en die 
m e in de gelegenh eid ste ld en die verschill end e 
arc hi eve n t e onderzoe ken. 

B.D.K. 



x_Orgels in Katholiek :Amsterdam 
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IV. ö~ s1nt~w1lllBRORÖUS BUiten öe veste 

Er mo et in de Romanti ek toc h wel iets harte
lijks h ebb en gezet en: Een spanning om onver
wacht e ontknoping en, om vervulling van lang 
verhoopt e wens en, een opbloei va n onv ermo ede 
vreugd en. Prill e beloften als een ran k e tak ap 
pe lbloesem in een zon lich t e voo rja arsdag . 

Vóór honderd jar en was Amsterdam, zoals de 
m eest e Hollands e sted en, nog ingesloten door 
een brede vestingwa l en omgeven door een diep e 
grac h t . Daar lag de stad veilig binn en b esloten, 
maar · de poorten op end en naar alle hemelstre
ken in de wijd e verten. Daar lag en, een boog
sch eut en verder van de muur en binnen de 
,,ban" van de stad, nog enk ele klein e geh ucht en, 
ge kunt ze vinden op de etsen van onzen R em
brandt: een hoev e m et wat klein huizekes rond, 
een "buurtje" buit en de mur en, waar hi er wat 
boerenm ens en, da ar een deel van het uitscho t 
van de st a d woond en. ,,Extra mm ·os" , om in 
amb telijk e sti jl t e spr eken. Halv elin gs profite 
ren~e van de nabijheid van de stad, hal ve lings 
gemetend e van het leven onder de vr ije hem el. 

In de zeventig er jaren van de vorige eeuw 
werd de stad "ontmanteld". De wa llen verdwe
nen en op tw ee na ook de poort en . De huiz en
bouw werd aanstonds langs de buitenw egen 
voortgez et: men beh oord e nu ook tot de "stad " 
en de bo erenstulp en verdwenen d' een achter 
d 'and er, om p laats t e maken voor stads e huiz en 
v~n dri e, vier verdi epen hoog. D e stad br eidd e 
mt ! D e stad vrat h et land op en in een halv e 
eeuw war en nag enoeg a lle gehucht en binn en de 
bebouwing ge tr okk en. Oud e uitsp annina en m et 
sapp ige nam en die dors t verwekt en we~den a f
gebrok en en verv ang en door mod ern e café's, la
t er door een "bar" en een ijssa lon . D e naam va n 
het gehu ch_t bleef a lleen bestaan in het geh eugen 
der oud erlm gen d ie a l ras uitsti erven en in de 
p erkam ente n op het gem eent ehui s .. 

Soms hadd en deze gehu cht en een kern waar 
do or zij op een klein dorp gelek en , en h et 
kerk ske wa s jui st gro ot geno eg om het op de 
palm van uw hand t e ze tt en. Maar het was een 
kerk, a l geleek het van buit en op een k le ine 
boerenschuur m et een luuis op . H et huiz ek e er 
neve n wa s na ve nant , en er woond e een pas to or 
in ; hij ha d ook een kudd e t e ve rzor gen, maa r 
dat mocht in de st ad amp er gewete n zij n : het 
was m aa r een "sc huilk erk " ( l). ,. 

Een eindeke bu iten de Utrechtse Poort 'stond 
ook zo een gehu cht van me lkb oeren en kwekers 
van kr ops la en spinazie en sperc ib onen. Maar 
zij hadden een kerk, een boe renschum · met een 
\uui s op, en_ in pastoor Wubbe, een pa stoo r, die 
m legendansche reputatie niet voo r Pastoor 
Munte behoefde onder t e doen. Deze kerk had 
zelfs een org el. Hoe groot het was is men ver 
get en. In de oude rek enin genboeken vàn een 
Amste rd ~ms e orge lbouwer staat ervan verm eld , 
dat men er ging stemmen. H et bedrag doet ver
moeden, dat h et orgel juist voor de groott e van 
de kerk gesc hik t was en we mogen veronder
ste llen , dat het van een soor t was a ls dat van 
,,0 . L. He er op Solder " . 

He t was te voorzien, da t daar buit en de Ut
rech tse poo rt a l spoedig een grot e woonwijk zou 
word en opgetroklrnn en er wer den aanstonds 
plannen gemaak t voo r een grote kerk, die in 
gedeelt en zou worden opgetrokken. Men begon 
voor ruim 7 5 jaar met de bouw van he t pres
byter iu m, en bi j de in gebruik.name deed het 
oud e org eltj e er zijn diensten . Spoedig ble ek het 
door oud erdom niet meer aan zijn do el te kun
nen beantwoorden, en in 1890 werd aan den 
?rg elbouw er P.J. Ad ema opgedrag en een grot er 
mstrum ent t e bouw en: Dat werd een org el van 
2 klavieren m et aangehangen pedaal en bevatt e 
15 sprek ende st emmen . De verd ere uitbr eidi.na 

0 

der stad vergde een grot ere kerk, waarop m en 
de trans ep~en bijbo_uwde. Het org el kr eeg to en 
een plaats m het Zmderbrans ept en werd in 1904 
belan gr ijk uitg ebr eid o.a. met een vrij p edaa l. 
Ar chi tec t Cuyp ers on t wierp t oen een fron t dat 
nu nog dient voor het koororg el. ' 

T oen de kerk nadi en werd af gebouwd en da ar 
mee de gr oot st e kerk van Am sterdam geword en 
was, was de tijd gekom en, om, in nav olging van 
de Fran se kath edral en een groot orgel t egen de 
Westgevel op het ach te rk oor te p laats en. E erst 
meen~le men hi~rvoo r het Cava illé-Coll-or ge l te 
gebrmk en, dat m het Amst erdam se P aleis vo or 
Volksvlij t ha d gesta an, doch t egen dat h et be
sluit daar toe door het kerkbe stuur was geno
men , werd dit orgel naar Haarl em ve rk ocht en 
was di t p lan van de baan. 

(1) v ,oor het beg ri p « Schu ilk erk » zie me n de ee l'Ste 
ops tellen de ze r ser ie in D e Scha lmei , Jr g . I , 1946. 

65 



To en ontstond het p la n, oru ter gclegenlw icl 
van h et 50-jarig bestaan van de k erk een groot 
orge l te bouw en. H et was rond de jaren 1920. 
De orge lbouwer Joseph Adema ontwierp d.Ispo
siti e en front, welk ontwerp door de orgamsten 
Jos Verh eye n en Willem van Kalmthout beoo r
deeld en aanbevo len werd . Zo kwam.in begin sel 
het plan tot sta nd om op de W estgal erij een 
org el te bouw en va n 64 r egiste rs op dri e manu a
len en pedaal, terwij l op het zijkoor een orgel 
zou komen van t ien registers op twee manual en 
en pedaal, terw ijl dit laatste vanaf h et vierde 
manuaal van h et groot org el bespe elba ar zou 
zijn. Zo zou de St-Willibrord de eers te .Neder
landse kerk worden met een dubbel or gel. 

Op het einde va n 1921 kreeg de orgelbouw er 
de opdracht het kleine orgel te verbouw en . en 
op 15 September 1922 werd h et door Will em van 
Kalmthout ing espeeld met een programma van 
werken van Frescobaldi , .. F'ranck, .ti,eger, .Lefe
bur e-Wely en Dubois. Gelijk men ziet een nogal 
r omant isch programma . 

Eind e D ecembe r van datze lfde jaar, werd den 
zelfd en org elbouwer opge dr agen het groot orgel 
te gaa n bouwen. Van de 64 registers werd en er 
voo rlop ig 30 geplaatst, t erwijl de windl aden 
voor het geh ele orge l werd aange legd , ooi-: de 
vo lledige spee lt afel kreeg een plaats vóór het 
org el. Op 7 Novemb er 1923 werd het on
vo ltooid e or gel - het had zelfs geen front - in
gewijd. Een destijds opgericht comité va n voor
aans t aande parochianen ,b leef voor de financi ën 
va n de ve rd ere uitbr eiding zorgen, de p_ot va n 
h et knap enkoor schonk geld voor het kl einste 
register: de Sifflet l ', en in het v:oorjaa r 1924 
konden nog dr ie Franse to ngwerk ~n worden bi j 
gepl aatst. Ni et K erstmis 1926 was het fr on t ge
reed en daa rm ee had de Koningin der in str u
m ent en ha ar koningsmant el ontvangen. D e 
kr oon zou echt er nog la ng op zich laten wa ch
ten . Twintig jaren zou h et orge l in deze onvo l
to oide staat b lijven en in die ti jd stierf de orgel
bouwer J oseph Ad ema, zonder zijn leve nswerk 
t e hebb en vo lt ooid gezien . E erst in 1944 kon 
zijn opvo lger en neef Hub ert Schreurs enk ele 
regist ers bijplaat sen. 

,Inmidd els had ook de ni euw e "or gelb eweging " 
zÎch late n gelden en waren haar beginse len in de 
N ederlandse orge lbouw doorg edrong en. Men zag 
de betekenis van een goed e bezett ing m et vul
ste mm en in, en daa rom werd de oorspronke lijk e 
dispositi e, die in grote lijn en de Franse tradit ie 
va n het orgel der "Mozes" had gevo lgd , en iger
mate in deze zin gewij zigd. H et was eind e 1946 
toen deze wijziging op een zeer schoon concer t 
door Alb ert de Kl erk ten gehore werd gebracht. 
H et rappo r t van de R.K. Kl okk en - en Or gelraa d 
bevest igde toen ooli de mening va n ve le h oor
ders, dat jui st door deze aanwinsten geb leken 

66 

was, dat het orgel zijn eigenlijk e voltoo iing 
drin gend behoefde : er moest nog een aa ntal 
to ngw erk en gep laatst worden. H eel de t raditie 
der Adema's · was gegroeid in de ri ch t ing door 
Cava illé-Coll geweze n. Zij d ispo neerd en steeds 
een rijk bezet Violenkoor, en de tongwerke n van 
a l hun orge ls war en de zacht -stral end e Fra.nse 
tongwe rk en , die een de r schoo nste sieraden va n 
de orge ls van Cavaillé-Coll waren. Zij wa ren 
het ook va n de Ad ema-org els. Maar de ti jd was 
hi ervoor niet gunstig . Allerlei bep erk end e bepa 
lingen vormen voor een art istiek bedr ijf a ls de 
orge lbouw een verschr ikk elijk e handicap, en het 
is a lleen aan de doortastendh eid en aa n h et con
sequ ent e inzicht in zijn kun st van Hubert 
Sclu·eur s t e dan ken, dat hij er te nslotte er na 
ontze tt end vee l mo eite in geslaagd is, de oor
spro nkel ijk ontworpen en voor deze d ispos itie 
onmisb are Frans e tongwerken gep làatst te kr ij
gen. Maar nu ook is het orgel , dat aa nsto nds 
tac hti g sprekende stemmen zal te llen ( er moe 
ten nog twee 32' bij- geplaat st ) en da armee het 
gr ootste orgel va n Nederland zal zijn, een in 
str um ent geworden, waarop h eel het repe rtoir e 
van kerk- zowel a ls concertaorgelmuziek ge
spee ld kan worden zonder dat de orga nis t bij 
het registreren van zijn werken verlegen behoeft 
te zitten. En met dat al behoort di t orgel ni et in 
de kl asse der "Ri esenorgel " thuis ! Daarvoor is 
de dispositie , de inri ch ting en de spee ltafel t e 
eve nwichtig en goed overwogen; daa rvoor is het 
een in al zijn geleding en verantwoord instru
m ent . 

Dit orge l werd gebouw d na ar een plan da t 
veel hoofdbrek ens had gekost : D e kerk waar
voor het bestemd was, is een gothische krui s
kerk - zij het dan neo-goth iek - van m eer dan 
h ond er d meter lang en met een hoogt e van v ijf
entwintig meter in h et schip. B oven de v ier ing is 
een grot e k oepel, terw ijl die v ierin g geflankeerd 
wordt door twee zeer wijd e transepten, twee 
facto ren die de acoustiek tot een las t ig prob leem 
ma a kte n , een acoust iek die aa n de bouw er , meer 
nog aa n dèn in tonateur, zware, zeer zware eisen 
ste lde. 

Nog altijd ve rgee t men dat de kunst vwn het 
intone ren van beslis sende betek enis is hij het bou 
wen van e'en orgel en dat elk in stmm en t bij zon der 
op cle eigen ruimte moet worden geiintoneenl. "/Ylen. 
komt er niet mee door alleen bep aald e mensuur
voo rscliri[ten te g_even en claam aar cle pijpen Ie 
mak en. Na tuu.rli;k 'Zijn de me·nsurcn cle grondsla g 
voo r cle intonati e en de ontwerper va n het insti-u
ment client voo raf de acoustisch.e eisen va n het 
gebouw goed Le ove rz ien en daarnaar ee rs t zijn 
mensuren te bepa len . H et is clan ook dwaasheid 
om, zoals maar al te vaak gebeur t, cle mensuren 
van oud e of n ieuw e orgels in een andere kerk 



k/,c,kkeloos Le copi .ëren , in c/e mening , dal de pijpen 
van liet nieuwe orgel clcm ook zo scfwon zu llen 
klinken. Per l.oeval zou dit o.ok wel eens willen 
lukk en; maar in de kunst mag niets aan het toeva l 
worden overgelaten En orgelbouwen is een kunst. 
Een kunst · c/i.e uit ve le anclere is samengesteld. 
/\1aar daarom moet c/e opdracht tot het bouwen 
van een orgel aanzien worden als cle opdracht tot 
ee n kunstwerk en niet als een bestelling tout court 
als van een of ancfer stuk metsel - of timmerwerk. 
Een kunstwerk. u/aarbij in cle orgelbouwer eeJ1 
groot vertrouwen moet gesteld worden, waarbij de 
orgelbouwer de vrije lwnd moe t worden gelaten, 
waarbij z ij n mening als doorslaand moet wor
den geacht, zelfs tegen die van den adviseur i,n. 

Dat de orgelbouwer van zijn kant dat vert rouw en 
waardig moet zijn, sp reekt vanzelf; de « liefde » 
kan nooit van één kant komen. Omdat orgelbou
wen een kunst is, moet men ook den orgelbouwer 
niet liaasten. Natuurlijk zal iedere kerk zijn orgel 
zo spoedig mogelijk gereed willen hebben, maar 
waar een orgel een ding is, clat de eeuwen zal 
mo eten trotser en, daar is een schijnbaar verlies 
van een half jaar een grote wvnsL. En wal weegt 
een half jaar op Legen een paar e~uwen : b1en 
zie naar liet ouc/e Haarlemse orgel van Cliristian 
Muller. 

Ook dit Willibrordus-orgel is zonder "haast" 
gebouwd en het heeft er veel door gewom1en. Ik 
wil hier een enkele zin aanha len uit het rapport 
van de R.K. Klokk en- en Orgelraad: 

« De bouwer voerde niet a lleen zijn taak serieus, 
rustig en degelijk uit, maar verdient allen lof om 
zijn ta a ie volha1·ding tot het krijgen van de prach 
tige Fr anse tongwerken, dje in deze gevarieerde sor
tering allee n al een unicum in Nederland zijn, maar 
ook om de werkelijk sch itter ende ges la agde intona
tie... Het grootste orgel van ons lan d ki -eeg hiermee 
zijn bekronin g en de volled ige ee nh e id van verhou
dingen door deze laatste toevoegingen.. . Het blijkt 

weer , h•oc nodig die t·egi!,te r s waren, want nu pas 
krijgt het koot· der labialen zijn straling en glans, 
en flonkert het geheel. .. Aan de bouwers past alle 
hulde voor dit werk, ontworpen in ieen tijd, toen de 
orgelsmaak nog twijfelde tussen romantiek en ):)arok, 
maar nu zo juist en ve1·houdingsV1ol tot de _barok 
teruggebracht. Het volledig strijkerskoor bleef staan, 
maar de rijk e vulstemmen klaarden alles op en haal
den de dikke klankmassa uit een ... » 

Vroeger, in de "bloeitijd" (?) der romantische 
orge ls, hadden de j\dema's de naam van conser
vat ief te zijn en "niet met hun tijd mee te gaan". 
De kritiek had gelijk. Node lieten zij zich over
halen tot het toepassen va n de buizenpneuma• 
tiek en de kegel- en membraanladen; in hun 
disposities waren zij inderdaad "conservatief". 
Maar dat is heel vaak een winst gebleken bij 
latere restauraties en aanpassingen aan de 
,, barok". 

Laten we overigens niet vergeten, dat ook in 
de orgelbouw de leuzen opgeld doen, die als r e
clame-slagzinnen bestemd zijn voor de grote 
massa. Hoe is er niet geschermd met allerlei 
grot e woorden en uitdrukkingen, die door de 
mensen voor wie ze bestemd zijn, maar half be
grep en werden en nog worden, technische ter
men, die een onbegr epe n gemeengoed worden 
en door handige zakenlieden uitg ebuit worden. 
Maar dit h eeft nog nergens enige baat voor de 
Kunst opgeleverd, zeker niet voor de orgelbouw
kunst. Het conservatisme van de Adema's heeft 
hen ook van deze slagzinnen teruggehouden. 
Vandaar dat werkstukken uit hun handen kwa
men als dit grootste orgel van Nederland. 

Voor de vo ltoo iing van dit instrument zullen 
nog tw ee r egiste rs bijgeplaatst moeten worden: 
de Open Contrabas 32' en de Bombard e 32'. 
Bovendien moet het koororgél nog door middel 
van een kabel aan het grote orgel worden ver ~ 
bonden. De dispositie ziet er dan als vo lgt uit: 

MANUAAL I (Hoofdmanuaal) : MANUAAL II (Positief expressief): MANUAAL III (Reciet expressief): 

Prestant 16' Viola Major 16' Holquintadeen 16' 
Bourdon 16' Prestant 8' Nachthoorn 8' 
Prestant 8' 
Holpijp 8' 

Viola 8' Gamba 8' 
Vox Crelestis 8' Fluit harmoni ek ~ / 

Plortunaal 8' Roerfluit 8' Quintadeen 8' 
Fluit harmoniek 8' Baerpijp 8' Salicet 4' 
Gedekte quint 5 1/ 3' Viool 4' Fluit harmoni ek 4' 
Octaaf 4' Holfluit 4' Nasard harmoniek 2 2/ 3' 
Gemshoorn 4' Quintviool 2 2/3 Flageolet harmoniek 2' 
Doublet 2' Viool 2' Terts 1 3/ 5' 
Mixtuur 4-6 st. 2 2/ 3' Sifflet 1' Larigot 1 1/ 3' 
Scherp 4- 5 st. (m. terts) 2/ 3' Mixtuur 4-6 s t. 1 1/3' Cymbaa l 4 st.(m.terts en sept.)1/2 ' 
Cornet 3- 5 st. 8' Sexquialter 2-3 st. 2 2/ 3' Trompet 8' 
Ripiëno 2 st. 1 1/ 3' Enge lse Hoorn 16' Fagot-Hobo 8' 
Fagot 16' T11ompet harmoniek 8' Clarinet 8' 
Trompet 8' 
Klaroen 4' 

Kromhoorn 8' Vox humana 8' 
Sc halmey 4' ~Qx buwaAa "1!r"" 
Tremulant remulant 
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PEDAAL : MANUAAL IV 

Open Contrabas 32' (K ooror gelspeeltafe l Man. I) 

Ve1·der bezit he t orgel de ge wone 
speelhulp cn , vrije -en va st e combina
ti es me t wipp e n en treden en zwel
k a sten voor pos itief en reciet. Behal
ve die va n het vierde man. dat vanaf 
de h•oofdspeeltafel electrisch bediend 
wordt , is de tractuur pneumatisch . 

Subbas major 32' Principaal 16' 
Op en bas 16' Pres~~~s~. • .,() I' 8' 
Contrabas 16' Holp!Jp 4

- 8' 
Subbas 1!l' Octaaf 4' 
Quintbas 10 2/ 3' Quint 2 2/ 3' 
Openbas 8' Mixtuur 3-4 st. 2' 
Wijdgedekt 8' (Koororgelspeeltafel Man. II): 
Openfluit 4' Koppelfluit 8' 
Zwegel 2' · vio la 8' 
Ruispijp 2-3 st. 21. • Vox celesti s 8' 
Bombarde 32''.J Roerf luit 4' 
Bazuin 

.,, 
16' Octav(n 2' 

Trombone 8' Carmon 2-3 st. 
Klaroen 4' Trompet harmoniek 8' 

(Koororgelpedaal) 
Open sub)las 16' 

<= tr . op Princ. 16') 
Violoncello 

D e Sint-Willibrordusk erk is als de grootst e 
kerk der stad aangewez en voor massale kerk e
lijk e plechtighed en en pontificale ontvangsten 
en diensten . Zij kan een enorme massa mens en 
bevat t en , en daarom is het bezit van een groot 
org el ook juist. De schone uitbundigheid onzer 
kerkelijk e plechtigheden heeft een diepe zin en 
wij mog en de verhoµding en ervan niet versto
ren door een t e grote schri elheid of ben epen
heid die overal de duivel der ijdelheid op de 
loer meent t e zien liggen. Ook in de Kunst mo e
ten wij God geven wat H em meer dan all e 
schepsel toekomt, uit een grot e dankbaarh eid 
om zijn Schoonh eid die Hij heeft willen open
baren in de Kunst en in de kunst enaars. 

De organist der kerk, Albert Tho enies, h eeft 
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sedert de laatste vergroting van zijn instrument 
een schoon plan ten uitvoer gebracht: Elk e 
Zondagavond speelt hij na het Lof een drie- of 
viertal grote orgelwerken en deze bespeling en, 
die aanvank elijk het lot deelden van alle "sor 
t ie's" , nl. verloren te gaan in het geslof der zich 
weghaastend e parochianen, trekken hoe langer 
hoe me er de belangstelling, d .w .z. de kerkg a n
gers blijv en eenvoudig op hun plaats zitten als 
het Lof aan het altaar gedaan is om ~e luist eren 
naar dat ander Löf van de achtergal erij , om, 
nadat zij God hebb en horen loven "in tympan o 
et choro", daarna H em t e prijzen "in chordis et 
organo". 

Piet VISSER 
Amst erdam. 



Gen ·111e'lflewamrdig st11 le wnn1r1.n lnnde1rije11 ,iets te 1·na leen l11ebben /'11ei' 01rgel 

I Bellem 
... 

Terwijl wij de gewon e kerkrekeningen door
snuffe lden en ook de losse stukken blad voor 
blad doornam en hadd en wij reeds versc heidene 
keren te doen gehad met het woordje "orghel
velt". vVe begrepen er ge~n snars van en vr ees
den , zeer ten onr echt e, dat we een paar letters 
verkeerde lijk bekeken. Er stond echter wel de
gelijk "orghelve lt". 

Gelukkig, aan het eind e va n ons nazo ekin gen 
vonden we een lijvig stuk waarin gehe el de kw es
ti e duid elijk werd. Wij kunnen niet laten hier
uit enkele gegevens te publiceren omdat hi er 
wellicht s_praké is van een énig verschijnsel in 
de orge lb eweging. Mete en weze dit een aanspo 
ring voor de meer gego eden om ook op die 
wijze een steun te zijn voor h et orgel en de 
organ ist!! 

In 1663 dus doet de Pastoor van Bellem 
"Heere end e Meest er Jan Slyncx" een gift e aan 
de kerk van Bell em "omme de goede jonste end e 
affecti die hy is draeghende aen de voorn. ker
cke ende godde licke dienst, h eeft hy uyt zynen 
vryen eyghenen wille ghejont ende gheghev en 
by don at ie in ter vivos, ofte ghelyck men seght, 
met der waermder handt" . . . ,,vierentwintich 
ghemeten ... ghe leghen in h et ve ldt acht er Bel
lem keerck e, west den vyfve rdam, noort de we
duw e van den advocaet ranst, oost ende suyti 
het nereveldt, van welcke vierentwintich ghe
met en een deel te land e ghebrocht is wa erop 
staet een huys eken ende woon ende is Bauwer, 
met int enti e van noch een huy seken op t e ste llen 
end e eeni1she ghemeten te agriculturen t e br en
ghen en de bequaeme omme t e saey en, m et con 
ditie dat men met h et incomm en vande selve 
partye van 24 ghemeten sal onderhauden een 
orghelist ten adv enant van thien pond en groo 
ten sja ers" ... 

Hier wordt verklaard dat hetgee n meer zou 
word en verd iend dan de t ien pond en, aan de 
kerk komt , en, indi en h et land zoveel ni et op
brengt de kerkfabri ek moet bijlegg en tot tien 
pond. 

D e orge list zal mo et en spelen op alle h oog
da gen en Onz elievev rouw eda gen en al de eerst e 
zonda gen van elke maand. Hij zal kom en van 
Gent "o ft e elders te meeste proffyt e". In geva l 
Yan oorlo g of bero ering e zal geen orgelist onder 
h ouden worden en strijkt de kerk de ti en pon
den zelf op. 

17€ €€UW 
In een ander rekening vinden we bv. dat in 

het jaa r 1671 een orgelist van Urs el zich voor
ste lt a ls kandidaat voor het Orghelvelt, om het 
orgel te onderl1ouden en er op te spelen. -~. 

Tot zover we de archiev èn · nakeken ( een goed 
eind in de 18" eeuw) blijft er in de rek enin gen 
steeds sprake ove r het orgelv eld en het komt 
me voor dat die naam in de volksmond 
mo et geb leve n zijn zoals elke andere van die 
aard. In ' 1706 word en dan nog 150 eikplantso e
nen op het orge lveld geplant en gen iet de orga
nist steeds van de pacht en de "agricultur e" ei-

- van. Mogelijk s leeft die naam "orghe lve lt" nog 
in de parochie Bell em? Wij hadd en echter ni et 
me er de tijd er persoonlijk na vraag naar te doen. 

Het lijkt me echter geen slecht idée wanne er 
een of and er groot -eigenaar de pacht van een 
zijn er gronden aan het orge l en de organist zou 
afstaan "omme de goede jonst e end e affecti e. die 
hy dra eghend e is aen de keerck e end e goddeli
cke dienst" ! 

B.D. K. 

1t 

Ve1·woe ste kerk van Bellem. 
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JBoekbespreking 
NIEUW E BAERENR EIT E &-UITGAVEN . - In de 

_..-(a' ats te wek en va n de oor log .tr ,of ook he t B ä renre ite r
Verl ag in Kasse i het lot da t zove le and ere st eden va n 
E ur opa get rof fe n had : E en bomba rd e men t ve rni eti gde 
ee n g1·oot s tuk Eur opese besc having . H et Bä renre ite r 
Verl ag , da t sed er t 1935 m et de N az i-a u to rit eit en op ge 
spa n ne n voet ha d gestaa n , uit de R e ichspr esse k am er 
gest ote n .was en dat in de o orl og ond er verzwaa rd e Nazi 
dru k het bes taa n had vo 01-tges lee pt, heeft kans gez ien 
om aa nstond s n a de oo rl og op :z;eer pr imi t ieve wijze het 
be drij f te h ers tell en en langzame rh an d wat u.it te brei
den. Aa n het vó ór oor logse Bäre nr eite r -Ver lag is de or ge l
bew egi ng in E ur opa vee l dank versc huldi gd : Hi e1· ver
sc h enen de ui tste kend e publi ca ti es va n Chr. Ma hr en holz 
o ver de orge lr eg iste rs, het bo ek ov er de or ge lkun st in -
de Goti ek , he t boek va n Hickm a nn over _het P or ta ti ef , 
het bo ek va n H ans Klo tz ove r het orge l, en daarnaast 
een zee r gro ot aanta l orge lw er k en van oud e en n ieuw e 
com poni ste n. E n dat a lles in ee n v,oorn ame ty pogra fi s ch e 
verz orgi ng. Alle ge dru kte vo or ra den zijn in de oo rlo g 
ve rl oren gegaa n . 

✓ 

D ezer dage n on tv in ge n wi j de eers te vr uchte n va n 
h et n ieuw e werk: ee n aan t al h erd1·ukk en va n vr oege r e 
Bäre nr eiter -uit gave n : 

Choralvor spiele für den go tt es di ens tli chen 
h1·sg. v on A. GRAF. 

Geora uc h , 

H et lm raa lvoor sp el is ee n vor m di e in de D u it se pr o
t esta n tse ker k en is on ts taan a ls voor spe l op het ge m een 
t egiezang en d ie door de bes te comp oni sten , B ac h vo or
op, dr uk wer d beoe fend . In deze bund el van 76 z ijn de 
m ees te va n J. G. Wa lth er , ve le va n Zach ow , een aa nt al 
va n Bu xte hu de, J . S. Ba ch en P ac h elbel, een van K ri ege r 
en een va n W eckman n bij ee ngeb 1·ac ht. H et is m uziek di e 
zich zee r goed lee n t voo r tu sse nspele n ti jdens de gezo n
ge n di el_lsten ·n on ze ke rk en , ka th oliek e zogoed als pr o
tes tant se . H e t is ku nstvo lle, ee nvo udi ge m uz iek, God ter 
eer gesc h re ven; en waa r in onze dage n het streve n be
staat, om elkan ders liederen te zin gen, en du s de me lo
dieë n n iet m eer gehee l vr ee md zijn , daar za l de po ly
ph one or ge lbewe rkl ng va n deze sc hone m uziek zek er 
zij n weg v ind en. 

J. S. Ba ch: Orgelbüchl e in und and ere kl ein e Ch oralv or-
~ spi ele, hr sg. von H er ma nn KELLER. 

B ij elk deze1· kor aa lvoors pele n - hee rlij ke muzi ek va n 
de L eipz ige r Ca ntor - is het bet r eff ende lied in meer
ste mmi ge zet ti ng a fge drukt uit de cant ates va n Bac h 
ze lve of u it di e van and ere. Ba ch h ad het pl an opgeze t , 
om voor hee l het k er ke lijk jaa r ee n se rie voo r spele n t e 
compo nere n . Va n de 164 waarva n h ij de ti t el en de 
vo lgorde ree ds had vastgestel d , zijn er slechts 45 gecom
po neer d. Zijn hand sc hr if t bevat voo r de rest... lege ~)ad
zijden . I n een a nd ere be trek ki ng b1eef het « Or gelb uch
Jein » onge bru ik t en onvo lt oo id ligge n! V ri end en en leer 
lin ge n sc hre ve n som mi ge voorspe len ove r , en de Pe ters
ed iti e ga f de v.oor spelen in a lf abet ische volgo r de: de be
wer k,er ontg in g de bete k eni s va n het k erk eli jk j aa r . 
Deze ui tgave br en gt ze wee r in de oud e volgor de. Ke !ler 
gee ft aa n het slot enke le kort e en zake li jk e aan t eke n in
ge n ov er h et ontstaa n , de sti jl , de r eg istratie, het tempo, 
en de voor dra cht. 

~ oha nn Christoph Ba ch : 44 Cho räle zum P räamb uli er e_n, 
nach de n Ha nd sc hrif ten er stmals hr sg. vo n Ma rt m 
FI SCH ER. 

J oh . Chr . Ba ch ( 1642-1703 ) was se dert 1665 organist 
in Ei senac h . H ij was ieen oom va n J . S. Ba ch en een 
zee r gezie n or ga ni st. Zijn h ie r afge drukt e ko r a~ lvoor 
spe len vo rm en een ui tsteke n de ln le idin ~ op . _die van 
J oh ann Sebas ti an door da t ze veel ee n vou dige r z1Jn , maa r 
t ege lijk zijn h et da nk bar e en scho ne tu sse n spelen om
dat ze zo gez;ond va n k arakter zij n. 

Fr e ie Orge lvor spiele vorba chi scher Meiste r, hr sg . von 
~ Max SEIFFER T. 

Deze 32 bladzij den orgielmuz ielc va n het beste gehalt e 
vormen ee n bloem lezi ng ui t vroege r in de r ee k s « Or
·g an um » ve r schene n orgel werken van oud e Du itse mees 
te1·s. Ook deze zijn voor de ker kdi en sten zeer ge sch ikt 
a ls entrée's of sor tie' s. j V· 

Jant je- en Gr ietje 
vi n de n het een leuk 

Scha lme inummer . 

• 
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__.,., - De .1Firma Verschueren bouwde een nieuw orgel in 
r de kerk van de H. Matt hias, te Castenray, va n 14 regi s

ters, verdeeld over twee kla vie nen. He t werd in ges peeld 
äoor P. Hörmann, organist aan de St. J an' s Ba sili ek te 
's Hertog enbo sch, met de volgende werken : Preludium 
en Fuga, D. Buxtehud è; Fant asia,' G . Ph. T elema nn ; 
Twee P ass iekoralen , O Haupt voll Blud, J. S. Bach, en 
0 Lamm Gottes, Max Reger; Th ema en variaties, Albert 
de Kl e rk; Twee Intermez zi, H . Andriessens; Tocca t a, Ch. 
M. Widor. (27 Maart 1949.) 

De zelfd e Firma plaat ste een nieuw orgel in de kerk 
van Burcht (O.-Vl.) (24 reg is ter s) . Op zelfde dag als bo
vienstaan de werd het orgel ingehuldigd en voor het eerst 
bes peeld door Mr . Clement D 'Hooghe m et volgènd pro
gra mma : Toccata en fuga in d, J. S. Bach; Aria in A, 
idem ; Variaties op Kerstdag, C. Dac quin; Gebed, A. De 
Boeck; Toccata in F, Ch. M. Widor; Melodi eë n uit het 
werk va n Grie g; Elegie, Cl. D'Hooghe; Improvi sa tie en 
Finale uit de le Symphoni e van de uitvoer?er zelf. 

• Dhr. Hub. Houet , organist der Ste. Catharinakerk t e 
~ E indhoven en leraar aan h et Conservatorium t-e Tilburg, 

bes peelde het nieuw orgel der Firm a Vermeulen (Weert) . 
. Het orgel heeft een dispositie va n 31 reg isters , en werd 

gep laatst in de kerk van Molenberg (He er len). E r wer
de n we1·ken giespee ld uit v ier eeuwen waar ,onde1· de va
ria ti es van Sw ee linck. Een uitgebreid artikel daarnver 
werd gepubliceerd in de « Gazet van Limbur g », va n 
15 D ece mber 1948. 

• Lode van Desse l, oud o rganist der St. Pieter skerk 
te Turnhout, die voor ee n paar jaar met zijn groot gez in 
naar Am erika verhuisde, wierd er eerst be no emd a ls or
ganis t en koorl eide1· aan de St. Thomaskerk te Ann Ar
boo r bij Dét1 ,oit. Nu be i-eik t on s het bericht dat hij in 
dezelfde functi e benoemd wer ·d aan de St. Aloysiuskerk 
te Détroit zelf. Het is een der voornaamste ke1·ken deze r 
st ad en onze la nd ge n oot ge ni et er re e ds een grnte ver 
maar dheid. Zeer harte li jk gefelic iteerd en de be ste g r oe
ten uit Vlaanderen ! 

• Nog uit Antw e rpen : In het numme1 · van Maart ll. 
ston d o.a. in dez elfd e rubriek « Intussen moeten wij ons 
be help en met h et orgel der Neder !. Hervormde Rerk .. . » 
Deze woorden zijn , tot ons g root sp ijt , ve 1·keer d opgeno
men door enk.ele lezers , die hi erdo or versto nd e n dat wij 
het orgel dezer k erk a ls minder waa rdi g besc houw en en 
zo vlug di t zou mogelijk zijn, wij de concerte n in een 
a nd ere k erk zouden geven. Dit is zeker onze bedoeling 
niet geweest en wij hopen dat wij door di t sch ri jven 
langs « De Schalmei » het mi sve rst and zullen opgeLost 

. hebbe n. Wij wilden aan duid en dat oer buiten dit or ge l 
gee n en kel a nder concertorgel is waar wij kunn e n op 
concerte r en. Er zijn nog wel goe de orgels doch de mo ge
lijkheid erop te concerteren is om verschillende redenen 
ui tges loten . Wij houd en er dan ,ook aa n langs deze wieg 
de H eer J. Watelet, organist der ker k , en H ee r Domin é 
De H aan t e dan ke n voor hunn e bere idwilli ge m edewer 
k in g aa n on ze conce rt en di e onze organisten in staat 
s t ellen voor uit gang te mak-en. Dit a lles ten bate der 
« Ant werpse Orgelconcerten ». V. H. 

• De Heer J. Watele t s pee lde t er ge lege nh eid van h et 
70-jar ig bestaan van het zangkoor zijner k erk op Maan
dag 25 1',pril b ui ten de begeleiding der k,oorwerken nog 
ee n Pre ludium en fuga van Max Reger en Boeren da ns 
va n John Bull. 

• Meest~r Ch. Hens ga f op Zond ag 5 Ap ril z1Jn 6e en 
laa tste Bachconcert in de grote re ek s. De concerten h eb
ben een buitengewoon s ucc es gehad ondanks het zeer 
zwaa i· programma. « De Sch a lmei » sluit zich zeer hai •: 
telijk aa n bij de gel ukwen se n die de grote Or ga nist te 
beurt vielen. 

• Conservator iwn te Brugge. Als solist op het conce1·t 
van Zondag 5 April, sp:eelde Ro ge r Deruwe de Fantasia 
en Fuga in sol kl. door J. S. Bac h. 

• Hoe komt het dat er .weini g of gee n gramophoonplaten 
in de handel zijn van orgelwe1·ken d,oor Prof . Flor Pee
te r s uitgevoerd ·r Wie kan ons daarop een dege lijk ant
woord geven? 

• Nico Zijen hield e en or ge lb.espelin g op 31 Maa1·t op 
Radio-Zuid-orgel m et di t program.ma : Sonata E roic a, 
Jos J ,ongen; Uit « Nativlte du Seigneur », Le s Bergers, 
0. Messiaen; Toccata en Fuga over « Asp erges me », 
Nico Zeijen. 

Dezelfde onvermoeide conc ertan t gaf op 8 Mei op het 
or ge l der kerk van 0. L. Vrouw Boodschap te H oe ns
bróek (25 1·eg iste1·s) , ee n ni euw or ge l door de Firma 
Pels & Zoon geb ouwd, reen or ge lbe spe ling met volge nde 
werken : Toccata en Fu ga in F, Buxtehude; In dulci 
j ubil o, ide m; Vom Himm el hoch , Pa c helb el; Wohl mir, 
das ich J es um habe, J. S. Bac h; P assacag lia, idem; Kor
te Pauze .Finale uit de Ile Symphonie, Widor; P rem ier 
Choral, H. Andri esse n; Ave Maria, Flor Peeters; O L a m 
Gods, Nico Zeijen; Sonata eroica , Jo s Jon gen. 

• De Firma Lon cke bouwd e een nieuw orgel in de 
kerk van H a r elbe ke (z ie Hare lbek e, in de Omm er eis, el
ders in dit numm er ) va n 25 re g iste r s . H et wer d inge
spee ld door G. Verschraegen op Zondag 24 April met : 
P reludium en Fu ga in Re Gr., J.S . Bach; Gavotte, Raick , 
Ch aco nn e, Durand; Giga, L cellet; G1-oot symp honi sc h 
werk van Franck. 

• Paul Era ly ga f een orge lconcert" voor R adio Brussel 
(Vl.) met : Prelude en Fug a in e, J .S. Bach; Fu ga in f, 
G. Fr . Händ e l ; Twee Koraalpreluden van C. Huber t Pai·
ry; Stoet en Lit a ni e, Marcel Dupr é. 

• De Families Pe ls en D'Hondt weze n hierbij zeer va n 
hai·te gefe lic itee rd me t het huw elijk van hun kinderen! 
Wij wensen hen a lles wat he n goe d zij , « weest coen 
ind er minne en levet scone » ! 

• Grobbendonck : de provinciale Directi e va n Urbani
sat ie en Oorl ogssc h ade maakt bek en d dat het orgel van 
Grobbendonck gesc ha t werd voor de som van 385.700 fr. 

• D e Firma D 'Hondt te Herselt, bouwde ieen ni euw 
orgel in de k ape l der Zusters Ursulinen te Wilrijl,, van 
14 spe len. H et orgelrecital werd gege ven dooi · Z.E.H. De 
L ae t met volgende we rken : Tocc ata en Fu ga in Mi Gr., 
J . S. Bach; Concerto in F, l e deel, Händel; 0 Mensch 
bewe in dein Sünde gross, J. S. Bach; Allegro, Vierne; 
Finale uit de le Sym ph oni e van Vierne . 

• Jan Leopold voerde op het orgel van het N.I.R. de 
« Zeven krui swoor den van K r ist us », door Ch. Tour
nemire, uit. 

___,, Gernando Germani, orga ni st aa n de St. Pietersbas i-
~ liek te R ome, ,onderneemt ee 11 transcontinentale concert

r eis door de Verenigde State n en Canada, va n 15 Sep
tember tot 15 D ecem ber . 

•• 
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/ • Oll'ivier Messia e n wordt beg in Juli in Amerika ver
wacht. Het is zijn eerste bezoek aan dit land. 

• Dr . Albert Schweitzer, de bekende Bach-specia list, 
~ eoloog, organist en medicus, stichter en bestu urd er 

van het hospitaal te Lambarene, in Frans West-Afrika, 
za l ieen kort bezoek brengen aan Amerika om er een 
Goéthe-herdenking bij te wonen. Hi j is nl. ook spec ia list 
,o!l gebied van Goethe-verklaring. 

Op 7 April g reep in het Musica-Sacra Instituut te Ro
me de eerste uitvoerin g plaats van het nieuw werk van 
Mgr. Licinio R efice : « Missa pro Defunctis », onder de 
leiding van de toondichter. Het wel'k is geschr-even voor 
so li, mannenkoor en orgel. Feruccio Vignanelli trad er 
in op als org a nist . 

• Tongerloo : in de Abdij van Tong erloo spee lde G. 
Verschraegen een keu re van orgelwerken: Preludium en 
Fuga in re ki; Pastorale; Passacaglia van J. S. Bach; 
Groot sy mphoni sc h stuk van Franck; Cantabile, Franck; 
Pièce Hér,oique, idem. 

• Dhr. Bartel Reitsma te Blij (F rie s!.) was op 26 Dec. 
11. 50 j. organist der N.H. Kerk aldaar. Hij werd bij di e 
gelegenheid door H. M. de Koningin begiftigd met de 
Ere-medaille in zilv er van Oranje-Nassau. 

Op 1 Januari was het eveneens 50 j . geleden dat de 
He er J. G. Kooistra te Sneek zich als organist verbond 
aan de N .H. Kerk te · Goenga. 

Op zelfde datum herdacht de bekende blinde 01·ganist 
C. J. Bute (Wa lburgkerk te Zutfen) zijn 40-jarig jubi 
leum als organist en toonkunstenaar. 

Nog op z,elfde datum was het 35 j. gelede n dat Dhr. 
J. Wijbinga te Oldeboorn benoemd werd tot organist der 
Doop sgez inde Gemeente aldaar. In al die ja ren heeft 
hij niet één dienst verzuimd! 

« De Schalmei » wenst de ho gergenoem de O1·ganis ten 
van harte ge luk met hun v leiende jubilea! « Ad multos 
annos » ! 

Voor kortie tijd overleed vrij onverwacht Dhr. Joh. 
Rijpkema, organist en musicus te Sneek. Als organist 
was hij ge durende 37 j. verbonden aan de Geref. Zuider- · 
kerk. Sedert 1946 aan de D oopsgez inde Gemee nt e in de 
ze lfde pl aats. Hij was in zijn di str ict een zeer gez iene 
persoonlijkheid. Als penningmeester en led en ra a dslid 
van de Al g,em. Ledenraad der N.O.V. hi eld hij zich spe
ciaal bezig met de sociale positie van de organisten. 
Aan de ve rb etering hiervan ha d hij een belangrijk aa n
deel. Zijn heenga an wordt in N.O.V. di stri c t Frie sla nd , 
diep betreurd. 

• D e Firma Reil 1·estaureerde het oud orgel (gebo uwd 
.,.,....-aoor Schw a rzburg te Leeuwarden) onder toezicht der 

Advie scommissie N.O.V. Het oud in str um ent dat één 
klaviler telde werd uit geb 1·eid to t twee en een vrij pedaa l. 
Dhr . George Stam be speelde he t orgel bij de inwijding . 

(corr. Fri es la nd ). 
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• The Or-gan Club, Londen. '!'er gelegenheid va n d,e 
..:---Ónl a ng s geho ud en jaarvergadering werd o.a . onze Noor d

Nede rl andse medewerlter Piet Visse r ben ·oemd tot Cor
re spond e rend Lid van T he Organ Club. 

De Or ga n Club organi see rt eens of tweemaa l per 
maand exc ursi es naar inter essante orgels en orgelbou
werijen in e n om Londen. Tijdens de jaarver gade rin g, 
die in de Northern Polytechnic School werd gehouden , 
werd een concert van gramofoonplaten ten gehore ge
bracht. Dit waren opnamen van Andr é Ma rchal op he t 
orgel van St. Eustache-Parijs, Cunningham op St. ·Mar
garets te Westminster, Marcel Dupré in Queens H all, 
Herb. Daw son in Kingsway H a ll, Londen, Sir Walte1 · 
Alcock in Salisbm ·y Cathedra!, Charles Courboin op he t 
reuz enorge l in de Wanamaker Stores te Philadelphia , 
Virgil Fox in het , Hamm ond-Mu se um te Glouce ster 
(Mass.). 

• Zwits erland. Er zijn wèinig lan den in Europa, waar 
/ het or ge l zo in de belangstelling van het officiële mu 

ziekleven ' .st aat als in Zwitserland. In het laatste num
mer van de Schweizerische Mus ikleitun g lez en we, dat 
bv. in Zürich op het elfde volksconce1·t van de 'T on halle 
gesellschaft, in een programm a van Zwitserse componis
ten, het belangrijkste werk het Concert voor Orgel, 
st rijker s en k~perblazers op. 74 va n Willy Burckhardt 
was. In de cathedraal speel de Gün th-er Ramin een Bach
programma voor een ongewoon talrijke m enigte. In Ba
z~! gee ft Edua1·d ?-4üller dit seizoen zijn jaarlijkse cyclus; 
h1J speelde o.a. een programma met werken van Buxt e- ' 
hud e en Clérambault. De Züricher or ganist Heinrich 
Funk spee lde in Basel een groot Bach-programma. 

Het Kamerkoor va n Solothurn gaf in de Franciscan er
kerk een koor- en orgelavond met een programm a van 
oude en ni euw e werken. 

Het verheugende van Zwitserland is wel, dat de o ffi
ciële muziekpers aan deze concerten een behoorlijk e aa n
dacht sche nkt en de orgelmuziek beschouwt als volwaar
dige ·muziek. De Nederlandse en de Belgische pers kan 
daar een voorbeeld aan nemen. pv _,/ . 

• De Geneefse organist Henri Gagnebin zal in Febr uar i 
enke le concerten in Noo1·d-Nederl a nd geven. 17 F e]Jru a ri 
speelt hij o.a. in de Zuiderkerk te Rotterdam. pv. 

• E.P. Van Overb elrn gaf een orge lr ec ital in de kerk 
der D omi nic anen te Brussel (R;ena iss ance laan). Werken 
van Bach, Fr anck, Haydn en Peeter s . (Zon dag 8 Mei). 

• Dhr. Jam es C. Andr ews, Oak Rid ge, T enn., 
Amerika, biedt een goede prijs aa n de persoon die 
h em een exempl aar kan bezorgen van « De Schal
mei », Jg. 1, 1946, Nr . 2, Maart. Inlichtingen op ons 
Bur eau. 
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Het geslacht Waghe1rs 
* 

OK bij de be hand eling van de 
fa milie Wag h ers m oet ik voo r
af de opm erkin g maken , dat 
vele va n de hi erond er vo lgende 
gegeve ns teve ns te vind en zijn 

J. in de st udi e ove r Bru gse Orgel
mak ers va n de ha nd va n de 
heer Fra nçois in de "Bi eko rf ", 

Ju li 1948 b lz. 155 vlgg . Gaarn e bet uig ik op deze 
p laa ts m ijn da nk aa n de heer Fr anço is voo r de 
hu lp, di e ik va n h em moc h t ontva ngen bij het 
verza melen va n mate r iaa l ov er Vlaa nd ere ns 
orgels en orgelm akers. 

Ond er de 16-eeuwse ges lach te n va n orgel
bouwers, di e in Vlaa nd ere n va n b ete k eni s wa ren, 
moet ook da t der W ag hers genoem d wo rd en . 
N iet dat dez e familie op één lijn geste ld ka n 

word en met de fa mi lies Buu s, B rebos , Mors of 
La nghedu l. Int egend eel ; Charles, J an en Fr an
çois W ag hers be horen tot de in elke eeuw be
kende groep va n 01;gelmakers, di e weliswaa r ni et 
to t de gro te ku nste naa rs gereke nd word en , m aa r 
die toc h doo r hun ta lrijk e werk 7.aamh eden de 
aa ndac h t va n du hi sto ricus verdi enen. 

Charles Wag h ers, naar mijn weten de oudste 
orgelma ker va n d it ges lach t, was a fk omst ig u it 
H aze b roek of ui t de omge vin g va n deze , tege n
woord ig, F ra nse sta d. E en recht st r eeks bewij s 
h eb ik voo r deze a fk omst n iet kun ne n vind en , 
maar wel wij zen ta l va n gegeve ns toc h in deze 
ri ch t ing. Ik noem va n deze gegeve ns : 

l. In de kerkre ken ingen va n H ,ne b roek k omt 
de naam Wag hers vee lv1:1ldig voo r ; ta l va n am 
bac h ts lieden h eette n daar W ag hers, ook reeds in 

73 



het eind e va n de 15e of het b egin va n de 16e 
eeuw ; de naa m wa s daa r kl aarb lijk elijk. in 
heems . (1) 

2. Charles Wagh ers wa s gehuwd met P assc hi 
ne Claeis, Ser vaes doch te re, gh eseit Lauw ers. (2 ) 
Welnu, te H azebro ek wa s zeker sind s 1492 (d e 
ouá st e kerkr ekenin g van Haz ebr oek dat eert va n 
dat jaar) een zekere J an servaes a lias lauw ers de 
kost er, t even s organist. Dez e kos te r-Ol'gani st 
stier f in 1522, kor t nadat Charles Wag hers in de 
kerk van Haz ebr oek een nieuw org el bo uwd e 
(1519) (1). Wat ligt er m eer vo or de hand da n 
aan t e nem en, dat Charles zijn vrouw vo nd in 
Haz ebr oek, waar hij zeker h eeft gewerkt , en aa n
va nk elijk misschi en ook woond e ? 

3. Bij de dood van Charles W agh ers , in 1540, 
blijkt de familie goe deren te hebb en in Ha ze-
br oek (2). • 

4. J an Wa ghèrs, zoon van Charles, verk och t 
in 1544 bezittin gen , die hij had t e H ond egh em , 
een dorp vlak bij H aze br oek. ( 3) 

5. D e vro egst bek end e werk en van Charl es 
waren niet in de om gev ing van Bru gge, maar in 
Zuid-Vl aan deren en de aang renzend e gewest en: 
St -Om er, Val encienn es, Bur bur g en Ha zebr oek. 

In elk geval trok Charles oms treeks 1520 naa r 
Brug ge ; hij mo et daa r in nauw con tac t gest aa n 
h ebben m et Joris Buu s. Ste llig behoort hij dan 
ook t ot de Buu s-sch ool, a l heeft hij da n ook la ng 
niet de bet ekenis van J ori s Buus. In Bru gge zelf 
is h et b elangrijk e werk bijna st eeds voo r Joris 
Buu s; p as na diens dood in 1532 heeft Charl es 
ve le belangrijk e opdr ac ht en in deze st ad , H ij 
kom t dan ook t ot een zekere ma te van welsta nd , 
wan t bij zijn do od blijk t hij de bezit te r t e zijn 
va n vers chill end e onr oerend e goederen , waa r
ond er een huis, dat vi·oeger aan de fa mili e Buu s 
toebehoord e (2). Of zijn werk wel altijd aa n 
ho ge eisen kon vo ld oen, is op zijn minst tw ijfel
ach t ig, want h erh aa ldelijk h eeft hij m oeilijkh e
den: zo in 1528 t e Sta lhill e ( 4 ) en in 1534 in 
Brugg e, St -Wa lbur gak erk ( 5). H et nieuwe or gel, 
dat hij bouwde voor de St -Walb urga kerk werd 
n.l. afg ekeurd. Als dan ook in 1535 de kerkm ees
ter s de r O.L .V.-k erk te Bru gge zich be raden over 
de bouw va n een nieuw in st ru ment , hebb en ze 
wel bespr ekin gen m et Corn elis Mors u it An t wer 
pen en Michi el Langhedul ui t I epe r , doch va n 
'n con ta ct met Charles Wagh ers b lijkt niets ( 6 ). 

Charl es werd niet zeer oud. B ij zijn dood had 
hij dri e mi nderj arige wett ige kinder en en een 
mind erj ar ige nat uu r lijk e do cht er (2 ). 

In t egenst elling met de heer Pau l Fran çois 
neem ik aa n , dat J an W agh ers een zoon va n 
Char les was. D e h eer Fr ançois houd t h et ook 
voo r mog elijk , dat J an een br oer was va n Char 
les. Ik stel voo rop, dat deze op lossing mog elijk 
is, maa r ik ac h t ze ni et waarsc hij n lij k . Imm ers 
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bij de mind erjarige kind eren van Charl es wordt 
rn 1540 een " .tla nn ekin " genoemd . Kan dit niet 
z(;)er goed dezelfde zijn a ls de la ter e "J a n"? Bo
vend ien : J a n's naam als org elmaker komt pa s 
voor na de dood van Charl es ; war e hij diens 
jongere broer , da n zou dit allicht in de t a lrijk e 
r ekening en, waarin de naa m Wagh ers voor
komt, eens ve rm eld zijn geworden. I s h et ni et 
zeer waarschijnlijk, dat hij Charl es' çmd st e zoon 
was, geboren omst reeks i 920, een jaar na h et 
begin van de bouw va n h et Haz ebro eks e orgel ? 
J an word t in 1541 voogd over de dan no g min
derj arige ki nde ren va n Charl es; wij st dat er 
niet op, dat hij zelf in dat ja ar meerd erjarig 
werd ? (2) 

J an was gehuwd met Jaqu emine Maes, blij
kens gegevens uit 1544 ; lat er is hij in de geest e
lijk e sta nd get reden eri werd hij in 1561 or ganis t 
va n Ko ekelare, maar ble ef t evens órgelm a
k er (9 ). 

Van de derd e W agh ers, Fran çois, is slechts 
zeer weinig bekend. Zijn werkzaamh eden vallen 
eerst vee l late r: na 17 53. Deze François mog en 
we zeker id entifi cer en met de in · 1540 minder
jarige "F ranskin" . 

Over de kwali te it en van Charl es' werk heb ik 
r eeds enige opm erkin gen gema akt. Het is echt er 
ook mo gelijk een idee t e vormen omtr ent de 
st ijl en het tec hni sch kunn en van Charl es. H et 
cont rac t, dat hij in 1515 sloot m et de abt van 
St -J a n te Va lencienn es bi edt ons de mog elijk 
heid hi erove r een oord eel t e v orm en . Hi er volgt 
dan de dispo siti e va n dit instrum ent t e Va len
cienn es : ( 10) 
C h e y e r e (St oel of rugp ositief) : 
.Prin cipa l 5' , Doubl e, F lutt es, Triple Oct ave, 
Cymb ales. 
G r a nd O u v r a i ge (Gro te werk of hoofd
werk): Grant J eu. 

Ter ve rkl arin g diene het vo lgend e: Ook hier 
is de gebruik elijk e splits ing va n het instrum ent 
in een ru gposit ief en een hoofdw erk; ook hi er 
eve nal s 60 jaar v ro eger in Delft en in and ere 
N oord- Ne derland se st eden, een ru gpo sit ief me t 
afzo nd erlijk en geza menlijk te gebruik en regis
ters ( ,,chacun jeu jewant a par lui et t out en
sem bie" ), waa r te genover een massaa l ho ofd
werk , do ch niet ve rd eeld ove r afzo nd erlijk e r e
gist er s, dus a ls Mixtu ur gebouwd, m et een gr oot
st e pi jp va n waa rschijnlijk 10 voet , mis schi en 
zelfs van 20 voet . D e ond erst e t oets was groot 
G (Sol ) . Van de regist er s va n h et ru gpositi ef 
behorn n er vier tot de prest ant ac h t igen , n.l. de 
Pr in cipal ( onze te genwoo rdi ge Octaa f of Pr es
ta n t 8' ) , de D oubl e (onze P resta nt 4' ), de Tri p le 
Octav e (onze Octaaf of D oubl et t e 2' ) en de 
Cymba les ( onze Scherp). Ook de klav ia tuur va n 
h et rugw erk begon bij groot G. 



Op zichz elf bied t deze dispositi e niets merk
waardi gs ; ze is in grot e tr ekk en gelijk aa n die 
v an J an V erryt alias Li ere of va n J oris Buu s, 
zijn t ijd genote n, of van Adria en Pi ete rsz. ui t 
D elft, zijn 15-eeuwse voor ganger , wiens werk in 
D 9,ornik , Rijs el en Brug ge mi sschi en aa n Char
les l;>ekend was. Ook hier is het, eve nals bij J an 
Verr y t , ali as Li er e, zeer jamm er, dat t otnu toe 
geen archi efvond ste n uit de jar en na 1525 ons 
disposit ies hebb en over geleverd , waa rui t con
clusi es getrokk en zouden kunn en word en te n 
aa nzien van een eve ntu ele evolu t ie in de b ouw 
wijz e na. 1525. In de Noord elijk e N ederland en 
en in Antw erpen begint oms t re eks 1515-1520 
een geheel ni euw e aera . 

D e werklijs t der famili e W aghers k an als vo lgt 
word en samen gest eld : 

Charles Waghers 

1508 St -Om er . St -Bertin. R eoa rati es. H et is niet 
geheel zeker. dat de hi er P."enoemde "Char 
les du H em" identi ek is met Charles W a 
ghers. ls "H em " mi sschi en een kl ein do r o 
in de omgev in g van H azebr oek ? ( 4 ) 

1514 en 1515 St -Om er, N otre D ame. R epa ra 
ti es. (12) 

1515 Valencienn es, St -Jo.nsab dij . Ni euw orge l. 
(10) 

1518 Burbu rg (Bourb our g) R eoa ra ti es. (13) 
1519 H azebr Óek. St -Eli 1ûu s. Ni euw orgel ; daa r

na t ot 1538 ond erh oud en kl ein e repa ra 
ti es. ( l) 

1521 Brugg~, St -D ona as . Ni euw orrrel. ( 5) 
1521 Bla nk enb erge. Ni euw orgel. In 1527 : re

p arati es. (5) 
1523 Br ugge, St -Chri sto ffelk ape l. R epa rat ies. 

( 5) . 
1524 K or tr iik. St -Maar te n . Reoa rat ies aa n h et, 

groot en h et kl ein or gel. (15) 
1524 (oms t reeks ) Brug ge, St-I vokapel. N ieuw 

kl ein orgel. Daa rn a tot 1540 ond erh oud. 
(14) . 

1524 (vó ór) St alhill e. R eoarat ies . ( 4) 
] 524 Boe kh nu t P (Oost- VI.). R eparat ies. (16) 
1528 St alhill e. R eparat ies. ( 4) 
1532 v lgg. Brugç;e, St-Gilli s. Ond erh oud en kl ei

ne re parati es. (17) 
1534 Brug ge. St- W albu nm. Ni euw or gel. Di t or 

gel werd ni et _geacce ot eerd . ( 5) 
1538 B rugge, St- Gillis. Nieuw kl ein or gel. ( 17) 

Jan Wag hers 
1542 en 43 Brugge, St- Gillis. R epara t ies. ( 17) 
15i!6 tot 50 Bru gge, St- Ivok ap el. Ond erh. ( 14) 
1547 Brugg e, H . Bloedk ape l. Nieuw orgel. (5) 
1550 en 51 Oost kerk e. Ond erhoud. (18) 
1556 tot 61 Damme . Onderhoud en r epar a ties . 

(19) 
1567 Sta hill e . R epa rat ies. ( 5) 

Hi er vo lgt een cop ie va n een deel der kerk 
r ekenin g va n K oek elare ui t 1561, waa rui t min 
of meer de in st ru cti e va n J an W aghers, als or 
gan ist der kerk te K oekelare, blijk t : ( 9) 

"Di ts de beta linghe va n heer J an W aghers 
orgh eniste va n de k en :k e va n couck el ( aere ) en 
de moet doen de dienste zoo hier naer volch t . 

Ee n messe de wek e die hy ghehoud en te doene 
om de ziele va n heer Lod. ~ eyts alle zond agh c 
voo r ste kat hlin e outae r. 

De zelve es gheh oud en te doene een messe alle 
d isse dag he voe r sin te L oy over de ghild e br oed. 

Noch twe e mess e t e wete n voo r St e J oris om
me de ziele va n jaco b poncx smaend aechs ende 
swoe nsdaeoh s. 

Noch twee messen de weke sdond erd aeoh s en
de sv rydaec hs deene om de ziele va n jaco b ... 
end e da nd er om de ziele van gillis bettin s. Noch 
een messe om de ziele va n maert en bruin ck. 

D enzelve n es oock gh ehoud en te spelene tl of 
va n onser lieven vr. de gh eheele wek e du ere t lof 
all e daghe, voo r de m esse va n sint e bastia en all e 
sond aghe, voo r St. jor ismesse alle woensdagh e, 
svry daechs st e mae r te ns m esse. V nort t e sp elene 
alle h oochty den, apost el da ghen , t sond ae chs en
de andere 'me'l daghe te h elp en zingh ene sint e 
kat hl. m esse, in de winte r te spelene ons e vr . 
messe voor midt win ter va n de guld en m att e t e 
zinghene ende te spelene me t te n h oochrn esse, die 
octave va n den h efigî1en saoram ent e, alle de vi
ghelien end e te h elp en zin gh ene end e h eeft hi er 
voo r al ts jaers de somm e va n 168 ¼: p . 

Ite m betae lt den zelven va n and oen va n st er 
niclaesmesse n midt s dat te r ald oen 1100h gh een 
ander pri este rs en wa ren 6 st. p . 
François Waghers 
1573 Bru ~irn St- W alhur ga. Visitati e va n h et 

door Ni cola as de Sm et ni euw gebouwd e 
orgel. (5) 

1579 Bru gge, St-I vokapel. Onderh oud. (14) 
1585 Brugge, K ape l tè n B ogae rd e. R epa r . (5) 

Dr M. A. VENTE 
Literntu urli jst : cf r. b i. 88 . 

1p·1· ' 1:j ' , 1
1 

· ~u ' ··. t 
-~ _., 
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Üver · ~ ulllelmuö . ~loo tacker, 
0rgani.M aan de St. ':Donatiu<'.>kerk te CBrugge in de XV/e eeuw. 

,I 

Ond er de orga niste n van de St -D onat iusk erk , 
door D. va n de Cas t eele en Edm. Van der Strae
te n in hun boe k : ,,Maîtr es de chant et organi ste s 
de St -Donat ien et de St -Sa uveur, à Bru ges" ( 1) 
gec it eerd , komt de naam voo r van h em wier 
naa m vo lgt in het vo lgen d ar chiefui tt reks el: 

"Guill elmu s Bl ootac ker , orga nista abb at is 
Furn ensis, discipulu s qu ond a m Corn elius 
va n den R yne. 
16 Mar t ii 1579. Ad officium org aniste, va
can te m per dis cessum Guill elmi Bl ootac ker 
versus I ta liam . Domini admi serunt Ni co
laum El ewout bru gensem." 

Guill elmus Blo ot ack er , organis t der Abdij 
va n Veurn e ( zou hi er geen spr ak e zijn over de 
bero emd e Abdij ter Duinen?) was dus een 
leerlin g va n Corn elius van den R yne, ,,clericu s 
dioce sis Torna censi s" (t 1573). Op zijn b eurt 
orga nist aa n de Bru gse basiliek sind s juli 1577 , 
wordt hij gerempl acee rd in Maar t 1579, do or 
Ni colaus Elewout om reden va n zijn heengaan 
naar It alië. D e au te ur s van hogergeno emd 
werk vr age n llich af welk e vervormin i?; de naam 
va n deze or ganist wel zou ond er gaa n hebb en bij 
zijn ve rblijf in h et schi ereiland. 

Wij zijn van m enin g dat het t wijf eloos is dat 
de orga nist B 1 o t a g r i o , een vlu chti ge 
verschijnin g aa n het H of van Beieren, dezelfde 
pe rsoon is a ls Bl ootac ker. 

Men v ind t in de rekenin gen va n di t Hof , do or 
Ad. Sa ndb erger in zi in "Beitr äge zur Geschi ch te 
der Ba.yeris ch e H ofk apelle unt er Orl ando di 
Lasso" III Bu ch , 1 Teil ( 1895) de tw ee volgen 
de ve rm eldin gen voo r het jaar 1587: 

,,Dem Wilh elmen Bl ota grio organist en b e
za lt zur Abfer tt igun g fl. 50 und fl. 6 zörun g 
thu et zusa mm en fl. 56. 
Guli elm o Bl otag ri o welschen organiste n 
za lt au s gn. zur völliger Abfürtti gun g lau t 
Ir frl. gn. mi t a igen Frl H annd geschribn en 
Signa tur fl . 25.'°' 

Daa r deze betalin gen de enige blijk en te zijn 
die ooit aa n de genaa md e Blo tagr io ui t!?;ekeerd 
werd en , ka n men vero nd erste llen dat deze k un 
ste naa r zich slechts op door re is te Müni ch be
vo nd, wellich t, doch dit is ni et zek er , als ca ndi 
daat voor een bet r ekkin g die hij ni et b ekom en 
heeft , daa r hij te ru ggezo nd en (Abfer t igu ng ) 

· wor dt naa r de plaats va n afkom st . 
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Er is hier de benamin g "w elsch" dat , ond er 
de p en der foncti onaris sen va n het Beiers e Hof 
de bet ekenis heeft va n " It a liaan". D aa r hij va n 
h et schiereiland kw am en hij , na ar de h eersend e 
gewoont e, zi}n na am ve ri ta lianis eerd had , is het 
zeer natuurlijk da t. men hem voor een _It aliaan 
nam. 

H et is wond erlijk dat Ei t ner die de beide 
namen Blootacker en Blotagrio . op de afst and 
va n enk ele lijn en , en m et dezelfd e voorna am, in 
zijn Q u e 1 1 e n - L e x i c o n genot eei:d he eft, 
zich ni et de vra ag gest eld h eeft naa r de moge
lijk e ident it eit. t uss en de beide p erson en. 

Er is echt er nog een reden t e meer voor de 
st evigh eid van ons betoog in h et ve r vormd Ita
liaans achtervo egsel a g r i o ( voor a g r o )' 
dat in het N ederl ands overeenk omt m et het 
acht ervoegsel a c k e r . 

Blo otacker noch Bl ot a!?;rio op doorto cht lang s 
het Hof va n Müni ch, zijn als zodani g ni et ver
meld door Eitn er. Op rekenin g van de tw eede 
citee r t hij t wee Ma drig alen en een mot et, res
pect ievelijk ve rschenen in S a m m e 1 w e r k e 
van 1591 en van 1631. 

H et is wellich t niet zond er belang t e signale 
ren dat de or ganist en van Itali ë t en zeerste ge
waar dee rd werd en aa n het B eierse Ho f gedur en
de de twee de h elft va n de XVI e eèuw. De b eide 
name n Andr ea Ga bri eli en J ohann Gabri el, ge
citee rd in de rekenin gen va n 1564 en 1579 blij
ken wel te behor en tot de tw ee grot e Veneti aan
se Meeste rs, de oom , Andr ea, en de neef, Gio
va nni. 

Verme lden wij nog Giovanni Ba tti sta Morse
lino (Morsolino , Mers elino) va n Crem ona die va n 
1568 to t 1590 de fun cti e va n organis t uito efen t 
aa n het Beierse Hof , om nadien ov er t e gaan 
in de zelfde fun ct ie aa n de K ath edr aal van 
Mila an. 

Gioseffo Guami, va n Luc ca , die no g enk ele 
orgelcomp osit ies naliet, word t van 1568 tot 1579, 
va n jaa r tot jaa r in de rekenin e:en vermeld. Di e
zelfde rekenin gen not eren b eta ling en aa n de. or
ganist Giosep pe Asca nio ( Aschani, Oscani, Os
cai·io, Osca ri ) va n P esaro, va n h et ja ar 1581 t ot 
1589. 

Eind elij k, Stef fan R oseto en J oseph N. Ros e
t o word en a ls orga nist gec itee rd in 1580, en 
eveneens Alb ert o Mossa t o in 1590 (in de v orig e 
jar en wordt hij gera ngschik t ond er de "instru
mentist en"). 



Noter en wij, om te eindigen, dat Iv o de Vento, 
organist, stee ds aan h et zelfd e Hof, van 1564 
tot 157 5, en merkwaardig en vruchtbaar com
ponist ( 2) geen Spanjaard is, zoa ls Fétis het 
meen~e, doch een "Niederländer". (3) 

Charles VAN DEN BORREN 

(1 ) Bl'ugcs. 1870 (cfr. p. 39). 

(2) Eitnel', Quellen-Lexicon, vi·. Venbo (Ivo de) en de 
belangrijke dissertatie van Kurt Huber « Ivo de 
Vento » waarvan het eerste deel (alleen) in 1918 ver
scheen. 

(3) Bertha Antonia Wallner, Musikalische Denkmäle1· der 
Steinätzkunst... München, 1912, p. 111, note 1. 

Het Gentse organistengeslacht BOUTMY 
Ov er dit geslacht beroemd e organisten en 

componist ep. schreef J uff. Suzanne Clercx een 
uitgebreide en degelijke studie in "Belgisch 
Tijdschrift voor Oudheidkunde en .Kunstge
schiedenis" XIII 1943, blz. 33 . 

Wij zijn in de gelegenheid deze studie met 
enkele gegevens aan te vullen. 

Er is bv. geen sprake over een Jan-Baptiste 
Boutmy die in de laatste jar en van de l 7e eeuw 
de functie van organist waarnam in . de St-Sa l
vatorkerk te Gent. 

Rekening 1697-98: 
"Item betaelt aen Jan Baptiste boutmy 
jeghenwordighen organist van deze kercke 
de somm e van 12 p.gr. over een jaer en half 
gaige verschen en de 1 July 1701." 

Wij veronderste llen dat hier sprake is over 
een broeder van Jacqu es de oud e. In ieder geval 
is de voornaam van dit figuur nog later in ge
bruik in de famili e. 

Belangrijker ech ter is Jaques boutmy de 
twe ede (zoon van de organist aan de St-Niklaas
kerk). J-uffr. Clercx schrijft daar onder me er 
over : ,,Tout deux (Jacqu es en Josse) semblent 
avoir quitté assez tót leur ville natal e ... " Wij 
kunnen echter de eerst e jaren van zijn organist
schap duid elijk bepal en, hij h eeft nl. de hoger
genoemde Jan-Baptiste in dezelfd e k erk opge
volgd. D e merkwaardig e overeenkomst vinden 
wij in het "Resolutieboek vande kerck e van Ste 
Sa lvators binn en Ghendt vanden ja er e 1615" 
fol. 125 r. 

"Actum ter extraordinaire verg a deringhe 
vandé heer en pastor ende kerckm ees ters 
24 Januarii 1700. 
Ten voorn. daghe is byd en he ere pastor 
end e kerckmrs . van Sinte Salvators aen
vee rt voo r organist den persoon van J aco
bus Boutmij fs . Ja cob us ind e plaetse van 
Mr. Louijs va nd en Bro ecke voor de somme 
va n ses ponden grooten t e wet en het eerst e 
jaer in gh egae n 1 J anu arij e 1700 end e de 
n aervo lghen de ja ere n voor tw elf pond en 
grooten sjaers bov en de verva llen op con-

ditie d!!,t hy rpoet spelen soo op de ordinaire 
sondagh en end e h.daghen als oock op alle 
ande r e dagh en inde weck e ghel. sijne voor
saeten h ebben ghedaen ende principalijck 
dat hij Jacobus boutrnij vader vanden 
voo rn. Jacobus hem neffens sijn e sone heb 
ben belooft soo sij doen bij dese de orghele 
inde voors. kercke tsamen te onderha ud en 
van all e nootsaeckel. reparatie geen e wyt
gesteken nochte ghereserveert ho e daruch 
die soude moghen wesen oock sorider eenich 
vergheldt ofte agimentat ie , an gaige, in 
kennisse der waerheijt hebben sij lied en de
se onderteckent, 

Jacq. BOUTMIJ 

Gezien wij dus tussen Jacques Boutrnij en 
Mr. Louijs va nden Broecke Jan-Baptiste ont
moeten en eerstgenoemde toch als diens opvol
ger geno emd staat ligt het voor de hand dat 
Jan -.rlaptist slechts ten voo rlopig e titel, en wel
licht om de plaats vrij te houden voor zijn jong e 
verwante, dit ambt gedurende een zekere ti jd 
wa arnam. 

Het laatste wat wij over Jacques de jonge ver
nem en is het vo lgend uittr eksel uit het rekenin 
genbo ek: 

,,Item betae lt aen Jacques boutrnij orga
list deser kercke de somme van 19 pond en 
gr. over een jaer seven ma end en gaige t en 
twaelf ponden grooten sjrs per drij quitan
ti es , verschenen octob er 1714. " 

Hij werd opgevolgd door Stephanus Peeters 
di e gedur end e een half jaar het ambt bekleedde 
om plaats t e late n aan Mr. Petrus Ign a tius De 
Groot e. Du s hi er een gelijkaardig v erschijns el 
a ls in ho ger geno emd geva l. 

E en ander beroemd lid der fam ilie Boutmij 
J ea n zien we in 17 58 te Aalst a ls org eladviseu.r 
in de St-Martenskerk optreden . 

H et genoemd orge l werd gebouwd door Sr. 
van Pet eghem. Medeadvi seur was D. Raick. 
(3 Juli 1758. Het st uk werd ondert ekend "J. 
Boutmy de Ga.nd" .) 

B ert en . DE KEYZER 
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.MieuW4' (J.(J.eJi e. :i;1t,ancli 
.Af ieuwe 9Jio.gJtaplüeën en a,t,cluva,t,i,.,.c/ie l/.0.IUL,J,en 

Er zijn weirug componist en gewees t wier 
reuvre tijd ens hun leven zó radicaal is mi sk end 
en na hun versch eiden zulk een algemene waa r
dering heeft gevond en als dat van C. Frank. 

Als een onw ezenlijk e gest alte schr eed hij door 
h et Parijse leven va n zijn t ijd en er mo est een 
tient al jar en nà zijn dood verlop en aleer de 
eerst e geschrift en over deze componist in h et 
licht ve rschenen. E erst in 1907 vers ch enen de 
belangrijk e studi es van Vinc ent d'Ind y en Ch. 
van den Bon en in de Fran se taa l, te rwijl er 
ruim een halv e eeuw mo est verl open alvor ens 
in de ( overigen s àlles omv att end e Duits e musi
cologie ) Duits e taa l een geschrif t over "Je maîtr e 
angéliqu e" versch een. En dit bo ek - omv ang
rijk als st eeds da argind s - was bovendi en nog 
misleid end en in wezen een prop aga nd aschrif t 
van h et Nazi-dom. (Chr . Mohr: Cäsar Franck, 
Ein deutscher Musiker.) Wan t met nietsont 
ziend e ann exat iezucht pro clameerd e m en deze 
Nederland s-Fr a nse m ees ter tot oer-G erm aa ns 
componis t. N a de geh ele stá mb oom over de 
Fr anck's te hebb en gefalsific eerd wordt beslot en 
m et deze boutad e : ,,De lezer zal gevoe len welk 
een vr eugde de au te ur vond bij zijn werk, t oen 
na ast oud e Duit se gebieden als Eup en , Malm édy 
en Mor esn et ook de famili e Fr anck tot de H ei
ma t van h et D uitse Rijk te ru gkeerd e en deze 
van nu af tot voor a ltijd m et ons vaderland 
ve rb ond en zal blijv en. Moge dan ook h et werk 
va n Cäsar F ra nk in de har te n der Duit sers wor 
te len schiete n ." Klink t di t niet aa nd oenlijk ... ? 

Zó werd er in 1943 over Fr anck geschr even. 
H et mo est 1949 word en alvorens in de En 

gelse taa l de eerste Fr anck-bi ographi e zou ve ~·
schijn en en wel va n Norm a n D emuth (Derus 
Dob son Lt d. Lond en). 

Terzelfdert ijd ont vin gen we va n Gra sset ui t 
Parij s ( coli. ,,Eu te rp e" ) een kl eine m onograp hi e 
doo r N orb e1·t Dufour cq geschr even. 

Duf ourq 's werkje is een uit ste kend comp en
diu m voo ral ove r het orgelwerk va n Fr a nck. En 
a ls zodani g is het een goed complement op h et 
hi er reeds bespr oken boek va n de B elg M. Kun el 
dat h et vori g jaa r bij denzelfd e ui tgeve r is ver 
schenen en waa rin hoofdzakelijk F ranck' s leven 
t er spr ake k om t . 

H et boek va n D emu t h is ui tvoerige r en is een 
typ isch En gelse ve rsie der Fr anck-v isie : nuch
t er-za kelijk, con creet en wat flegmat isch. Zo 
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zegt hij b .v . van h et lit erair gegeven van het 
,,P oèm e symphoniqu e Le Chass eur Maudi t" : 
,,This p er fect nons ens e is typ ical of it s period. " 

De ballade van Bürg er v liegt inderdaad niet 
ho og, ma ar is wel karakt eristiek voo r de ro ma n
ti sche geest va n die dage n. Zond er fant asie be
zien, kan m en met een handomdr aa i zó a lle ro
man tische verha len naa r h et rijk der schimm en 
verwijzen ... Overigens biedt dit werk geen nieu
we gezich ts punt en en zoud en wij eerd er va n een • 
compli cat ie der besta and e literatuur over 
Fr a~ck kunn en gewagen da n over een ·e1gen 
memng. 
G e r e p e tee rd e f o ut . 

H et is ech te r jamm er, gezien de goede hoe
danigheden dezer jon gst e publi ca ti es, da t h et 
probl eem om trent de afkoms t der Fran ck 's ge
heel onaa n geroerd bl eef, dat men hi eromtr en t 
niets vermoe dend, gewoon de foute n rep et eerd e 
die door de vro egere bi ograph en werd en ge
maak t . Zo beweer t D emu t h dat de Fran ck 's in 
rechte lijn va n Waalse schild ers afsta mm en, -
'n verh aa l da t d 'I ndy reeds in 1907 deed en 
dat sind sdien vervan gen is door een hypo th -.:Jsa 
va n Am adée Gast oué. D eze tr ok uit het fe it , 
dat de steengroeve n bij La Calamin e ( in het 
land va n Moresnet waa r de famili e Fr a nck u it 
st am t) bezit war en van de_ Oost enrijks e keizers 
en dat and erszijd s F ranck 's voor vade ren van 
die groeve n dir ecte ur of opzic h te r waren , de 
concl us ie dat ook zij Ooste nr ijk ers geweest 
moete n zijn. Oost enrijks bez it , zo redeneerd e 
Gasto ué, m o e t door Ooste nrijk ers beheerd 
zijn geweest. 

Volgens de. F ran se geleerd e zou da t rond het 
jaa r 1550 gebeurd zijn . Maa r in 1459 was in di t 
zuiver Ne derland s gebied reeds een Leonar d 
F ranck met zijn br oeder woo nac hti g, va n wien 
verder ni et s dan deze ver blij fsdat um b ek en d is. 

R eeds dit pun t geeft vee l te denk en en ont 
neemt aa n Gas tou é' s verond erst ellin g vee l b e
wijsgrond. Verd er word t in de acte n of geschr if
te n niet s ove r deze vero nd erst ellin g medege
deeld. Alleen bleve n de nazate n dezer fa mili e 
nog langen t ijd aa n genoemd e mij ne n of groe
ven als opzich t er verb ond en en leve n zij tot de 
huid ige dag nog te Gemm enich-V ölkeri ch in 
Belg. Li mbu rg . De famili e va n de compo ni st 
vest igde zich evenwel zoals m en weet te Luik 
en lat er t e Pa rij s. 



Gemmenich is dus de. eigenlijke bak ermat der 
Franck's dat destijds tot de Nèderlanden be
hoorde, staatkundig zowel als taalkundig. Om 
deze reden is "Ie Maître angél iqu e" geen Oosten-

/ 

rijker maar N e d e r I a n d e r van afkomst. 

(Vervolgt . ) 

Marius MONNIKENDAM 

Orgel te Zele. 

Henry Purccll. 

79 



0rÇJelbouw 
rn 'zweden werd in Dec ember 1948 een nieuw 

orgel van de Bisschoppelijke Stichting ing e
WIJd. Deze gebeurtenis betekende niet enK.el een 
feestdag voor de kerkgemeenschap, maar was 
ooK een miJlpaal in de .Z:weedse orgelbouw om
dat dlt nameUJk. het eerste hedendaags vo lled ig 
mecnamscn orgel is, dat door een Zweedse ·firma 
werd. gebouwd. 

1v.1en Kan zwh misschien afvragen in ho eve rr e 
het ve1·standlg is om de voorde len van de tech
niek voorb1J te gaan en om tot oudere bouw
systemen terug te keren. 

LJe kerk van Varóba cka, waar het nieuwe m
strument werd geplaatst, nad vroeger een oud , 
ctegeuJK. orgel door C . ..t!'. Ahlstrand in 18ö0 · ge
bouwd. !lliettegenstaande a.lle gebreken van de 
laatste jar en en mettegenstaande enke le stem
men in l' manuaal, vo lgens de smaak van de 
tiJd m 11:.110 toegepast, had het instrument een 
merKwaardige klank. . 

Ten emde in de hoogst mogelijke mate de 
klank te kunnen bewar en en terwijl dit ook de . 
herbouw van de windladen vereiste, besloot 
men er toe het nieuwe orgel te herbouwen vol 
gens het volledig gemechaniseerd systeem t.t.z. 
accuraat, zoals in net oude orgel. Er bestaat na
melijk geen enkel systeem dat zulk een aange
name klankinzet heeft en jui st heid van aanslag 
van de toetsen en van het gebruik van de regis
terknoppen dan het mechanische. 

De organist staat met de vingers steeds in di
recte verbinding met geluidgevende pijp. ln 
pneumatische en electrische systemen of in een 
combinat ie van allebei, is de · direkte leiding ver
vangen door buizen en kab els, die a ls bemidde
laars optred en tuss en de toets en de pijp. Voor
namelijk in pneumatische orgels, maar ook in 
ele~trisc he ontstaat m enigmaal een vertraging 
in de aans lag van het to etsenbord, die de aan
dacht van de organist afleidt en van inv.loed is 
op de rhythmische elasticiteit. De klank komt 
te laat. Daarbij komt nog dat de stemming bij 
deze orge ls gevoelig is voor de vochtigheid te 
wijt en aan temperatuursverscili.illen en zo meer . 

· In h et klassieke orgel had elke st em haar 
speciaal karakt er. Daarom kre eg het een nieuwe 
k.lank encombinatie voor elk ni euwe register
gebruik. Ver der hadd en de verschi llend e ma
nual en en h et voetwerk wiss elende klank en; 
daar ent egen hadd en ze ternauwernood sterkte 
contrast, h et zogenaamd e werkprincip e. D e 
klank en werden in verschi llende hoogt en opge
bouwd door een bewust e versterking van de 
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Ln ~weclen 

bovento~en, de zogenaamde aliq uo ttonen, door 
een rijkelijk veroorzaken van kwint-, terts- en 
koorstemmen. 

.J:iet klankideaal dat zeer wisselvallig was toen 
het pneumatisch orgel algemeen m gebruik 
kwam (in .L.weden orr1:streeK.S HHO) zoent ziJn 
model in de moderne orkesten . .!:iet ede le kerK
orgel, de komngm. van de mstrumenten ge
no em d, werd m de ongustigste geva llen cte 
zuivere imitatie van een orkest; het voornam e 
verdween helemaal toen me·n alle boventonen 
over net hoofd zag . De 8' toon - een open p1;i" 
roetend acht !i'ranse voeten voor de grote C -
werd de overh eersende. In de plaats van een 
stem met een zeker klankkarakter in het klas
sieke org el, voegde men er nu hele groepen s.a. 1 
toe van dezelfde soort, waarvan d.e stemm en 
wederkerig van verschillende kracht waren. 

De manualen clie vroeger verschilden cloor een 
diverse klank, worden nu a}gemeten naar de weder 
kerige ste rkte uan de toon. 

Om verschillende stemmen ineens te bestur en 
en om voortdurend van klankrijkdom te ve r
anderen en aldus de aandacht af te wenden van 
de storende 8' klank, werden vaste en vrije 
combinaties ingeschakeld samen met een me
nigte koppeling en, bestuurd door verscheidene 
knoppen en pedalen. Nu men meer zijn toe
vlucht neemt tot de voor het orgel karakteris
ti eke boventoon, kan men tot een meer gelijk.
soortige registr ering zijn toevlucht nemen. 
Bovendien kan men wederom de hulpmiddelen 
verminderen, m.a.w. wo rd t het gemakkelijker 
om het toetsenbord te overzien. 

De De ense firma voor orgelbouw nl. Marcus
sen, die een voorname traditi e betreffend e 
mechanische org els achter de rug heeft, bouwde 
eveneens in Zweden enkel e dergelijke orgels. 

Op dit ogenblik heeft de Zweedse firma 
Olof Hammarberg uit Göteborg 
dezelfde weg inge slagen. Haar knapp e en ener
gieke leider Niels Hammerberg, heeft in de loop 
van een paar jar en kl eine, transportabele vijf
stemmige org els volgens het mechanisch systeem 
gebouwd. De pogingen hebben een goede uit
slag opge leverd en daarom is het h em ook, a ls 
enig e Zwe ed, mog elijk geweest op het aanbod 
te kunn en ingaan om h et 26 stemm ig orgel met 
twe e manual en ·en voetwerk van de Varök erk 
te bouwen, - het vierde grootste in Halland , 
slechts overtroffen door Laholm, Halmstad en 
Varberg. 



Het eerste manu aal bestaat in werkelijkh eid 
uit dezelfde stemm en van het oude orgel maar 
het tweede manuaal en het voet werk werden 
beduidend verm eerderd. Voor de rest is het 
orgel helemaal nieuwgebouwd. Het toetsen bord 
va 11/ Varö is ingewerkt in de voorkant, de orga 
nist zit alzo m et de rug naar de kerkruimte toe. 
Het is een vr eugde èn voor het oog èn voor 'het 
oor om m et dit orge l kennis te maken. De 
degelijk e uitvoering, die praktisch werd opgevat 
en voor het grootst e gedee lte werd uitg evoerd 
door de orge lbouwe r Johan Larsson, bereikt het 
hoogtepunt van datg ene wat het Zweedse kunst 
handw erk heeft aan t e bieden, terwijl de into
neerd er Niels Hammerberg een klanks choonh eid 
h eeft geschap en, die buitengewoon mag worden 
genoemd . Indi en h et orge l niet ten prooi va lt 
aa n vuur- of waterschade, is het praktisch on
vers lijtbaar doordat alle del en te b ereik en en te 
contro leren zijn; wat versl eten is kan worden 

c. / verv angen en het houwerk werd doordr enkt 
1 teneinde het t egen houtwormen te besch ermen. 

De windlade is derwij ze gemaakt dat, zo het 
hout zich uitz et, het boven elkander heen
schuift. 

De tremulant is pn eumatisch. 

Manuaal I 
Principa l 8' , Gedekt 8', Okt\'taf 4', Fluit 4', 
Kwint et oon 2 2/3, Oktaaf 2', Kornet 4', 
Mixtur 4 koor, Dulciaan 16', Trompet 8'. 

M a nu aa l II 
Ri et fluit 8', Prin cipa al 4', Woudfluit 4', 
Nazaa rd 2 2/3 , Gems hoorn 2', Terts 1 3/ 5, 
Oktaaf I' , Scherp 3 koor, R egaa l 8', Tre 
mulant. 

Voetwerk 

C 
l' 
C" 

C-c' 

Zachtbas 16' , Principaal 8', Gedekt 8', Cho
raalbas 4', Kwint 2'. Fagot 16', Schalmei 4', 
Scherp wordt herhaald op es en e. 

C c' 
2' 4' 

a" 
t:> c'" e"' 

Korn e t 
I' 

a " 
0 

c"' e"' 
c-2' ----
c' -4' ----
Mixtuur wordt herhaald op fis en g. 

Zelfs . de uitrusting va n dit orgel is bizonder 
merkwaardi g. De - registerto etsen zijn gedra aid 
uit een soort ebbenho ut en de naamschilden 
zijn in gotische letters met de hand gegraveerd. 
Als laatste t oelichting: de facad e is geluidge 
vend. 

Dit orge l werd gebouwd onder to ezicht van 
magister ar t . Finn Viderö uit Kopenhagen, 
wiens ond erlegdheid betr effende de muziek en 
de orge lbouw va n bizonder nut is gewe est. 

Leonora GYLLER 
(Vertal ing P i e t S c h e p e n s . ) 

b1spos1t1e van het Qab10-0Qq€l te kopenha 4en 

I. MANUAL 

Princip al 16' 
Gc dack lpommer 16' 
P rincipa l 8' 
H u!flojlc 8' 
Ga mba 8" 
Bordun 8' 
Ok1ov 4 
Ror flojlc 4' 
Ok tav 2" 
Vuld flojlc 2· 
R auscl1quinl 3 fag. 
Q wnl 22/3' 
Mixlu r 8 fag. 
Tr ompet 16 • 
Tr ompet 8' 

, 

Il . MANUAL 

Tr reprincipal 8" 
Ge doekt 8' 
Quinta lon 8" 
Oklav 4· 
G edacktflojlc ,r 
G emshorn 2· 
Quint 1 1/3 
Oktav I ' 
Scsquialtem 

2 2/3' + 1 3/5" 
Sclrnrff 4 fag. 
Rank e! 16' 
Krumhorn 8' 
Regal 4' 
Tr emolo 

\ 

, (Cfr . OMSLAG-PHOTO) 

PEDAL 

U nlersuls 32' 
Prin cipa l 16' 
Sub bas 16' 
G emshorn 16' 
G edoekt 16' 
Quint 10 2/3 · 
Prin cipal 8' 
Gedoe kt 8' 
Oktav 4' 
Qwntato n 4· 
Nn il,orn 2' 
Flut e oclavian lc I ' 
Cornet 4 fng. 
Mixlur 6 fog. 

111. MANUAL 

Quintn ton 16' 
l·lornp rincipa l 8' 
Na thorn 8' 
Sa licet 8' 
Gedo ekt 8" 
U nda moris 8' 
Oktav 4' 
G emshorn 4' 
Spi dsquint 2 2/3' 
131okflojlc 2' 
Spids quint 1 1 /3' 
G emshornlcrs 1 3/ 5' 
Septimo 1 1/7' 
Sivflojte 1' 
Cymbel 2 fag. 
Mixtur 7 fag. 
Dulcian 16' 
Trompe t 8' 
Vox hum ana 8' 
Skalm eje 4' 
Tr emolo 

lV . MANUAL 

Bordun 16' 
Flulc harn,oniquc 8' 
R orflojle 8' 
Viola d; Gam ba 8' 
Voix célcste 8' 
Yiolinprin cepal 4' 
F lutc octaviantc 11' 
Ga111betta 4' 
P iccolo 2' 
Cornet 7 fag. 
Mixlur 6 fng. 
Fug vl 16' 
T rompette haronon. 8' 
O boe 8' 
C loiron 4' 

PEDAL 

Basun 32' 
Basun 16' 
Sordun 16' 
Tromp et 8' 
Zink 4' 
Cornet 2' 
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hlStORISCh 
Het lezen in Michael Praetorius "Syntagma 

musicum" (1615-1620) geeft aan onze lust tot 
h ét bestuderen der histori e gröfä voldoening. 
H et schenkt ons de vreugde een muzikaal tijd
perk in zijn geheel te kunn~n overzi e~ en wij 
verheugen ons met Praetorms , als .hiJ J?ede
deling en doet over het construeren van rueuw e 
muziekinstrumenten en over tal van andere za
ken. 

Het zegt ons dat het tijdperk van zijn lev en 
vooruitgang kent! . 

Leefden we maar in die tijd, zucht de histo
risch eenzijdig georiënteerde lezer. Ik zucht met 
hem, omdat hij zich niet realiseert, welk €:en 
verschrikkelijk e tijd het to en was. Praetorms 
leefde van 1571 tot 1621 en hij he eft slechts het 
begin van de Dertig-jarig e oorlog van zijn "land 
medegemaakt, als we ons eens de moeit e ~l~ en 
gev en, te lezen wat zijn tijdgenoot Hemrwh 
Schütz (01585-1672) daarvan OpJ?erkt, weten ~e 
dat het in di e dagen ook geen kmdersp el was m 
een land te lev en, dat in .staat van oorlog ver
keert. De hygi ënische toestanden van onze eeuw 
zijn zelfs zo voortr effelijk , dat de jong~~e oorlog 
de moeilijkheden kon weers~aan, terw1JI de -~0-
jarige oorlog ( 1618-1648) zwh op wrede w1.1ze 
heeft do én kennen door vr eselijke pestilentiën. 

Toch ging men in die benarde tijd vooruit, al
thans dat kunn en wij constateren, doch mens en 
als Schütz kond en die vooruitgang van hun tijd 
m et geen mogelijkhei~ z~en. . . 

Het is voor de pess1m1sten van onze tiJd een 
zekere troost dat he t ni et aan ons is, om te be
oordelen of ~nze eeuw door vooruitgang wordt 
gekenmerkt. 

Wie in dez e tijd geen vooruit gang ziet, of er 
althans niet in kan gelov en , legt zijn hoofd in de 
schoot der historie. Ik zeide alr eeds, het geeft 
een voldoening, omdat men daardoor de "resul
tat en" kan lezen en het r esp ect vervuld kan ge
r aken voor onz e voor vad ers , di e toch maar flin
ke kerels waren, bet er dan de 20st e-eeuw ers. 

Voor dergelijke mens en is de stud~e in de 
histori e slecht! Ze is voor hun een opmm, dat 
z1.j inn emen, om hun ogen te sluiten voor het 
heden! Zij ontvluchten de werk elijkheid van 
deze t ijd, om t e schuil en in de geschi edenis. Di t 
getui gt all erminst van een christelijk geloof en 
van mann elijk e kracht. . 

H et zou dwaa s zijn na het lezen van de~e m 
leid ende woord en , t e ver ond erst ellen , dat 1k de 
studi e der histori e afk eur! Integ endeel , ik bevee l 
ze van hart e aan , omdat ik besef en in menig op
zicht kan con stat eren , welk e vrucht en deze stu
di e o.a . v oor onze huidige org elkunst afw erpt. 
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VOORUltZl€0 
Ons ontwak en van het zuiver inzicht, gaf aan 
de org elbouw van deze jongste tijd nieuwe pers
pectiev en. H et kennen en · verstaan der geschie
denis van de orgelmuzi ek, wijst ons vandaag de 
weg naar ni euw e orgelliteratuur ! 

Er is een ogenschijnlijke tegenstrijdigheid ~n 
onze voorliefde voor de histori e. We mogen er m 
putten, doch moeten er voor waken, dat we ~et 
historisch worden geïsol eerd. We moeten de his
tori e zodanig bestuderen, dat we deze hebben 
overwonn en, d .w.z. dat we bov en de feiten staan 
en ze kunnen overzien! 

En dat leert onze tijd! 
B ezie h et slechts ·op de muzikale elementen 

zelf. De melodie kent haar ontwikkeling sinds 
eeuwen; de harmonie is in haar toepassing van 
jongere datum, doch is in haar ontwikkeling van 
nu, zover gekomen, dat we er vrijwel alles van 
weten. Men is immers verzeild in het math e
matisch constru ctieve, zodat Schönb erg zich 
geen componist, doch cons tru cteur achtte . 

D e ontwikk eling van onz e muziekale vormen 
is ev enzeer tot een grote ontwikk eling gekomen. 
D e enkelvoudig e vormen , als liedvorm, va riatie
vorm, rondo-vorm, ze zijn voor een modern com
ponist kinderspel. De hoofdvorm geeft hem no _~ 
wel aantr ekkelijkh eid. Over de fuga spre ekt h1J 
besch eidener en waagt er zich slechts aan in 
zijn meest verzekerde componeer-dagen. De een
voudige vormen plaatst m en in een andere vorm. 
César Fr anck begon r eeds m et de cyclisch e vorm 
en van onz e jongste modern e componist en , zien 
we ho e b.v. van een symphonie, niet de delen tot 
elk een afgerond geheel word en geschap en, doch 
dat h et l e 2e en 3e deel worden geb ezigd voor 
de exposi de , ieder deel één th ema , terwijl dan al 
de th ema's in het 4e deel word en door gewerkt. 

Dan daarbij komt n og, dat zij het harmoni
sch e niet meer primair stell en , doch ond e~ge
schikt of van gelijk e waarde der stemvoermg, 
di e veela l polvphoon is . 

W e zien -hi~r een m en!seling van oud e gebrui
ken in ni euwe kl edij. Er zijn er, die zich nog 
will en houd en aan de di epzinnig e t end enties, 
welk e een componist aan zijn werk t en grond
slag mo et leg!!en , ma ar er _zijn er _ook die zich 
niet generen, de enkelvoudi ge muzik ale vorm en 
t e gebruik en en het zich te lat en aanl eren , dat 
ze terugk eren naa r de klassiek en. 

D eed Strawin sk y het ni et alr eeds en is de ont
wikk eling va n Hind emith s oouvre daarvan geen 
v oorb eeld? 

Wa araan heeft H onegger in eens zijn her
nieuwd e kra cht t e danken? Toch imm ers aan de 



enkelvoudige voI"m, welk e bij hem de grootst e 
existenti e in het volkslied kent! (J eann e d' Are 
au bûcher.) 

Met org elmuzi ek valt niet eenvoudig een pa
rallel te tr ekken; in zekere zin is zulks wel mog e
lijk, doch hier sprek en andere factoren een gro
tere rol , dan in de muziek buit en het orgelgebi ed. 
H et org el staat altijd in het raam van de ere
dienst, waarbij de traditi e in haar eeuwenoude 
waard e niet mag worden uitgeschakeld. Dit 
geeft aan de ontwikkeling van het orgel een be- . 
houdend cach et, doch ik zie in deze behoudend
heid een grot e b etrekkelijkheid. Wat vandaag 
behoudend is, kan morgen zeer vooruitstrevend 
zijn, waarbij we ons vooral moet en bedenk en, 
dat dez e b ehoudendheid wort elt in de christe
lijk e kerk , wier ideologie niet slechts van gist e
ren, is, doch voor vandaag en morgen. 

Dit all es moet en we wel terd ege b edenk en in
dien we h et kluw en van de huidige geestesstro
mingen willen ontwarre:r;i. 

Het is een voortreffelijk werk voor de stu
deerkamer, waarin men musicologische onder
zoekingen kan doen en deze kan paren aan het 
algem een geestelijk e en cultur ele. Maar toch 
mag dit werk ni et binnen de mur en van de stu
deerkamer blijven. Dat was in zekere zin moge
lijk voor onze stud erende voorouders van _ eni ge 
eeuwen t erug. Er wa~ toen slechts een klein e 
groep van mu ziekb eoefenar en, die van hun vak 
een ernsti ge studie maakt e . Maar in dez e ti id 
van democr a tie , is het muziekl even in gelijk e 
mat e gedemocratis eerd, als het social e leven. 
Muziek in zijn kunstzinnig e vorm en heeft haar 
plaat s gekr egen in het leven van all e mens en. 
Ze will en dit niet altiid en b eseffen het élikwiils 
n og mind er , doch het mu ziekl eve n dring t zich 
op door de conc ert en , door de radio-uitz endin 
gen , door de pers-publi ca ti es, door de gesor ck
k en ond er elkaar , kortom h et is een deel va n 
het leve n geword en , 

Do ch lat en we hi erbi i zeer ern sti g bedenk en , 
da t door de muzikal e democratis erin g. h et on 
m ogeliik is geword en , het gehel e volk in enk ele 
tient allen van jar en , muzikaal wegwij s t e ma 
ken. 

Hi erin ligt een zeer grot e m oeilijkh eid. Wi i 
m oete n deze oplossen, d.w.z. we m oet en m ede-

werk en aan muzikale ontwikk ~ling en int eress e 
van geheel ons volk. W e moet f)n ijv eren voor 
een grondig e muzikal e ontwikk eling, hoe be
scheiden ook, voor de schoolj eugd. Als wij spr e
ken over liedvorm en rondovorm, of over een 
fuga, dan wel een doorwerking, dan verstaat 
het volk van deze taal niets! 

Het volk mo et in zijn grote geledingen het 
a-b-c der muziek leren. Het volk gaat naar con
certen, luistert naar de radio-uitzendingen, hoort 
in de kerk orgelmuziek, doch men luistert er 
naar op gebrekkige wijze. 

Deze feiten plaatsen ons in het hed en, in de 
t oestand van vandaag! 

Zij ontmo èdigen mij niet, al zijn ze in menig 
opzicht problematis ch! 

Zij doen ons zien, waaraan we toe zijn. 
Dat we historie bestuderen, h et is gewenst en 

zelfs noodzakelijk. Maar we mog en er ni et bij 
blijven stilsta an. W e moeten er uit leren, wat 
van betekenis is voor het heden. Met de historie 
op deze wijze in handen, kunnen we eerst rustig · 
vooruitzien. We kunnen de nieuw e vindingen 
toetsen aan de historie en daaruit onze lering;en 
trekk en. W e mogen ons verh eug.en on nieuw e 
vinding en en staan dan m et Michael Praetorius 
en zovele anderen uit de historie hand in hand. 
Daarmed e is de band m et histori e gelegd, niet 
om daarin " terug te ker en", doch om van da~r
uit in het heden te staan en vooruit te zien. 

Op deze 'wijze te denk en is verre van eenvou
dig en geeft spo edig aanleidin g tot misgrenP.n. 
indi en we ons niet door en door oriënt er en. Het 
is dan ook niet slechts muzikaa.I v oor het orqel 
denk en , doch muzikaal voor het orgel in het 
total e verband der muzi ekbeo efenin g. 

Dan nog moet en we ons t erd ege re aliseren, 
dat de muziekb eoe:fening ni et oo zichz elf staa t . 
D e muzi ekw ereld is ni et een planeet los van de 
aa rd e, de muzi ekw ereld staat ÓP de aard e. Te
midd en van de sociale en sociologis che vrall ,q:
st ukk en , welke ieder op zich een afzond erliik e 
behand eling- ve rlangen. Ik heb m et dit ,,histo
ri sch voo ruitzi en" evenw el slecht s een tio van 
de slui er willen oplicht en , voor degenen , die al
leen orgelhistori e -stud eren. 

G. va n RAVENZW AAT.J 
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het OQ(jel ,n be, kapel 
van st. lauQent1us -z1ekenhu1s te QOeQmonb 

Zo~ls bekend is, kómt men bij het samenstel
len van .een klein orgel meer moeilijkheden en 
problemen tegen dan bij een groot instrument. 
Ieder st em is bij een klein instrument van grote 
betekenis. Ieder stem moet haar eigen karakter 
bewaren. Een ged ekte 8' bv. moet bij een klein 
org el met een oneh 4' versmelten. Het omge
keerde is natuurlijk logisch. 

Aan deze voorwaard en is in het boven gemeld 
orgel voldaan. Het bestaat uit drie werken: 
Hoofdwerk, bovenwerk en pedaal. Vooral het 
prestantenkoor verdient waardering. Het pres
tantenpleno doet ons denken aan een oud werk, 
zeer doorzichtig, nergens schreeuwend. In het 
bovenw erk, het echte type van een bovenwerk, 
vindt men o.m . een zeer mooie dulciaan 8' met 
zeer origenele mensuren. De labiale dulciaan 
stamt af van de tolkaan en is trechtervormig. 
Deze stem was ih de oud-ned erlandse orgelbouw 
niet onbekend; gedur ende ·h et verval geraakte 
zij echt er in vergetelh eid om nu haar wederge
boorte te vieren. Ook moet de tertiaan nog ge
noemd word en die zowel in de cantus-firmus als 
in het meerstemmig spel haar taak vervult. 

Het pedaal ond erscheidt zich in het bizonder 
door de wijde grondstemmen een octaaf 8', die 
een bijzondere lijn aan het pedaal geeft. Ook 
'voor een pedaal-cantus-firmus is gezorgd. E en 
mooie baarpijp 4' pronkt in dit kleine maar fijne 
klavi er. Ik schat dit orgel zeer hoog . Evenals 
van Ned erlands oude orgels kan men zeggen : 
het zingt! H et werd gebouwd door L. Ver
schu eren. 

PEDAAL 

Subbas 16' 
Ocl nnf 8' 
Ge dekt 8' 
13nnrdpijp 4' 

HOOFDW ERK 

Pr estant 8' 
Nachthoorn 8' 
Pr estant 4' 
Op en fluit 4' 
Orta of 2 ' 
Mixtuur 3-4 st. 

BOVENW E RK 

Dul ciaan 8' 
Holpijp 8' 
Zing. Prest. 4' 
Roerfluit 4' 
Z witserse pijp 2' 
Tertiaan 2 st. 

1 3/5 + 1 1/ 3 
I3asson-hobo 8 ' 

,,T er gelegenh eid van de bouw van dit kl e_i~ 
or geltj e door de Firma Verschuer en geeft schrij 
ver van dit kort e artik el nog een paar samen
ste lling en· ten b est e die mogelijks kunn en uit 
gewerkt word en. H et ware wens elijk dat gezon 
de kritiek daarop gemaakt werd langs deze weg. 
Wij zull en graa g daarvoor st eeds een naar blz. 
op enen wann eer die beschikbaar zijn. Wij dur 
ven daa r om r eeds nu een eerste vraag stell en 
a an de orgeladvis eurs: ,, Waarom wordt sinds 
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enige tijd de nadruk gelegd op de tongspelen ~n 
het pedaal? Is het nodig in het pedaal een, m 
verhouding, groot aantal solo-registers te plaat
sen? Waarom? (N.v.d.R.)" 

HOE DISPONEERT MEN EEN 
KLEIN ORGEL'! 

· De tweed e wereldoorlog met al zijn verwoes
tingen dwingt er toe, een antwoord te vinden op 
d~ze vraag. Er staan helaas nog te veel harmo
niums. 

Ziehier de eerste noodzakelijke voorwaarde. 
Geen orgel met slechts ·één klavier. Reeds met 
zes J. a zelfs met nog minder stemmen, kan men 

' ' . D een werk bouwen met twee klavieren. aar 
juist bij kl eine orgels de materiaalkeuze van zeer 
groot belan~ is, zou ik aanraden hiervoor h~t 
best verkrijgbare te nemen. Verder mecham
sche tractuur met gebruik van sleepladen. De 
pneumatiek is de i;rootste vijand van het orgel! 
H et pneumatisch ~rgel schijnt wel goedkoper in 
het aanschaff en , maar wordt · gewoonlijk zeer 
duur in het onderhoud. Velen zijn ook hier door 
schad e en schand e wijs geworden. 

Hier vol€!t een klein e dispositie voor een ' org el 
met twee klavieren en pedaal. 

HOOFDWERK POSITIEF PEDAAL 

Rorrfluil 8' 
Pr estnnl 4' 
Mixtuur 3-4 st. 2' 

G edekt of Quint. s· 
N achthoorn 4' 
Prr slnnt 2' 
Scherp 2-3 st. 1 /2 

Suhba s 16' 
Speelfluit (open kon.) 
Roerfluit ,j' 



Mocht er genoeg ruimt e bestaan voor een 
open cylindrische 8' dan bouw e men in plaats 
van de fluit een p_restant 8' om daarmed e het 
orgel vo lledig te maken. Is dit gebeurd, dan 
hebb en we weer de klassieke werkopbouw. 

Indien de omstandighed en het veroorlov en, 
kan men in het hoofdwerk nog een tongstem 
plaats en in de vorm van een Schalmei 8' maar 
dan moeten de bek ers naar verhoud ing .enge 
mensuren hebben. 

Met deze dispositie zou ik willen aantonen, 
dat niet eeri opeenhoping van 8' het vo lum e van 
een orgel garandeer t. De mixturen (gem engd e 
stemmen met repeterend e samenstelling) geven 
de zilv er en, doorzichti ge klank van een orgel. 

Leve de 7remula11it ... 

Hi er volgt nog een t weede uitg ebreider dis
positie voor een gro tefo ruimte, die echter ac
coustis ch goed moet zijn: 

1-,oor-OWEl~ K 
Q11i11tad,·,·n 1 (j ' 
Pr <"slunt S'. 
Rof'rfluit 8' 
Octnnf 11' 

pilsfluil l l' 
Ruh:quinl 2 :-1. 
i'Vlixluur .J.(> s i. 1/ 3 
hiit ol 16' 
Tru111pri s· 

PO S ITIEF 
Quin tud<"cn 8 ' 
Oulcia,tn 8' 
Gedek t s· 
Prr !-lm 1t 4' 
Roer flu it 11' 
Nrmml 22 / 3 
Scs qui.ih c r 2 s i. 

2 2/3 + 1 3/'i 
Odanf 2' 
S,·1,crp '1-R si. I' 
Krm11ho or11 ~
S, ·l1a l11wi 11' 

PEDAAL 
Pr estu nt 16 · • 
Groot gedekt I<>' 
Oct aa f s· 
Gc mshoorn 8 ' 
S up croctaaf 11' 
1-lolquin tndcrn 11' 
Speclfluit 2' 
R uisq uint 5 s i. 

(Fa got 16') 
7.wur c lro111pl'I S' 
Zing end corrwl '2' 
Tu111!stc111 

P. KAESER 

Weg met de Tremulant ! 
Joseph Whiteford maakte in "Th e American 

Organist" een wetenschapp elijk e beschouwing 
over de tremulant met de punten vóór en tegen. 
D e conc lusie t elt zeve n punt en vóór de tremo lo : 

l. D e tremolo doet de sam engeste ldheid van de 
klankgolv en toenemen en maakt zodoende 
hetg een h et oor hoort "rijk er". 

2. Hij helpt de toonhoogte voor het geh oor 
va stl egge n en de "franje" verstev igen, zodat 
de afwijkingen van de vorm mind er als af
wijking en word en gevoeld. 

3. H et tr emolo is een natuurlijk verschijn sel van 
h et eerste muzi ekinstrument: de mens elijk e 
stem. 

4. Men tr eft het aan bij primitiev e vo lken , die 
het onopzetteli jk gebruiken. 

5. D e gestadige windto evo er maakt , dat de sla 
gen een natuurlijk verloop h ebb en. 

6. H et geeft een illu sie, dat somm ige tonen, die 
ni et gehee l jui st geste md zijn, to ch niet va ls 
klink en. 

7. J. S. B ach . 

D e tegenstanders voeren tien argumenten aan: 

1. Sommi ge Ba chsp elers. 
2. Tr emol o is a llereerst een verschil in de 

kra cht van h et geluid en slechts voo r een 
zeer gerin g deel verschil in toonhoogte. 

3. D e eigenlijk e toedrac ht der zaak is nog te 
weinig bekend ; daardoor bestaat er over 
het voor en tegen all een maar vooroordeel. 

4. H et misbruik dat mensen zonder smaak of 
vo ldoend e waarnemingsvermogen ervan 
hebben gemaakt, tr eedt veel meer aan de 
da g dan het gewenste effect. 

5. H et is tege nwoordig niet vatbaar voor de 
ger ing e veranderingen in snelheid of krach t 
die mo gelijk zijn in m ind er mechanische in
st rument en. 

6. Ov er de tei:sens ta nd van de orge lbouw ers en 
h et a.andringen van somm ige spelers zie 
boven. 

7. In gecompli ceerd e po lypho ne muziek ver
vaagt de t remo lo de duid elijkheid va n de 
kla nk en maakt h et ondersche id en der 
ste mv oerin g moeilijk. 

8. Oud e orgels kunn en door hun onvoldo end e 
windt oevoer geen tremulant dra gen. 

9. On ze tiid is overt ui gd van de grot e wa ard e 
der oud e orge ls en veroord eelt een groot 
aa nta l uit •de laats t e tijd. 

10. Org elbouw ers, stemmers, int onate ur s, or ga
niste n en luisteraa rs : de or en va n allen ver
schill en oo wel hond erd manieren in de mo
gelijkheden van h et horen va n een vibr at ie. 

W at denkt u erover? 
P.V. 
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-K 0rgelbouw • 
Ln 

/ 
Hc-t ~..-l1ij11I 11Hwr sl,•,·111 lol de kcrkf,.!an;t,·r~ Juor k drin&,!c11, , lnl 

,ij in hun oq:rcl ecu inslnn, cn l bczilh-n , dul in vd e opziC'l11 ◄ -11 J,. 
ror m van de-Nr d cr landsc vindingrijkl1cid t1il111reak1 : lcrwij( d ,· lw• 
volkinl! der Nc derland c·n 111c l rcc·f,1 lrols gan l op de lccf111i,1·f,.. vorul
s lrn, op J e 011ld<'kkirq:tC"n J ic liet voorJ!cs l,w l1t ccuwc~n l_!Pl,,dcn en 
du nrn a op all e :tchi,•d hccfl ge daan, is 111cn voo r l1rt mcrcnclc c l vc r
!!clcn, welk m111dcc·l de Ne derla nder s , in het Noor den zo !!O<'d a ls 
in hrt 7.u iden 1,d,h cn gehad in de vc:rvolnrnk in!! ,·on he l or~r f. in 
clc sa 111c ns lr llin ~ van ni euw e rcl,!istcrs. E<'n oq::rcl sh1nl nu cc11111rnil 
in C"cn ke rk of ~oi11s in re n co11<·r rtznnl <'U vnn k iu C<'l1 bi os t:oo p .- 11 

111rn nuuvnnrdt lu~l zondrr mrr r. In dr. kerk SJW<'h f1cl ori.trl ju i!--1 ,als 
111cn <'t uil loopt, en het is vnuk cc 11 mt11J!rnnnr11 en rdi~i cus mrn
docnJ gcluiJ. zo re n soorl • af sdr eid- vnn -Onzc- Licv<'-f-1,·,·r-voor-lrc•cl
dc,-week >. Van lijd lol lijd vloeit er uil de· radio unk 110g ,·r11 noot 
ol' wnl orp-cl muY.ic k. zoda t me n onb ew ust nog " ee r een vl<'ug'jc go ds
di<'nsli t!e hclrvcn is opncr ml. En in dr bio~ronp g-ccft clt~ c·,·u\\ ÏJ!<• 

lrc11rulanl zu lk ee n roe rend e rrruziek bij hei lilrrrhrcl d of tod, h ij 
clc re clam es. ~1nar 11odt in d e ke rk. uoch in de ci ne ma t!<'cll 111(' n 

zich rekcn sc;lrap van de mu ziek die uil het orgel komt. Men luislerl 
niet. En dat is loch ee n ee rste voorwa arde vun mu zic-k gr.'niclcn . 

Ergo : men geniet d" orgelmuziek niel nrer r. Ik spree k lric•r over de 
f,!rDlc, arol c sdrn re die Zo nda gs nn de Ho og mis han s! liccf't Nr door 
de wC'ck de rcdu mcs va n de cin!'ma _beziel. 

Er is een kl einer geta l, voor .wie de orge lmu
ziek een noodzak elijker behoeft e is dan dagelijks 
brood. Het getal is klein, maar het gro eit. Het 
zal nog me er groeien, door de werking vari onze 
Schalmei. We mogen er trots op zijn, dat er een 
begin van opleving te bespeuren is. Dit zij ter
loops gezegd. 

De feiten liggen er nu eenmaa l: Het p edaal 
wefd uitgevonden door Lode van Vaelbek e, en 
dat was een Vlaming wiens naam we kennen. 
Wie de sleeplad e en de springlade hebb en uit
gevonde n weten we niet, maar het zijn N eder
land ers geweest, en de Baerpijp en nog m enig 
ander regist er is van N ederlandse oorsprong. En 
waar was het org el der zestiend e eeuw zo vo lle
dig als in de Nederland en? Er is in die tijd maar 
één Sweelin ck en zijn leerling en kom en van vèr 
over de grenzen: ook dat wijst op een ontwik
keld N ea erlands org el. D e zeventi end e eeuw 
kent de grote instrwnent en van de Hag erb eers 
en nog vele anderen, in de achttiende eeuw 
oriënteren we ons me er op samenwerking met 
Duits ers: Schnit ger, Müll er; maar in de ne gen
tiende eeuw hebb en de N ederl and ers in N oord 
en Zuid zichzelf we ergevond en: Van P eteg hem , 
Lor et, Ann eesse ns, Schijven, Witt e, Bätz, Smits, 
de Ad ema' s ... het zijn maar enk ele namen uit 
vele. Cavaillé-Co lL t och wel een onbetwistbare 
autorit eit , komt hier en vertelt aan ziin vader, 
dat hij nerg ens zulk e degelijk e va kli eden in d fl 
orgelb ouw heeft aangetroffen als in de N ederlan 
den, h et mo gen dan al geen arti ste n meer zijn 
lijk vroeger, ze zijn zeer b ekwaam . Uit die be-
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kwaamh eid spro ot t enmins te de dumzaamh eid 
hunn er werk en voort: H eeft m en ni et onlang s 
nog in R osendaal-Sint J an de m eer dan vijftig 
jaar oud e tongwerk en van Schijven herplaatst 
in het nieuw orge l, en hoe degelijk is het orgel 
van de Grot e Kerk v~n Na arden, gebouwd in 
1862 door Bätz. Er zijn er nog v ele zo in den 
lande. En er word en er gelukki g weer zo ge 
bouwd, want de orgelb ouw heeft, wij constate
ren het met vr eugde, zichze lf weer h ervonden als 
het oude, heerlijke ambacht, dat geleid wordt 
door de kunstenaarshand van de Meester. Wan t 
orge lbouw en is een vak, h et is van de and ere 
zijd e ook en vooreerst een kunst. 

Een orge linwijding is, vooral na de oorl og, 
geen novum; het is ternauwernood een actuali
te it meer en de m eest e inspelin gen brengen het 
dan ook niet verder dan tot een aangename 
middag voor het ,,orge lcomité" , en als het een 
goed instrument geld t, tot een blijv ende vr eugde 
va n de parochie , b enevens tot een bron van 
zorg voor pastoor en k erkbe st uur. Al met al een 
reden om er hoogstens in de parochie en de om 
tr ek . gewag van te maken. 

D e Ro osendaa lse Sint -Jan -f,4i-Doper, een kerk 
van 1830-40 , ui t de "Watersiaats"-periode dus , 
bezat een orgel, dat in 1862 een pr a chtig front 
kre eg. In 1899 bouwd e Pierr e Schijven een nieuw 
instrum ent va n 24 registers, doch de disoositi e 
was ni et va n dien aard, dat men er veel oude 
muzi ek op spe len kon. Alle en de to ngw erken 
war en een voorbee ld van pijpenmakerij en had
den een prachtige klank. Maar . ook voor de 
werk en va n de vijfde Evan gelist, Johann Sebas
t ian. was de dispositi e ontoer eikend. Hierom 
werden re eds tijdens de oor log plannen gemaakt 
tot aanvu llin g. Het doorw erk en van duideli ike 
inzicht en in de oud e kun:,t van het orgelbouwen 
en da armed e van h et orgelspelen en het com
pon eren van orgelmuziek, was oorzaak, dat 
Prof. Fl or Peete rs, die de opdracht tot h erzi e
nin g va n dit orgel ontvangen had, een ander e 
k oers insloeg en een geheel ni euw or gel mo cht 
ontwerp en. Bovendien k on hii een dispo siti e, 
die na as t eeri vo ldo end aa nt al ste vig e grond
stemm en, een b eho orlijk a antal vulstemmen -
enk elvoudige en gem en gde - aanwees . Hi er 
vinden we ze weer terug, die h oge stemmen, die 
B erlioz zo onzinni g vond omdat ze in de h oogt e 
toc h niet t e horen waren. Hij vergat, dat deze 
ho ge tonen op eens gan s and ere manier het ge
luid van de and ere re gist ers b eïnvlo eden , nl. 



door er toch me e samen t e smelt en en bepaald e 
bov enton en wel degelijk t e ve rs te rk en. 

Op h et peda al vind en we een Ruispijp 4-st erk, 
waardoor het m ogelijk is in een trio de cantu s 
firmus op het pedaa l en een gefigm eerde bas 
in de link erh and t e sp elen, een pr aktijk , waa rin 
de oudere componist en ons pr acht ige werk en 
hebb en nag elat en, maar waar voor zulk een c.-f .
regist er op het p edaa l on ontbeerlijk is! Op . het 
hoofdm anu aal staan o.a. een Corn et 5-st erk en 
een Mixtuur 3-7-st erk; op h et positi ef o.m. P.en 
Terts I 3/ 5', een Su perkwint I 1/ 3' en een heer
lijk e Cymb el 3-4-st erk , t erwijl op h et reciet 
naas t de Fl ageolet 2' een Tertiaan 2-st erk en 
een Sch erp 3-4-s"terk zijn geplaat st. Met deze 
vulst emm en , waart oe ook de kwinten en de 
tw eevoet en behor en , krij gen de wijd en en de 
prestan te n een ho ge glans . En h et is juist deze 
tin te ling di e, bij een goede a cousti ek, het orgel 
zulk een bov enaa rds e scho onheid geeft . Ie tc;; 
and ers is h et, dat om di t t e b ereiken de org el
bouw er a llereerst kunst enaar mo et zijn , d.w. z. 
een man van smaak , van geduld, van volhar
din g, want het in to neren van zulk een pijp en
woud is geen kl ein e opga ve. H et han gt van zijn 
werk af, of het gelu id vap. het orgel ind erd aad 
schoon en harm oni eus word t. E en niet te groot 
aantal nauw gem ensuree rd e spe len (Gamb a, 
Zwegel, Salicionaa l, Voix- céleste ) ma akt di t or
gel ook geschikt om er de werken der la t ere 
Fr a nse school op te spelen. Maar ook de oud st e 
èn de mod ern e or gelmuzi ek kan men er op sp e
len , zond er zich t e m oeten b eh elpen. 

~i er toe dr aagt ook bij de pr ac ti sch ingeri cht e 
speelt afe l, met de gebruik elijk e kopp elin gen , 
vas t e en vrij e combin at ies. Vooral de deelbare 
vrij e combin ati e maa kt het v erand er en .der re
gistr ati e t ijd ens het spe len tot een gr oot gemak. 
D e bes peling die vo lgde na de Plech t ige inwij
din g, bewees ove rtui gend , dat de ad viseur een 
weldoord ac ht plan had ove rgelegd , dat de bou
wers een schoon in strum ent hadd en geschape n , 
en dat de sp elers, Pr of. P eeters en de organi st 
der kerk K ees Sto lwijk , voo r dit org el een goed 
pro gra mm a ha dd en gek ozen. Bij zulk een gele
genh eid moet men de paroc hi e m aa r eens t onen 
- om het wat simp el ui t t e drukk en - dat ze 
,,waa r voor haar geld" heeft gekr egen . 

H et progra mm a verm eldd e de Pr elud e en Fu 
ga va n Alb er t de Kl erk door F lor Peeters, Fan
ta sie en Fu ga in g van Bac h en Variati es en 
Fin ale ove r "L ae t ons m et hert en reyne " va n 
P eet ers, gespee ld door K ees Sto lwiik ; vervo l
gens h et Ch oral I va n F1·anck, Sui te in de eerste 
too n va n Cléramb aul t en de To cca t a en Fu ga 
in d va n B ach, voo rgedr age n door Pr of. P eete rs. 

De Suit e van Cléramb aul t k on geschr even 
zijn voo r een orgelinspelin g : de zeer gelukk ige 

regist erk euze, waarto e dit orgel de spe ler in 
staa t st elt, maa kt h et stuk tot een kl emig or
ge lpleizier , waa raan de kwali eiten van het in
st rum ent kenba ar word en. De To ccat a e_n Fu ga 
va n Bac h hoord en we di t keer eens naar de 
lette rlijk e te kst , zond er de zovele int erpreta ti es 
en pers oonlijk e ui t leggingen van de spelers , die 
in di t stuk te lk ens iet s and ers willen late n ho
ren. Pr of. Pe ete rs deed ons dit stuk k enn en als 
een zuiver en onb ekomm erd orgelpoëem , waar 
de mo tieven lan gs elka ar vlo eien en door niet s 
meer dan de hulpmidd elen die het instrum ent 
bied t , in schone schak erin gen elkaar af wiss elen 
en tege n elkaar een pr achti g evenwi cht vorm en. 

/-l el bouwe n 110 11 ee n orge l uan. 45 regi sters op dr ie 
klavie ren. e.n pedaal is nog i.mm.er een rlaaJ gewees t, 
waarm ee J e orge lbouw een. mark ant e s lap he eft ge 
ze l. H et bou.wen uan een orge l is toch ie ts ond ers 
dan T1et afl evere n va n het zov ee lste insl.rum ent -in 
se rie, ufaarvan het één ge li;kt op Tie t and er. Elk orge l 
dien t eeJ1 kun stwer k te zi;n op zicT1zelf . Ja, cle m agn e
ten en de regis lerwipp ers en de ,lrukknopp en en cle 
sclwk elcwr en cle windma chin e en. no g meer onder 
delen mog en gerust vervaar d igd worden ei.an cle 
lopeJ1de band . vVi; eise n ook in de orgelbouw toepas
sing van de nieuwe ration e le metTw den clie /Jevo rder
/i;I~ kunn en zi jn uoor lie t gan se we rk. Maa r w at wi j 
ni cl- va n de lop encle hand ve rwacT1te n, zi ;n cle pijp en , 
zi jn cle w incllaclen. Daar ven.Jacht en w i.; cle Trnrteli;ke 
en vakkundig e en am.bacht eli;ke en. eerli;k e en k un st
uoll e zorg en arlJeicl van de orge lmak er; Tie t z i;n de 
pi jpe n, het is cf e intonati e, lie t is de sam enstelling 
va n cle clisp ositie . f1e t is de we lov erufogcm in ricf1ting 
van de spee ltaf el w aarin . w i.j al zi ;n lief cle w ense n 
verwezen lijkt Ie zien . Dat zijn al di e d ing en. d ie het 
orge l make n tot lie t ins tmm ent uoor jui st cliè plaat s, 
uoo r juis t di è kerk. te r begeleidin g uan jui st clàt koor , 
lw rtom alles . wa t dit bep aalcle orgel tol een indi vi
d ueel ç1eva l ma akt. dat ni et erge ns and ers Twe n ver
lwc/ 1 t kan worde n, dat n i.e t « mi te bestellen » is, ·dat 
het pe rsoo nlijl ~ we rk is uan de opdracl1tgeue r, de ad 
uise m en cle orgelbouwe r. Zi e, zu lk een we rk uan 
en ige af mel.in g i.s incferdaad ee n r,eheu.rtenis in cle 
orge l/Jouw van een streek, va n eeJ1 lancl , v an hee l de 
orge lbouw in rle we reld. Maar clcrn is lie t ook ni et 
lange r in rle ee rste pla a ts een com m.ercie le crange le
ÇJenlw i.d , riem w orclt het een kun s tdc1acl van cle ee rs/.e 
orcf c>. E n liet is ju ist clnt, wat seclcrl vijfti g inren nan 
rlc, orue ll,0 11111 l1acf on tbrok en , firt is ju is t. clcrt. 111:,L 
,/c, lw 11s lzi11ni ge vakma.rJ sedert en kele jaren nog 111r,c11· 
lwc,_(t ler11w1cuoru len . f le t is ;11isl <f ctl, w ed rle ourle 
Nc derlonrlse orue ls zo w oof. /reeft. ge m aal?!. 

H et is ook dat , wat we onlangs in H en~elo 
hebbe n weergevo nd en aa n het nieuwe, door 
Verme ul en in de Sint -Lam ber tuskerk gebouw 
de in st ru men t . Of a lles hi er da n in de vo l
maa kt heid is bere ikt? Och wel neen . Maar het 
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is een groot en een g o e d orge l geworden, 
enigszins in de familie van het Rosendaalse, met 
eve nveel versc hil a ls in een goede familie nu 
eenmaal betaamt. Ook hi er vinden we een rijk e 
bezet tin g met vu lst èmmen en een behoorlijk 
aanta l strijkers. D e tongwerken zijn wat hard , 
maar daar is er één bij met een hoorn-karakt er , 
uit ermat e goed voor de beg eleiding van het 
koor, dat op die gedenkwaa rdi ge Zond!:!,gmorg en 
de Mis in e van Ant on Bruckner zong. En die 
o.l.v. August Vörding zeer goed zong. 

Alphen s Gaalman en Flor Peeters bespee lden 
h et orgel toen het Zaterdagsavon ds werd inge
wijd en toen er op de Zondagm idd ag een feest
concert op werd gegeven . 

Alphens Gaalman spee ld e werken van Vival
di-Era ly, Purc ell, Guilmant , Andriess en, Ba ch 
(Vivaldi- concert I) en Mozart (Fantasia in f) , 
en Prof. J:>eeters liet ons zijn Vlaams e Rha pso- · 
die horen , een goed stu k Widor, de Passacaglia 
en Fuga van Bach, dezelfd e Clérambault ( de 
man is 200 jaar dood, en zijn muziek verdie nt 
toch gespee ld te word en!) , en zijn Variaties en 
Final e op "Laet ons mit herten reyne". Wat 
een schoon muzi ek was dat allemaal. .. ! 

Wa arom, als er zu lke orgelmuziek voor zo 
schone instrumenten bestaat, is er zo een gerin
ge aandacht voor in het algemeen? Hi er in H en
gelo was, juist als in Rosendaal, de kerk vol. 

Maa r ande rs? En elders? Daar zijn ook goede 
orgels en goede organisten. 

In Naa rd en hoord en we Alb ert de Klerk op 
het in 1862 door Witt e-Bätz gebouwde orgel 
met programma va n Gibbons, Fr. Coup erin, dri e 
koraa lvoo rsp elen van Ba ch , Prélude en Fu gue 
va n El sa Barraine en een Cap pri cio, Passacagli a 
en Tocca ta van den orga nist zelve. Wanne er 
wij dit orgel horen, begrijp en wij dadelijk wat 
Cava illé-Coll tegen de Ho lland se orgelbou w va n 
d ie da gen had: h et geheel klink t wat stijf en 
het pedaa l is niet van de sch oonste. Maar daar 
klink en de oud e vulstemmen met hun glanz end 
t imbre ove rh een. In een voortreffel ijk e voo r
dracht , wat tempi en reg istratie aangaat, spee l
de De Kl erk dit goed gekozen programma als 
het eerst e concert van het "org elfest ival" zoa ls 
men deze zomerreeks va n orgelvoordrachten 
met een weidse naam heeft genoemd. Ook in 
and ere p laatsen worden in dit seizoen vele con
cer te n aangekond igd, waarui t we mogen b eslui 
te n, dat er gaa nd eweg wat meer belan gstelling 
kom t voo r de kun st va n ons geliefd speeltuig. 
En dat is a l vee l waard, want een kunst die niet 
door de gemenschap wordt gedrag en, is ten dod e 
opgesc hr eve n. 

Am ste rdam. 
Piet VISSER -----
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Verder zegt hij da t de orge lmak ers zich moe
t en bedienen van "scherp e wanluid ende fourni 
tur e om gerucht en geschr ee uw t e maken " om
dat zij baspijpen nie t vo ldo end e kunnen do en 
spreken. Hij besluit zijn ho ofdstuk door te zeg 
gen dat de org elmak ers gee n grondige k enm s 
hebb en in de pny sica om een org elpijp fatsoen
lijk te doen spreken. 

5. Af scf1affen van hel Positief -orgel, het zelve 
gevonden in het Groot -Manuel. 

Dit is zeker h et lan gste hoofd s tuk van h ee l 
zijn "v erhand eling " . Rij heeft h et "kl ein or ge l 
of Positief-' afgescnaft en tr ekt h et rut h et groot 
orge l. Hij geelt er een br eed voe ng e uite enzet 
t ing van het p os iti ef waarin men d ezelfde r e
gisters aan t r eft als in het groot orgel. Vo lgens 
hem is dat nu t teloos en h et is dan ook gee n 
wonder dat hij het mo est afschaffen. Hier h eeft 
hij weer iets ni euws gevo nd en. L a t en wij hi er 
h et v oornaamst e van zijn artik el ov ernemen : 

"Door verbondene mekani ek e bewerking en 
h eb ik uitge vo nden, h et kl ein orge l, . uit h et 
groot t e tr ekk en, en heb dus geen t wee orge ls 
of Positi ef noodig: ik bedi en my nog wel van 
tw ee klavi eren, doch h eb ni et me er dan één 
orgel. Wat m eer is, op myn Positief kla vier 
spreken d e zwaarste grondr egist ers, welke te 
vore n n ooit . op h et Positi ef geh oord zijn. Men 
za l nogt a ns m oe t en bekenn en , dat d eze r e
gist ers, a ls dienend e om den voka len zang t e 
steunen, op h et po siti ef op hunne r egt e pla et s 
zyn . W elk ge n oege n mo et h et dan ni et ver
schaff en , da t ik door midd el van eene een
voudige m ekani ek bewe rking , al die m eerg e
m eld e dubb ele orge ls h eb verbannen en dat 
ik do or één enk el org el een krachtig ere en 
m elodieuse r e harmoni e op leve r, en m ee rd ere 
geluid verwisselingen uyt voe r a ls de and er e 
met . a l hunn e afzo nd erl y k e orge ls en hunn e 
verschrikw ekk end e groote onkosten." 

6. i-/et R ecitati ef -orgel vervangen door liet 
expressief. 

Nu k omen wij aan h et R eciet dat wederom 
m oet a fgesc haft en verv ange n worden d oor een 
zijn er uitvind in gen en die trouwens mind er on
kost en op lev er t. Hij h eeft h et verva ng e n door 
h et ex pr ess ief org el, ,,'t we lk ni et t ege nsta end e 
zyn ove rtr effe nd sch oo n geluid, no g h et v ierd e 
ni et k ost, van h et afgesc haft e Recitatief-orgel." 

II. 

Dit org el h eeft zijn eigen klavier en door een 
kl ein p edaaltje bekomt m en crescendos en de
cr esce ndos. ,,Zyne Majesteit de Koning heeft 
desze lfs schoonheid wet en te waerd eeren en 
h eeft my da er voor met een tw ee de br eve t ve r
eerd ." 

7. Het Ec/10-0rgel vervangen door het register 
Figaro. 

Het .Echo-orgel van de 4 klavi er orgels wordt 
afgeschaft en vervangen door het door h em ui t 
gevondene r egist er ,,~•igaro " . Met welk een soort 
regist er wij hier te do en h eb ben zegt de schrij
ver niet. 

8. Het Pedael-Orgel geplaetsl op het groot Manuel. 
Daar h et vr ij pedaal weer grote onkosten ver

oorzaakt h eeft hij h et "t e regt verbann en". Hij 
plaatst de Bombard e-ba s op h et groot org el en 
bedient zich van een aangehangen p eda-al. 

9. Nieuw Pedael voor kleine orgels. 
Di t pedaal is ni ets a nd ers dan een octaafkop 

p elin g en wordt alleen aan klein e orgels ge 
plaatst. 

10. Over den Blaesbalk à réservoir. 
D e vro egere orgels di e 3 of 6 bla a sbalg en had

den, leve rden een -ongerege lden windtoevoer, 
daarom he eft hij dit vervangen door een "blaes
balk à rés ervoir die een bijzond er e gelijkheid 
van win d op leve r t . In plaats van verschill end e 
balg en h eeft hij er maar éé n nodig di e ook min
d er plaats inn eemt en in de orgelkas kan ge
p laat st word en. 

11. Nieuw mekani ek voor /iel plaet sen des klaviers, 
enz. 

Hij kan de m ekani ek van een orge l plaats en 
daar waar h et voor d e organ ist h et b este is. Da t 
de ander e org elmakers dit ni et kunn en verwe
zenlijk en is een "g ebr ek aen grondige k ennis 
in werktuigkund e." 

1 '.2. Verbetering in het orgel , verminclering 
in de kooppryzen. 

Al zijn ui tv inding en verhogen ni et a lleen h et 
kun stge halt e van zijn orge ls maar br eng en ook 
een aa nzi enlijk e vermindering va n de kostprij
zen. Hij no emt hi el' no g al zijn verb ete ring en 
op . 

13. Magazijl/1. van orgels . 
H et bet reft hi er vèrs chill ende or gels di e op

gest eld zijn in zijn werkhuis en die d oor de k o
p ers kmm en besp eeld word en . Hij geef t ee n 
ga r a nt ie van t ien ja ar op zijn org els. 
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14. Algemeene opgaven van kerkorgels. 
Hij somt hi er een aantal disposities op, zij 

zijn verdeeld in 10 kwalit eiten. Ik zal hier maar 
twee disposities opgeven; een orgel van eerste 
kwa lit eit en een orgel va n de ti end e kwaliteit. 

GROOT-MANUEL POSITIEF 

1. Bourdon (bas) 16 voet. 1. Bourdon (bas) 
2. Boui·don (sup) 16 )) 2. Bi:mrdon (sup) 
3. Montre (bas) 16 » 3. Montre (bas) 
4. Montre (sup) 
5. Prestant (bas) 

16 » 
8 » 

4. Montre (sup) 
5. Pre stant (bas) 

6. Prestant (sup) 8 » 6. Prestant (sup) 
7. Bourd ,on 8 ;) 7. Bourdon 
8. Fluit 4 )) 8. F luit 
9. Prestant 4 » 9. Prestant 

8 » 10. Expre ss ie f O.:gel 

Berst e kwaliteit van orge is met een afzonder
lyk Pedael, hebb end e eene uit gest rek the id va n 
32 voeten, drie klavi eren va n 5 octaven, eene n 
bla esbalk à réservo ir , Expr essief orgel, kopp el
registers, enz. 

REGISTERS VO OR HET PEDAAL 

16 voet. 1. Bombarde princ ipal 32 v.oet. 
16 » 2. Bourdon principal 32 » 
16 )) 

16 » 
8 » 
8 » 
8 » 
4 » 
4 » 

10. Dulciana (ba s) 
ll. Dulciana (sup) 8 » ll. Du1ciana (bas ) 8 » 
12. Harmonica ( bas) 8 » 12. Dulciana (sup) 8 » 
13. Harmonica (sup) 8 » 13. Harmonica (bas) 8 » 
14. Vfole de Gamba (bas) 8 » 14. Harmonica (s up ) 8 » 
15. Viole de Gamba (s up) 8 » 15. Viole de Gamba 8 » 
16. Figaro (bas) 8 » 16. Viole de Gamba 8 » 
17. Figaro (sup) 8 » 17. Fi ga ro (bas) 8 » 
18. Doublet 2 » 18. Fi garo (sup) 8 » . 
19. Roerquint 6 )) 19. Koppeling voor Expressief orgel. 
20. Quintadene 
21. Flageo let 
22. Octave 
23. Bombarde (bas) 
24. Bombarde (sup) 
25. Trompet (bas) 
26. Trompet (sup) 
27. Clairon 
28 .. Basson (bas) 
29. Hautboi s (sup) 

3 » 
2 . >) 

4 » 
16 » 
16 » 

8 )) 
8 » 
4 
8 
8 

» 
» 
» 

30. Koppeling voor ped aa l. 

Tiende kwali te it, met een klavi er van 41/2 
octave n, enz. 

1: Bourdon 
2. P1·es tant 
3. Fluit 

15. Bemerkingen . 

8 voet. 
4 » 
4 l> 

Hij do et de kopers opmerken dat er buit en de 
10 kw alit eit en nog een and er soort er tussen in 
bestaat. De orgels va n 4½ octaven kunn en ook 
nog tot 5 octave n uitg ebre id word en. In de 
orge ls va n 9e en lOe kwaliteit blijft er nog plaats 
over om late r nog sp elen bij . te voegen. 

16. Myne orgels worden vervaarcligcl in de beste 
en cluerzae mst e bouwstoffen . 

In dit ho ofdstuk no emt hij de verschillend e 
orgeldelen op en h et materiaal dat hij er voor 
gebruikt. Hij besluit dit artik el met nog eens 
zijn expressief orgel op te h eme len. Hij ho opt 
dan ook binn enk ort een ni euw exp ressief org el 
uit te vind en waarop het ·mogelijk is door een 
min of meer dere drukking van de vingers op de 
toetsen crescendos en decrescendos te bekomen. 
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17. Over liet gebruik der R egiste rs en hunne 
harmon ische sa menw erking. 

Dit is een les in de registrat iekun st , gevolgd 
va n een berekening hoeveel verschill ende ver
ander ingen men kan b ekome n op een orge l van 
een zeker aantal spelen. Voorts geeft hij een 
paar aa nduiding en aangaande de spe len die m en 
moet gebruiken .voo r het klein en h et groot cor
netspe l; de begeleiding srègisters voor de Tr om 
pet en Hobo. Hij besluit zijn werk je met een 
aanb eve lin g tot de organ ist en aangaande de 
muziek die ze moeten gebrui ken voo r de Gods
dienstoefeningen : 

"Men mag onde r de Godsdi enst geen an dere 
musi ekstukken uitvoeren als: Andanten, 
Adagios, zacht e Modulatien, en verd er al wat 
eenvoudi g is en overeenstemt m et de zoet e 
aendoe nin gen van den Godsdi enst ." 

Luc JAGENEA U 

Antwerp en, 19 April 1949. 



Ommereis doorheen de Kerl~rekeningen van Oost-'7laanderen 

. 
LOOKRISTI 

H et orgel in de Dekana le kerk va n deze ge
meente is de schrik va n menig orge lbou wer . D e 
pijpen staan er zo opeen gedrongen dat het 
practisch onmogelijk is een der binn enste regis
ters t e stemmen zonder meer dan de h elft der 
ander e te demont eren. Wij dur ven er echt er ten 
st elligs te op hop en dat, indien het orgel ooit 
omg ebouwd wordt, men dit niet ten kost e van 
h et meilb el zal doen! 

Niett egensta and e er niet te vee l me er over
blijft van de oudste archi even die er ste llig mo e
t en geweest zijn , v inden wij t och nog enk ele 
int eressa n te gegeve ns. 

Het oudste stuk is een orgelcontract ui t het 
jaar 1663 opgemaakt tuss en de Z.E.H. P astoo r 
der kerk en Monsieur Biese, orge lb ouwer. H et is 
een belangrijk stuk voor de helf t in h et N eder
lands, een and er deel in het Fran s, waarin ni et 
slechts ove r het orgel gesproken wordt, doch te
vens blijkt dat een Tromp et zeer gegeerd wordt 
op feeste lijk e da gen als b.v . de "k ermi sse". Hi er 
laten wij het contract in zijn gehee l vo lgen. 

,,Heden desen XXiii April 1663 sy n veraccor
deert a lsoo sy veraccorderen midts desen den 
P aste ur van .Loo C4risti over syne kercke t er 
eend ere syd e end e Mons.r Biese ter and ere op de 
manï ere so volght. Ind en eersten soo verob li
geert hem de voors. Mons.r Bi ese te mae ck en 
voo r de Par ochial e kerck e van loo Chr isti een 
schoon e orghel begryp end e in haer selven dit 
navolgh end e spe l a l naer cons te end e den 
h eesch va nd en wercke ut ghevroc ht. 

1. In den eerst e een Pr esta n t van 4 voeten int 
m onst er va n loodt ghemengelt met tain cu
ri eus gea ditionst eert . 

2. E en holpyp sp rekend e op 8 voeten den bas 
va n houdt end e de r est van loodt. 

3. E en flu yt sprekende op 4 voete n va n loodt. 
4 . E en nazar van loodt. 
5. E en doubl et sprekende op 2 voeten va n 

loodt. 
6. een ti erce naer haere n aert gheh eel u t van 

loodt. 
7. een Corn et de trois t uaux sur chaque tou che 

com mencant en elami au milieux du clav ier. 
8. un furnitour de trois t uaux sm· chaqu e tou

ch e. 
9. Cymba l de deux t uaux sur chaque touche. 

10. un tromp ette sonnant de hui ct pi eds en ta in 
( mell) coup er au mili eux du claviere. 

ll. un larigot a l'octave de nazar de plon . 

Hartelijk aan Bert De Riclcler . 

12. un clairon ofte schah ney . 
It em sa l daerinne brenghen t gen e hier volght 

1. een nachtegael. . 
2. een tr emblant. 
3. een tamboer . 
4. een musett e. 
5. een ventil. 

Item sal ma eck en een secreet dienend e tot 
dese voorn. regis te rs ende pi jpen al. massi ve l. 
opgevrocht end e p ertinent e.!. sluyt en van droogh 
houdt etc . 

Item sa l ma ecken een Clavier ordinair heb-
bende 45 touc h en. · 

Item sa l ma ecken dry treffe lycke cloecke 
bla esbalck en met oppende11tie end e dependen t ie 
soot behoort. 

It em sa l noch een ander R egist er mo et ghe
sned en maecken tot cont entom ent vand e. Pastor 
te weten Clairon voo rn . 

It em een pedal tsa men met de schri jnw erck er 
t reek.ende en dien end e ae n het clavi er. 

Dit voo rn. werck met heel massively ck al op 
ghevl'Ocht word en by den ae nn emer ter vis itatie 
van mann en dies vet'staende end e, de Pasto r a ls 
bestier van de voorn . wercke wt den naem e van 
syn e kercke he eft be looft ende blyft veroblig eert 
voor a l tvo orn. werck t e besorghen beta elinghen 
600 guld en in 2 pa iyementen t e weten 400 g. ten 
daeghe vande leverin ghe. van a l tvoorn. werck 
twe lcke sa ] wesen ist dat kan gheschieden te 
ghebruy cken op 0. L. Vrauw e hem elvaert 1663 
ende 200 gulden een ja er daernaer ofte daerom
trent dies is de a ennem er van de wercke vero
blig. syn voorn . werck goet te houden tot 3 ja e
ren daerna er, ende voorts ondert ussch en wt 
vri ends chap het trompet etc. tegh en de hoochty
den end e kermi sse t e stellen end e sal proffiter en 
~oor al tvo orn. werck ende syn obligati e bov en 
de t otaelsomm e van 600 gulden seker Rega el 
dw elch by de pr ochian en van loo Christi hi er sal 
ghe levert word en tsyneri content em ent sonder 
synen cost . Aldus gheda en t er goeder trauwen 
en blij ven bey de de contr ac tant en verobligeert 
elck respect ieve !. in ghevo lghe van dese instru 
m ent e enä e ... 

L. debies 1663 

De lezers zull en zich her inn eren dat wij in het 
vo rig numm er va n di t tijds chrif t over dezelfd e 
orgelbouw er schr e.ven a ls bouwer van h et orgel 
in de St -Ba afskath edr aa l in het jaa r 1652-53. 
Een jaar vóór dit va n Lo okr isti werkte hij aa n 
een nieuw orge l te Nazareth. 
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Ovel' de org elkas vonden wij het vo lgende: 
;,ontfa en by my ondersc lu ·. utter hand t van heer 
Paster B. Brussel de somme van neghe n schell. 
gr. ende dat over teiringhe ghedoocht te myn en 
huys e als Baud ewy n van dick ele de casse va nd e 
ni euw e orgel heeft moeten hermak en, by my 
adriaenke de langhe. " 

Daar over de orgelbouwer De Bies geen ver
der e gegevens mee r te · v inden zijn, mog en wij 
veronderstellen da t het orge l eerst pas rond di t 
jaar gepla atst werd . Ofw el heeft hij het inge
bouwd in de oude kas en zal h et ,;he-rm aken " 
va n de orgelkas door Baudewijn va n dickele in 
de lette rlijk e zin mogen opg enomen worden. Zou 
hierin de ver kl ar in g liggen va n die werke lijke 
opee nstape llng van mekaniek en pijpmateriaal? 
Tot ons sp ij t was er de dag va n ons onderzoek 
gee n zweem van zon in de kerk, en, daar h et 
orgel r ee~s zo weinig mogelijk belicht wordt, 
kond en wij geen photografische opname nem en. 
H et ware ech te r de . moeit é dit bij een andere 
gelegenh eid toch voor een la te r num mer te do en . 

In 1670 werd Carel Teerli nck de gentse orge l
bouw er een zekere som uitgekeerd "over het in 
stellen van d' orgel die ten tyde van de genera le 
vlu ch t was uytg hedaen ende' tot Gendt gedepo 
seert" . Zond er datum doch vermoe delijk ui t de
zelfde jare n lezen we nog een quitanti e : ,,Pour 
Mons. le Past eur Lou chris t i pour avoi r desmon 
té tout lorgu e de leglise parochiales. J ean hullin 
cur é eschri vier a Gand." 

In 1677 krij gt Jan van Damm e v ier schellin
gen "uytter handt van Lucas ve rvaet fs. Pi eter 
ov er th ierijnghe gedaen in h et uytb recken va n 
de hoerg hele". Dit kan echter nog wel een be 
ta ling zijn voor het vor ig feit . In de jaren na h et 
bouwen van het ni euw orgel zijn er twee orga 
nisten in functie nl. va der en zoon J. K eld er
mans. In geva l dit geen afstammelingen zijn 
va n de bero emd e bo uwkundi gen van de zelfde 
naam zijn wellicht de huidi ge organisten "Ke l
dermansens " in verband te brengen met dez en . 
Ee rbi edige en hart elijk e dank aa n de Z.E .H. 
Deken voor de goede ontvangst. 

ZELE 
De Kapel op de Kouter 

(0. L. Vr ouw van Zeve n W eeën) 

Op de baa n va n Zele naar Gent staat u op een 
gegeven ogenb lik voor de keuze een goed bocht 
naar link s te neme n, of, in geva l u dit niet zoek t, 
op een kl ein e kap el te bonken die een v ierde van 
de reeds sma lle baan belemmert. Doch het beste 
was, voo r een paar minut en af te stappen en 
eve n binn en t e kijk en. U zult werke lijk verbaasd 
staa n over de opee nstape lin g van een keure 
kunstwerke n op zulk een minim e ruimt e ! 

Marm er en bee lden op en rond h et altaar van 
J. Coup let, schild erijen omheen gans de kape l 

92 

en ten laatste wanne er U te ru g buit en meent te 
gaan : h et ove rh eer lijk oksaa l en orgelt je. 

'l'oren te Zele. 

Vlug enk ele détailopnam en en dan naar de 
De kem j waa r de arc hi eve n bewaard zijn. 

In lö45 werd de ka pe l gebouwd ( l) . In 1657 
werd het oksa a l door Joannes Ykens gesneden. 
Het jaar nadien timmert Gillis de coster a l het 
schrijnwerk. In 1663 "a en eenen die een cleyn 
positieff h eeft ghebroc ht van lebb eck tot aen 
Dendermond e ghebruyckt tot het musieck op 
den aflaet same n met wederomrne draeghen' ' . 
Het jaar nadi en wordt h et eer ste orge l gebouwd 
door Mr. Jan bremser. Volgens Van Doorslaer 
(Notes, blz . 611 - 612 - 613) is hij een Mechels 
?rgelbouwer . Hij werkte reeds 30 jaa r v ro eger 
m de meeste kerk en va n Mech elen; in 1653 te 
St-Gi llis-Waas. In deze lfd e rek enin gen vinden 
wij nog "voor de cort oisie belooft aen de soone 
va n de orghelma ecker". Hier za l ve rm oede lijk 
sp rake zijn over B lasius Bremser di e evenee ns 
orge lbouwer geword en is en m eerdere nieuwe 
orge ls bouwde te Antwerpen . Terzelfdertijd 
wordt de orgelkas gesnede n door Jacqu es Cou
plet. Wij geve n hi erva n en ook va n h et oksaal 
een paar détai lpho to's : een mooie opname van 
de rechterkant van het orgel en oksaal mede 
betrokk en in de lijn en van h et gewelf, h et en
gelt je rechts, is de groep ont lopen ; ·een déta il 
daaru it: de H. Caec ilia spe lend op een po r tatief. 
(Cfr. v lg. b lz.) 

Gillis de coster maakt de kas va n de blaas
ba lgen , de stoe l van de organ ist en de eigen 
lijk e orgelkas . 

In di e jaren speelde Nicla es Colijv ene r op 
het orgel bij gelegenheid . 

Tot 1703 zijn geen b elangr ijk e orgelgebeur 
ten issen rnee.r t e vinden. Dit jaar heeft een gro
te reparatie p laats, uit gevoe rd doo r Carel dillens 
,,orguelmaeoker" . Hij is ook orge lbouwer te Me
chelen en werkt er in meerd ere kerk en, bv. in 
1721 restaureert hij h et orgel van St -Rombou ts 
kerk . H ij stierf in 1729 . (Van Doorslaer, N otes , 
blz. 6 15.) Een zekere Jan francis L emmens was 
er organ ist in die ti jd . De laatste orgelma ker 



die we vind en in de 18e eeuw is een zekere Hen
ricus de pescheur , Mr. orgelm ak er. In het Lib er 
memori a lis van Pastoor Oosthu yze wordt no g 
verm eld dat het engelenb eeld aan de trap va n 
het oksaal in vro egere tijd verdwe nen wa s doch 
later teru ggevo nd en werd in h et klooster va n 
Nonn enbo sch t e Gent ... 

H et en ige dat we vond en ove r het orge l der 
St -Lu dg eru ske rk te Zele lezen we in ditz elfde 
Li ber Memoria lis. In de no ta's va n 1838 vind en 
we deze in ter essant e b emerk ing: ,,h et orge l 
heeft da arbij een pos it ief dog in mijn aenkomste 
was het positif daer lang uytge nomen, het or
ge l t eenema el gedesorgan iseerd en bijn aer on
bekw aem gema ekt door slegte org elma ekers; is 

in h et jaer 1840 herst eld door de kundige orge l
ma eker Mr. Smits van keulen en heeft gekost 
door de acht hond ert frank en daerinne begrepen 
tinnen en ijzerwerk. Het positief is bij gebrek 
aen geld nog niet h ersteld. Mr . Smits van keulen 
heeft aen het orgel gemae kt een Pedal foudre, . . 
zijnd e eene duyts che. uytvindinge. " 

Daar de oude kerkr ekenin gen n iet meer be
staan mo et dit, voor dit h eerlijk org el vo lstaa n. 
E erbi edig dank aa n Z.E.H. D eken Steeman. 

Berte n DE KEYZER 

(1) Dit en and ere a lgemene gegevens c it eer ik uit 
« St. Ludg eru skerk en de Kape l va n 0 . L. Vr. va n VII 
W eeë n t e Zele » door Kan . .T. De . Keyzer . 
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Boekbespreking 
I 

/4N s KLOTZ : Das Buch von der Org-eL D er de ui tgave . 
• t, ~a.Ese l en Ba se l, (1949). Bärereiter-Verlag. 

Voor de aerde maal is bij het Bärenreiter-Verlag het 
boekje van Han s Kl otz van ct,e per s gekomen. In goed 
begrijpelijke taal - wat gee n kleine ve rdi enste is bij al 
die vaktermen - geef t dit werk in nog gee n 150 bla d
zijd en tekst met een groot aa n ta l schetstekeningen en 
ve le zee r goe d ge ko ze n fo to's aan de ge ïnt-er esseerde leek 
een g,oed inzicht in het wezen va n het orge l. Het doet d it 
eve nw el zakelijk zó go ed, dat er ook voor de va km an 
nog vee l uit te lere n valt, de vakman orgelbouwer zogoed 
a ls de vakman-organist, di e in zijn stu diet ijd V1-,el zoiets 
ove1· het orgel heeft gehoord en er zelfs iets 10ver heeft 
moeten lere n. 

Na een u itvoer ige uite er zetting van de op bouw va n 
het orgel - het is m erkwaard ig , dat schrijver de kun st 
verstaat e1· zo dikwijls over te spreken - gaat hij ac h
tereenvolg ens in op de vragen, wat ,een kerk- archi t ect, 

·een Past oor en een Kerkbestuur van he t or ge l n Jodza 
kelijk dienen af te weten . Hij doet dat zo, dat men n iet 
bev r eesd behoeft te zijn, een leger van orgeldesku ndigen 
te zu llen kweken. Hij v.er t elt ve r der, hoc me n voor het 
onder houd van een or ge l moet zorgen , wat het 01·gel 
,onder de god sdienstoefeningen m oet spelen, iet s uit de 
ge sc hi edenis van de orge lbouw m et voorbc-elden van di s
pos iti es en enlwle raadgev in gen voor organisten. 

Volledig is het boe k zeker ni et. Maar n aast ee n goe d 

in zich t geeft het een prikkel tot verder zoeken en stude
ren aan allen wie het orgel ter harte gaat. E en litera
tuurlijst - ook van ,or gelmuziek - en ,een handig reg is
ter sluiten het boek af . 

Ik ken weinig of geen boeken, die in zul k een kort 
bestek en zo duidelijk, het orgel en a l zijn onderdelen 
èn zijn taak hebben beschreven. P. V. 

/4 .. G. v. d. LEEUW : Wegen en Grenzen, Amsterdam, 
/ 1948, H. J. P aris. 2<lc druk. 

Een uitnemende wij sger ig e uitee nze tting va n de ve1·
houding,en tussen Kuns t en Godsdienst en een voorname 
bepaling va n de p laat s die - de Kunst in het mensenleven 
inn eemt. AchLereenvolgens behandelt: schr. de · Dan s, de 
sc hone beweging, het Drama , de W c·ordk un st. de Beel
den de Kunst, de Bouwkunst, de Muziek, om in het s lot • 
hoofdstuk ee n sa menvatting neer te schrijve n. In zijn 
argumentatie is schr. n oga l wijdlopi g, door dat hij vielc 
theori eën ond e r de loupe n eemt, en ook d•Jordat hij, als 
de meeste Nederlandse p rote stan ts e theo loge n, meer a f
gestem d is op de Du its-a n a lyti sphe , da n op de Fr ans-syn 
tethische denk- ,en doceer -method e. Het is een boek ge • 
word e n, da t veel te denken geeft over ons werk a ls 
kunstwerk in dj enst van G•od en va n de ge meensch a p 
der mensen. Wie dit boek goed leest , krijgt een , dieper 
in zic ht in zij n bestaan als kun ste naa r. P. V. 

SCANDINAVISCHE BIBLIOTHEEI( 

1. Selma LAGERLOF 
door PIET SCHEPENS (230 blz. met 17 fotos). - 1948 
PRIJS: 90 fr. 
« D e wa rme hulcle clie P. Scl 1epens hi er aan S. Lagerlöf brengt en de goede manier 

waa rop hij zij,n. we rk licef t 0f')9eucll, bestemmen dit boek voor een groo t. lezers 
publi ek. » (R.d.C. in Biblïogids.) 

2. ZWEDEN, Land en Volk 
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door PIET SCHEPENS (312 blz. met 40 prachtfotos) . -- 1949. 

PRIJS: 68 fr . 
« Talrijke reizen en verb lijven in Zweden laten mij toe te ge tui gen dat de schrijver 
de juiste Loon slaat, waar hij on s liet land va n Ast rid in al zi jn facett en vóó r ogen 
tove rt. » (H.J.\i\f. in D e Gaze t v. Antwerpen.) 

Te bestellen bij de schrijver Prof . Kluyskenststraat, 7 - GENT 



m1xtuRen 
• Tongerloo . Op 10 Juli w erd het tweede zomerconcert 
geg,even gp het orgel der Abdijkerk do01· P rof . Kurt 
Wofgang Senn. Hij is een leer lin g o.a. van Karl Straube 
w aar van .wij de uitgave de1· Oude Meesters b ijzonder 
kennen. Prof. Senn speelde werken v.an Walter, Max 
Reger, Buxtehude en moderne Zwitserse componistien. 
Op dit ogenblik is Kurt Wof gang Senn Prof. van 01·gel 
en piano a.an de muziek-academie te Zürich en •orga ni st 
te Thalwil. 

• Ma.reel Dupllé vierde z1Jn vijfti gjarig 01·ganisten-ju
bile in de St. -Vivien te Roua a n. Daar bego n hij zijn 
loopbaan. 

• St.-Louis, Ame1·ika. Op he t groot j aa rcon gres van 
The Amedc an Guild of Or g anist s en van Th e Canadian 
college o f O1·gan is ts, werden onder meer wer k e n 1·'tge• 
v oer d van Vlaamse componi ste n a ls J. Jonge n, Kamiel 
van Huise (afkomstig ui t St.-Nikla.as), or ga ni s t te Ari
zona, en van Flor Pe eters. 

• Eupen, St.-Niklaaskerk. Na de brand in deze ke r k 
waarbij een groot deel van de link er toren tot aa l weg
gebz:a nd is, heeft mlen kunnen bestatigen dat h et groot 
orgel fel besc had ig d is do or h et water. 

• Rosendaal. Prof. Peeter s bespeelde, bij de inwijdin g, 
het or ge l in de St.-Jan met polgende pro gra mm a : Pre 
lud e en Fuga, door Alb ert D e Klerk; Choral I, C. Franck; 
Suite dans Ie premier ton, Cl erembault; Toccata en Fu ga 
in d. 

Bij dez elfde ge leg enheid dro eg Kees Sto lwi jk, titularis, 
-,oor : F a n tasie en Fuga in g, J. S. Bach; Variatie s en 
Finale over « L aet ons mit herten reyne », door Flor 
feeters. Orgel ge bou wd d oo r Vermeulen , A lkm a.ar . 

• Aalsmeer, Paroch ieke rk van 0. L . Vrouw van d en 
Be r g Carmel. Orgelbespeling door Alb ert D ~ Klerk : 
Suite du deuxième ton, Cléramba ult; Pr el udiu m en Fuga 
G-dur, J . S. Bach; Andantino, C. Franck; Fin a le uit de . 
2• Symp honi e, Widor. Het orgel werd ge bouwd door de 
Firma Pels & Zoon . 

• Dezelfd e Firma bouwde ee n ni euw orge l in de R ec
toraatskerk, O. L. Vrouw Boodschap, Hoen sbr ,oek -Sta tion. 
25 r eg is t e r s . Het orgel .werd bij de in wij din g be speeld 
door Nico Zeij en. Hij droe g voor : Toccata en Fu g a in F, 
Buxtehude; Dri e K oraalvoorspe len, Bu xteh ud e ; Pachel
bel , J. S. Bach; Passacaglia in c, J. S. Bac h ; Finale uit 
Symp honie II , Widor; Eerste Koraal, H. Andrie ssen; Ave 
Maria, Flor P eeters; 0 Lam Gods, Koraa lvoor s p cl, door 
Nico Zei j en ; Sonata eroica, Jo s Jo n gen . 

Jo s Jon g en . 

(i De Schalmei bied t de meest hartelijke gelukwensen 
aan het jon ge paar : N ic o Zeijen en Mevr. Fieny d e 
Bock, en wenst hen be iden een lang en gel ukki g leven 
same n ond er de ruilden zegen Gods; 

• Mr. Alex Paepen gaf ee n orge lr ec it a l op het R ad io
orgel, Brussel, m et volgend programma : Vo-orspel en 
Fuga, Alex Glazounow; Voorspel en Fuga, Anthony 
Scott; Voo r spe l en Fu ga, Albert Rou ss el; Allegro u it de 
Sonate va n b:dw. C. Bairst •ow; Old Air, bewe rk t door R. 
Vaughan-William::; ; Co nc ert st udie Nr. 2, doo r Alex. 
Paepen . 

• Ni euw Vlaamse Orgelcompositi e. Prof. Flor Peeters 
c1·eee rde voor Radio Brussel en op het ni euw o rg el der 
Dominicanerkerk te Antwerpen, een nieuwe Symphonie 
« L ied -Sy mph onie 'I>, bestaa nde uit vijf d elen . Wij hopen 
hiet· later br eedvoerig op terug te komen . 

~ Eth el Smith of d e beroemde organiste met de ho ge 
hakken : uit gee l ster va n ee n massa P aas- en Kerstlie
derenbundels ! WaaliOve r een da gb lad sc hrijft : « Zij 
heeft een zeer persoonlijke stijl en doet zodanig h anden , 
voeten en heel het lich aam meespelen da t men gemak 
ke lij k van sp ec t acu la il' orgelspel kan spreken a lho ewe l 
me n ha ai· over h et algemeen ni et zie t! » 

Over plastische k u ns t gesproken! ... 

(i) Maurice Dejaiv e speelde op h et Radio- ox·ge l werken 
van J. S. Bac h, C. Franck, Aug. De Boeck en J10s. Jongen. 

Qt « Antwe rps e Orgelconce rten ». I~ deze r ee k s werd 
ue t 4° concel't g,egeven door Victor Hen s : Prelude en 
F u ga in fis, Buxtehude; Prelude en Fu ga in c, J.S. Bach; 
Tiento op Pange lingua , Cabanilles; Koraal in E, C. 
Franck; 'l'o cca t a, Hymne en Fuga op «Av e Maris Stella », 
Flor Peet ers. 

~ Firma Ve1·sclmeren. V an deze Firma verscheen ee n 
lcleine brochure uit sl ui tend bestaande uit p h oto's van 
orge ls d ie zij bouwden of r esta .ur ee rden in de Joop van 
de laat s te twintig jaar. H et . is met veel sma ak ui tgege
ve n e n bev a t een ve rzame lin g mooie frontmontag es. Bijv. 
het orge l in de Pa s toor van Ars-kerk is uitzonderlijk 
mooi ges laa g d. Niet minde1· di t van De H. Catharina.kerk 
te Eindhoven, H. Hartkerk te Roermond. Een d-ocum cn
tat ie vo01· de orgelliefhebber. 

• G. Verschraeg en, P r of. van orge l aan h et Conserv. te 
Gent, concerteerde m et het Symphonie-01 ·kest van de 
Radio ond er de leiding van Daan Sternefeld. Zij voeren 
na.ast zui vere ,orke s t werke n he t Concerto in F van Hän
de l uit . 

Ter ge leg en h eid van het Jub il_eum van 50-ja ri g Prie s
terschap van de Z. E. H. Pa lm s , Pastoor te St. -Aman d s
be1·g , voerde de zelfde conce 1·tant de volg ende werken 
uit (op het org el der St.-Amanduskerk) : Preludium en 
F u ga in Re Gr., J. S. Bac h; Sicilienne, D. Ra ick; Fan
tasia in fa kl., Mozart; P a s torale, 0. Van Durme; Sonate, 
eerste bewegin g , E. Tine!; Wie g elied, A. d'Hulst; P ièce 
héro ïque, C. Franck. 

8 Nistelrode bouwde een nieuw orge l (Fil'ma V e rschue 
ren) van 12 spe len . H et werd ing es peeld d o or Hub. Houet 
en door Z. È. H. Th. de Louw , Pa s toor te Uden. H e t 
pro g ra mm a verm ,elt niet d e titel s d er te sp elen werk e n 
noch d e n a m en d er componi s ten. 
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e Prof '. Pee ter s en Alph . Gaal má n . hi elden een orge l
besp eling op het ni euw orge l in de St.- L a m be rtu s ke rk t e 
Hen ge lo, geb ouwd door de Firm a Verm eul en . He t b:evat 
45 regi s t er s . Prof . Peeters voerd e ui t : P ass aca glia , J. S . 
Bach ; Suite du premier ton, Cle ra mbaul t; Va ri a ti es op 
een oud Ned erl a nd s Kerstlied « Laet ons mit he rt en 
r ey n e », Flor P ee ter s . Alphon s Ga alm a n dr o·eg de vo l
gende werken voor : Allegro , Vivald i ; Trump et volun 
tary, · Purcell; Ca ntil ène, Al ex. Guilmant; To cc at a , H. 
Andriessen; Conc e rto Grosso, J. S. B a ch; Fant asie in f. 
Mozart. 

• De organi sten worden lang s « De Sch a lmei » uit 
genodigd hun p ho to t e sturen m et ha ndtekenin g en zo 
mogelijk ver gezeld door pho b:i va n orgel waa rop zij 
norm aa l spelan (dus ni et photo van to •evalli g bes pe eld 

.or gel). Dit we1·d on s gevr a agd door Mr . H. J. Winterton 
uit Amerika, die van dergelijke ph oto' s een g 1·oot ver
za melaar is. Hij wil, door midd el daarv an ee n g eschi e
deni s va n het or gel ove 1· de gehel e wereld , aanl egge n, en 
be schikt ree ds over een collecti e t u ssen d e ze s à zeven 
duizend . 

Daaronder zijn r eeds enkele uit B elgië to ege zond e n . 
Zij die zich pe1·soonlijk met de verz ending w ull e n ge la s
ten sturen hun photo na ar vol ge nd a dr es : H. J. Wint e r
ton, Ri:iom 27 Y.M.C .A. Buildin g , Muskoge e , Oklahoma , 
U.S.A . And er en mo gen de verz endin ge n la ngs on s tijd 
schrift do:en. 

• Algemene vergadering van dë gewe st e lijke en dec a
nale leiders der St .-Gregodusverenigin g te Mechelen. Op 
deze vergaderin g m aa k t Mgr . Va n Nuffel bekend o.m. het 
volgende be sluit door Z. Em. K a rdin a al Van Roe y ge
nomen : Electroni sche or ge ls worden a ls on ge schikt 
be sch ouwd voo1· h et ge bruik in de kerk. 

• Een orgeladvis eur wen ste gra a g no g een vrij e com
binatie op h et or ge l. Hij ze gde tegen de or ge lbou w er , 
die vroeger over pla a t sruimte had geklaa gd : « ... e n ik 
he b hèt ko or op gem et en , h et is zo e n zo gro ot, du s, vol
ge ns mij kan di e tweede vrij e combinati e er bes t no g 
bij! > De ze lfde man s chreef de or gelbouw e r voor : « de 
mixtuur op 8 voet t e beginnen » ! Er zijn a dvi se ur s en 
advi seurs . .. 

e Friesland . Ja , ik weet da t h et clich é ... e nfin, va n di e 
molen! D och de photo wa s ni :et scherp gen oeg voor de 
gr a veur om er e en mooi clich é ui t te krij ge n. H a rtelijk! 
• Veldhov e n. N ieuw or gel ge bouwd doo r de F a Ver
m eulen in de p a rochi e van de H. Creci!i a. H et w erd in
gespeeld door H. Ma rti n Grui t huij zen , orga ni st van de 
parochi e Vill a pa rk t e Eindh ove n : Pr eludium e n Fu ga 
in C-dur, J. S. B ac h ; Ari a, Lre ill et; Gi ga, id e m ; So na te 
da Chl esa, H . Andri esse n ; Fin a le, C. Fran ck. 

• Leuven : Abdijkerk het P a rk . Op h et or ge l va n di e 
ke rk w erd een or ge lr ec ita l gege ven door Dhr . J a nacec k 
va n P ra ag . W er k en va n Ce rnoh or sky, Pach elbel, B ac h, 
Ca steg 1·en , Söd erh olm , Bohu slav, För s t e 1·, C. Fr a n k. 

• D e lez ers van « D e Sch a lm e i » di e on s beri ch t te n 
da t zij ee n t wee de num me r va n de l s t e J aa r ga ng vrij 
ha dd e n vi:ior de aa nv r age r ui t Ame rik a, la te n w ij hi er
m e de kennen dat hij die on s h et ee rste numm er s tuurd e 
na tuurlijk a llee n in a an m e rkin g k a n kom en . Wij kun 
ne n dezie le zer m eld e n dat hem de som va n vi j f doll a r s 
za l wo rd e n toe ge zond en . 
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9 Albert van Haut e ga f een orge lr ec it al op het Ra d io
orge l Bru sse l. E r werd on s gee n pr og r a mm a m edege 
stuurd . 

e Vraag : z1Jn de werken di e in « De Sc ha lmei » be
s pr ok en wo1·den voor inzage be schikba a 1·? Wij zijn bezig 
ee n al ge m ene « Sch a lme i-biblioth eek » sa m e n be s t elle n. 
Tot no g to e m a k,en wij geen algem een gebruik va n uit
lenin g. Do ch voo ra lee r wij daa rto e ove rgaa n ka n elk 
bes pro ken we rk in het bu re au van on s bla d in ge kek en 
word en . 

• l eper : U zult ove r koi·te tijd (A.M .) de ge vr a agde 
inlichtin ge n ontv a ng-en. 

• Strijp-Eindhov en. In de St .-Trudoke r k a ldaar we rd 
ee n ni euw or gel ge bouwd door de F a Ver schu eren. (39 
s pe l.) Het wer d in gespeeld door Dhr . W. van Ma ri s m et 
volgende werken : P r elud e, G . Pierné; Pr e ludium in c 
m :ill, J. S. B a ch ; \Vereldlijk Li ed, H. I saac; Ari a , L re illet; 
Saraband ie, Bau st ett e r; F a nt as ia in A dur, T élem a nn ; 
Interm ezzo en T oc ca ta, H. Andri es sen . 

e «De Schalm ei • · Uittrek se l uit een schI"ijv en van een 
zee r bevoe gd 01·ganoloo g en jou1·na li st : « verd er m oe t ik 
j e zegg en da t ik , gez ien de la at st e afl evering trot s b~n 
op onze Schalmei! Ik zie elk e maand een twinti g, v ijf
entwinti g muzi ektijdschriften uit heel de wereld, maar 
da a r tus se n m aa kt onz e Schal me i een uitstekend figuur .» 

e Ge nt. He t j aa rlijk s g root Ooncert in de S t.-B aaf s
ka thedraal we rd ditma a l verzor gd door ,Jiri Reinberg er, 
Profe ssor va n org el a an het Cons erv a torium te Pra ag. 
Hij spe eld e h et vol ge nd pro g ramm a : Tocc a t a in F van 
J. S. B ac h; Twe e Koraalvoo rs pelen van Flor Peet er s ; 
F a nta sie op h et Koraal « W a ch et a uf », M ax R ege r; 
Pass ac ag lia , Milo s Sokola; P os tludium, doo r L eos J ana 
cek ; Preludium en fu ga in Do, Jo s. See ger. 

• Piet■}rl<e Zeijen w en se n wij zee r ha rt elijk welk om 
op deze we r eld e n ... in de ,or ge lb ewe g in g. On ze be s te 
ge lukwens en aa n de achtbare fa mili e ! 

_.... Th e Org an. N. A. B on av ia-Hun t : Een uni ek hui s
/ó r ge l te Dorincourt, Sn a re sbr ook, gebouwd do o r Mr . C. 

Hor a ce Clar k e voor zi j n eige n hui s . Tus se n 1929 en 1946 
h ee ft de m a n er ni ,et mind er da n 39.200 ur en aa n gea r
beid, wa arbij hij a lle bij zon de r e ge r ee dsch a pp en z~Jf 
h eeft ve r va a rdi gd, ev enal s elk ond e rd ee l : elke pijp zelf 
gego te n , elk é m ag n ee t ze lf m e t dr aa d om wo nd en , elk 
co nt a ct ze lf ge soldieerd , e lk e bou tverbindin g zelf gelijmd. 
H et orge l beva t 22 reg iste rs ,op 2 m a nu a le n en v rij p-e
daa l (32 no ten). Sc hr. hee ft vo or en ige tij d he t o rge l 
in ge spee ld . « We lk ee n le s v oor on s, » zegt hi j , « vo or 
ons, a lle n in deze mo de rn e tijd , waa 1· a lles op de klok is 
ger ege ld , om ,ons on ge dul d en wij a lle en m aa r res pect 
hebbe n voor goed beta a ld we rk! Hi er is ee n m a n di e 
ge we r k t he eft m et a l het ge loo f en het avo ntuurli j ke 
va n ee n m idd e leeuw.s am bac ht sm a n , e n ik heb h et een 
vo orr ec h t ge vond e n , om dit orge l in te sp ,elen. » (De 
s ch ri j ver van di t a r tik el is ee n des best e or geld es kun 
digen van En ge la n rt.) 

• 
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F I R M A DELMOTTE 
LOR(j€LS~ 

DOORNIK 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N. I. R. TE BRUSSEL 

PIANO'S en HARMONIUMS 

rnima 

Nieuw en in occasie aan zeer voordelige prijzen 

* Voor orgel en algemeen musicale werken uit alle 
perioden en landen : wendt U tot het oudgekende 

Huis fl. magerman 
GODSHUISHAMMEKE 55 G E N T 

Jacq. st1nkens 
Orgelpijpen makers 

LABIAALPIJPEN Z€1St TONGWERKEN 
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volgens ellR systeewi 

* 

. Restauratie 
en 

lReparaiie 
van alle aa·rd en owïvanq 

* -

. Harmoniums 
i * 

Pau-1 Anneessens 
MEENEN 

Vertegenwoordigt, zelfstandig, de vierde generatie in de Orgelbouwbeweging ! 

i 

Drukk. VYNCKE, Gent. 
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Nieuwbouw Restauratie 

Jos. LONCKE; broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 

ORGELS 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
ORGELBOUWER 
HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen : : : Herstellen : : : Ombouwen 
Electrische ventilatoren 

Kerk- en Salonorgels volgens electrisch, 
pneumatisch en mechanisch stelsel : : : 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte syst.eem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 
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~-~ _,e-. J, ~ 
fiUJu'ten uit Vlaand eJten6 {5J.Jtgellii6'o.'tie 

f · ' Lieuen Cornelis 
~ . __l "'- /iarmm vanden eechoute 

T _,,., .. - --- 1_. .-:~llb D ) jan van lier 
" Tlioma es Rig lierman 

G eirnaert Spurynck 
Luypolcl vander haghen 
]an le Royer 
Nicolaes lang lé 
Gregorius vand er haeg lwn 
François le Royer 
Louij s de la /wye 

Geen kerk te Gent, die nog zo de sporen dr aagt 
van . gewe ld en verwo est ing; geen kerk die zo 
moeizaam de slagen van de tijd en van ta lloze 
woelingen te boven komt. I eder steen, verbrok
keld en misvormd, is een spr ekend e getuigenis 
van eeuw en Gense geschiedenis: Gent , de stad 
van strijd en koppig e trots . 

Uren en ur en h ebö en wij doorg ebracht, sam en 
met de Z.E.H eer Bracq za liger gedachtenis, in 
deze kerk, waarvan hij de zorgende Past oor 
was. Wij h ebb en gezien m et welk warm gevoel 
hij de stenen betastt e, met welke ong_ekende 
in te resse hi j ur en lang in de archiefkamer -luis
t erd e naar nog onbekende bijz onderhed en uit 
de geschiedenis va n zijn kerk. 

Niet het minst toonde hij een warme b ela ng
ste lling v oor het orgel en de geschiedenis der 
vele oude orgels die de beroemde Cavai llé-Coll 
voo rafging en . Wij dr age n daar om het werk en 
dit kort artikel aan zijn gedachtenis op . Hij was 
een grote vriend van "De Schalm ei" .. . 

1504-1505 
1607 
1629 
1677 
1680 
1693 
168 1 
1699- 1716 

aan de Z.E.H. Pastoor BRACQ, 
zaliger gedachtenis. 

1553 
in de 

8 t. n ildaas 1~e1r 1~ 
te ~ent 

De oudst e tekst uit het archief van de St
Nikl aas kerk die het org el vermeldt cfraagt het 
jaartal 1445. H et boek der Gilde van de H. Anna 
spreekt over een "singhende m esse met orgha
nen end e discante". Wij mogen gerust vertrou
wen dat het hier wel degelijk om een org el gaat 
da ar nog andere teksten r ond dezelfd e t ijd be
talingen aanduiden aan den organist en den 
blaze r : In de r egist er der "Onse Vrauwe gh ulde" 
die in 1458 geschr eve n werd is er een norm ale 
beta ling "voor den orgheleer van orgh elne te 
dienste messe ves pere loven end e kind ekin e te 
wi~ghene". We laten het hi er onbesproken welke 
kind ere n de organist t e wiegen had . 

D e oudste orge lbouw er vinden we pas in 1505, . 
nl. ,,meeste r liev in cornelis orghelmaekere va n 
den ni euw en orghele te mak ene'; en "harrm 
vanden eec houte vanden zelven or ghele te ma
kenen" . Ov er deze beide orge lbouwers moet en 
we niet verder uit weiden da ar Dr Vente de lezers 
da ar meerdere kere n over inli chtt e. Veel tech-
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nische gegevens nopens dit orgel vinden we niet. 
Harrm vanden eechoute wordt betaald om de 
,,pypen te vertinene". ,,Meester lieven" ver
koopt" loode om zes bordoenen af te makene". 

Claus Rupkin organiste van sente donaes t e 
brugghe en eenen blenden organist van brugghe 
worden betaalt om het orgel te visiteren. 

Dit orgel werd echter niet zonder voorafgaan
de besprekingen aanvaard, want eerst in 1504 
werd "de orghelmaekere van liere ( jan van lier) , 
meester thomaes Rykers (Tomaes Rickeman) 
her cattelaen ( organist in de St-M.artenskerk te 
Gent) samen gebracht bij meester bussaert ( or
ganist in de St-Niklaaskerk) om de werken te 
bespreken, 

In 1549 krijgt de organist een vermeerdering 
van pensioen "sichtent tmaken vanden nieuwen 
orghele". Meerdere gesclüedschrijvers spreken 
over een nieuw orgel in 1547 dat zou gebouwd 
zijn door Hendrik van Zachmoortere. Doch wij 
vinden daarover in de rekeningen geen enkel 
gegeven. Het is echter wel me .gelijk dat er in die 
jaren een nieuw orgel gemaakt werd, daar het 
oude reeds zeer vroeg grote reparatien vereiste. 
Bv. in 1513 werden reeds twee nieuwe blaasbal
gen gelevertl. In 1532 koclit men een "eerden 
panneke met lyms om tsecreet vanden groeten 
orghele te stoppen". 

Vanaf 1553 is het Meester Thomaes rijgheman 
die het orgel onderhoudt. Hij doet het tot en 
met 1557. Na hem wordt hetzelfde werk gedaan 
door Jacob de Paw (de pau) gedurende slechts 
één jaar. Mr Thomaes is hier waarschijnlijk 
overleden daar de rekenîngen noteren: ,,Orghel
maeker doot ergo nihil". 

Na deze jaren volgen kleinere reparaties door 
niet genoemde orgelbouwers. 

In 1605 wordt de wedde van Jacques de wach
tere organist der kerk met tien ponden verhoogd 
"ghemerckt zyn dienst verzwaert es met tstell en 
van den nieuwen orghele". Wij weten van dit 
orgel dat het gekocht werd aan "Mr Niclays 
Bauwens organist van Ste-Juliaenskercke bin
nen der sted van Aeth op den XVen martii XVI 
c end e vijfve". Er is geen orgelbouwer geno emd 
in dit verband. Was deze Bauwens orgelmaker? 
Of heeft hij als tussenp ersoon gediend om het 
orgel zijn er kerk te verkopen? Wij weten het 
ni et. Dr Vent e he eft ons de dispositie van dit 
orgel ter publicatie overgeschrev en. Hijzelf kr eeg 
het afschrift daarvan van een persoon van Gent 
die h et auth enti eke stuk waars chijnlijk ni~t te
rug op de juist e plaats wegborg, daar wij (E.P. 
Norb ertus Te euwen en schrijv er zelf) vruchte
loos gezocht hebb en. Dez e verklaring nem e m en 
ons niet ten kwad e, wij zijn dit wel verplicht 
om ons verd er archiefond erzoek ni et te scha 
den . 
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Hi er volgt de tekst, waarvoor aan Dr Vente 
onze oprechte dank. 
. ,,Declaratie van inhauden vande orghele die 
Niclaes Bauwens orghelist van de stad van Ath 
vercocht heeft aende heeren, mijn heere den 
prochiepape ende kerckmeesters van Ste Ni 
claeskercke binnen de stad van Ghend. 

Ten eersten de grootte boven orghel zal wezen 
ven elf registers hebben een Bourdoen van XII 
voeten in fa ut mits dien de dry toutsen onder 
van elamy desoh-e ende c fa ut welc bomdoen 
zyn zal ( de meesten deel) in den tooch van fyn 
Inghels ten, hebbende vijf panden, ende int mid
del van elck, een blauwe gheazureerde pyp e g-a
saeyt vol gaude lelien, sterren ende vlammen 
ende al de monden vande voors. tooch, oock 
vergult. 

Den !Ie register sal zyn een excellent doof 
van hacht voet 

den IIIe d'octave 
den IVe dobbele octave 
den Ven furniture ( ofte scerp) 
den Vlen cimbale 
den VIIen een quinte 
den VIIIen een chyfflet 
den IXen een cornet ( ofte Duytschen hoe

ren) 
den Xen een trompette van hacht vqet in c 

fa ut 
den Xlen claroen van vier voet 
ende boven dien een tramblant 
Aengaende de casse ofte scrynwerck es zeer 

schoon ghelyc die ghejugiert is met et ghesichte. 
· Een stoel ( ofte onder orgel) zal zyn van twelf 

Registers, te weten 
Eerst een bourdon ( ofte ghedeckte holpype) 

van acht voeten in c fa ut 
den Ilen register zal zyn den tooch van teen 

luydende op vier voet in c fa ut 
den IIIen d'octave 
den IV furniture ( ofte scerp) 
den Ven cimbale 
den Vlen een flutte van vier voet 
den VII een cleen fluthe van tw ee vo et 
den VIIIen een chyfflet 
den IX en een tierce cimbal e 
den X en een cromhoren van acht vo et 
den XI en een 1·egal, oock van acht voett en 
den XII en ~enen nazart ( oft e qui ent e-fluthe 

ghedecht) 
ende de cass e ende scrynwerck zal wesen cor

responder ent aen het groot werck van bov en ... 
. . . des e coopmanschap es gh eda en voor de 

somm e van vyfthi en hond er t end e vyf end e 
twinti ch guldens." 

Mr Geirnaert Spurynck die in 1607 komt "vi
senteren, r eparer en end e accord eren den ni eu
wen orghele" mag evenwel ni et aanzi en word en 
als de bouwer van het orgel, gezien hij hem 



komt vis ent eren enz. wat niet nodig zou zijn bij 
een orgel dat er p as een ja ar st aa t. Dit m oet 
zeer waars chijnlijk uitg elegd word en als volgt: 
dat h et orgel, gekocht t e At h niet ni euw was 
en dus na een jaar weer op punt mo est gest eld 
word en. D e genoemd e org elb ouwer - hij wordt 
zo genoemd - is ons tot nog to e niet be
kend. D e pas geopp erde st ellin g wordt nog te 
m eer bewezen door de verd ere rekening en waar
in haas t elk jaar reparaties voorkomen: in 1609 
door No e du Bois organist, in 1611 id em, in 
1613 idem, in 1614 worden de reparati es uitg e
vo erd door Philips Snoucq orghelma eker die 
"b eede de instrumenten heeft gh erepar eert ende 
gheaccord eert zo van de groot en orgh ele als an 
den stoel". 

In 1625 wordt een orgelmak er betaalt "om 
t e coopen Inghels tin om t e mak en de trompet
t en va nd en orghele .. . " Vier jaar nadi en worden 
kleinere werk en uitg evoerd door Lyupold van
derhaghen, en ve le jaren lan g door de plaat ~e
lijk e organist, en de organist van de St-Mi chi els
kerk. Alleen op het oksaal mo eten twe e orgels 
gesta an h ebb en , dep bewijz e daarvan: Mr. Joo
ris "on s~n organist" wordt betaalt om de blaa s
bal gen t e repar eren "van het positijf op den 
doxsael mitsg. de kl e'yn e orgh ele vand en gro o-
t en" . · · 

Ook Mr. Pi et er Sardonil) s de b ero emd e zang
meester va n de St-Niklaa skerk r eoareert m eer
dere keren het orgel. Eind elijk in ' 1677 komt de 
or gani st va n het hof te Brus sel Mr Jan Ie Royer 
het orgel st ellen en repareren . Hij ma akt o.a. 
een ni euw secreet "van h et cleen orgel oft e 
pos it ive". 

Wij vind èn n og de prijs v oor de "d e waeg he
wr acht va n het secreet van Bru ssel oo . Gendt 
me t een cask e v an ni euw e pe ijp en vo or di t o 
orgel." 

In 1680 weer een ni euw orgel gebouwd door 
N icolaes Langlé (Langlet) . Omwille van de be
langrijkh eid va n h et contr ac t publi ceren wij 
het hier volledig : 

"Up hedent dae te ond erschr even dh eeren 
oasto r end e kerckmrs van St e ni colaiisk ercke 
binn en deser ste de h ebb en ae nb estedt end e siin 
veracco rd eer t m et Sr nicolav s lan °le Mr orgel
ma eck er die bij desen ins gheli ikcx bek end t gh e
ac cord eer t t e ~ijne end e ae nghenom en t hebb en 
t e maec k en leve r en end e st ellen de groo tt e ende 
cleyne orgele ind e voo rsey de ker ck e op de con
diti en end e m anieren als vo lgt : 

eerst sal de ae nn emer gh ehaud en wesen t si_i
nen cost e de voor sev de t wee orgels seerwel loffe
lijpk end e T?erfect ·t e ma ~ckei: e~de st e!len in_ 
beh oorlycke n stae t onh eer end e h et, leste va nd e 
mae nd t augus ti j na erst comm end e. t en t weeden 
sa l den selven aenn emere sijn ver oblig eer t daer 
t oe t e leveren tw ae lf regist ers tott e gro ott e or-

gele end e neghen regist ers to t te cleyne m et alle 
hunn e respect ieve pype n to onen end e halfve 
toon en vier nieuwe r egiste rs, nieuwe secrete n , 
ni euw e clauwi ere a l'an glese ende drij e nieuwe 
blae sbal cken roette stoffatie ghereedtsch ap end e 
all e t ghene da ert oe voord ers beho or t end e dat 
al seer goed, st erck ende deuchdelick na er den 
heesch van het werck, opde soon en lin ghd e, 
br eede, in alloij e, forme end e ghetal als by de 
bovenschrev en r esp ective specificatie irit cart e 
vutghedruckt all e welck e party en orgels end e 
wercken den aenn emer sal mo et en b ehoorl yck 
wel end e deuchd elyck en goet end e wel gheste lt 
hauden st aen midtsga eders ond erhauden een 
jaer Ianck na er de selve volcommelicken sullen 
sijn opgh emae ckt ghelevert ende ghestelt , end e 
dat all es voor en de omme de somm e van acht 
hond ert guld ens eens t e beta elen in dry e ~gale 
paij emen te n t e weten t' eers t en comp ta nt voor 
het beghinn en van het soorseyd e werck, het 
tw eede Ste J a nsd a ch ofte soo wanneer ts elve 
werck half sal sijn opghem aeckt end e tr est eren
de derde naer h et volcommen van tvoors eyde 
werclc end e condi t ieen ende naer dat all es wel 
ende behoor elijck sal ghevisit eert end e up ghe
nom en wesen bij me esters ofte p ersoon en h em
lieden dies vers taend e end e alle t's elve voo r wel 
goet end e deugd elijck sal ghek eur t end e aen
ghenom en si.in dies sal den aenn emer hebben 
t'syn en pr ouffyte de pyp en ghecomm en vand e 
oud e orgele , end e de ca sse vand e voo rs eyde 
nieuw e orgels sal blyve n tot la st e vand e heeren 
best eders die oock sull en besorghen t 'hemli eden 
cost e eenen_ man om t e bla ezen ghedur end e den 
tijd t dat den aenn emer de v oorseyde syn e or qe
len in de kercke sal st ellen belovend e de voo r
sey de cont ract ant en r,es.oec ti evelick dit con
tr a ct , end e conditi en in all e sijne ooinct en pr e
cisel. te ond erh aud en end e volbrijngh en ond er 
obli gati e end e verb andt als naer r echt e act um 
tot ghend t den iiij martij XVI C tacht en t ich. 

Toir con. h ebb en dese ond er teeckent , 
P. N ootin gham P ast or N langlez. 

Hi er volgt de specifica ti e reeds verm eld in 
di t contract wa arbij wii zien welke r egisters ui t 
het oud orgel bewaard bl eve n. H et is, ver o-e
Ii ikend met de hand te k enin g, volledig dopr Mr . 
N . Langl é zelf geschr even. 

Specification de lou vrage qui se dö it fa ire a 
fa v ielle or gue de S nic olas a Gand. 

pr emierem ent, les vieux r e~st res serva nt a 
ladite orgue 

1. Ia holpi pe, sonant hui ct oied 
2. l'o ct ave, sonant qua t re p ied 
3. Ia doubl et te, sonant demc pied 
4. Ia furni t ur e de tr ois tu va tix 
5. la cijmb ale de trois tu ya ux 
6. Ie corn et de cinq tu ya ux 
7. la- quin ti:i flu t t e, autr em ent nazart 
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8. la trompette toute nouv elle sonant huict 
pied (cfr 1625 N.v .d.Sch.) 

icy suivent les quatr e re gistres nouveaux 
qui doiv ent est re fai t pour accomplir lorgu e 

9. prestant sonant huict pi ed serat d' esta in 
d' Angleterr e 

10. Ie bourdon sonant douze pied 
11. un e gross e quinte _sonant six pied 
12. un e doubl e tierce a deux tuyaux sonant 2 

pied . 
specification des regist ers de la petit e orgue 

pr emier .ement 
1. la holpippe sonant huict pied 

. 2. l'octav e sonant quatr e pied 
3. doublet te sonant deux pied 
4. la furniture a 2 tuyaux 
5. la cijmbale a 2 tuyaux 
6. sexquialter a qui est un pet it cornet pour 

faire l'echo , serat de 3 tuyaux commencant 
en elamij. 

7. la flutte pour la musicq sonant 4 pied 
8. un cifflet sonant un pied et demij 
9. une quinte ouverte sonant trois pi ed 

les secret de dem, orgues doivent estre nou
veaux 
les claviers de deux orgues a Langlese ausi nou
veaux contenant quarante et sept touches avec 
la dieses d effaut et G. solreut en bas montant 
iusqu es en C. solfaut en haut. . 

trois nouv eaux souffl ets de six pied de lon g 
et trois pied et demij de larg e. 

De org elkast waarvan ni ets me(;lr ove rblijft 
werd gemaakt door Mr. Bav eglï.em schrijnwer
cker ten ware hi er sprake over de oude orgel
ka st . Of werd de gehel e orgelkast gesned en door 
Anth one sauvage die in 1682 engels levert voor 
het orgel? 

D e laatste betaling aan Mr. Langlé werd ,ie 

daa n op 12 Sept em ber 1682. D e or f:Ianist va n 
St-Baafskerk en Pat er Wij ckaert nreekheer heb
ben het orgel gevisiteert en goed gevo nd en . Er 
kw am een stoop witte wijn bi i te pas. E en ja ar 
vroeger krijgt Mr. Francois Ie Royer 20 pon
den gr. ,,over de groote orgel onser kercke t.e 
demonter en"; vermoedelijk is toen Mr . Langlé 
eerst kom en werken is in de k erk zelf. 

D e ·eerst e reparat ie aan dit or,iel wordt uit
gevoe rd door J aeca ues Boutmy in die t iid orrr.9,. 
nist-titularis dezer kerk ( 16921. E en jaar nadi en 
verschijn en ten zelfd en t it el Mre. Greciorius 
van der ha eghen ( orghelmaecker) en Jacobus 
B ann iers . 

In 1699 lezen wij een not a die aansluit bi i hPt 
artik el over het groot nroces t us sen Louii s de )A, 

h aij e en <ie gilden der beeld snijd ers enz. ,,den 
1 apri l 1699 betaelt aen louijs de la ha i.ie v ier 
pont sesthien sch ell. ove r synen loon van h et 
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r epareren den orgel, dit by accomodement en
de compt hi ermde te cesseren çle saecke da er
over ghelesen ind e Ra ede van Vlaender en." 

Een zeker e R. R eich komt in 1704 de blaas
balgen reparer en. Na hem, in 1711 Joannes bap
t iste forceville en weer Louijs de la ha ye in 1716. 

Sr Johan Sche erens organist va n de St-Baafs
kath edraal wordt om de zelfde reden betaald 
gedurende de jaren 1732 tot 36. 

Wij sluiten deze belangrijk e orgelhistorie hier 
af om in het volgend numm er, ter gelegenheid 
van de 50st e verjaring van het afsterven van 
de grote Cavaillé-Coll aan het kapitt el te b egin
nen dat in nau:w verband staat tot het orgel dat 
hij later in de -St-Niklaaskerk bouwd e. 

Berten DE KEYZER 

Prof. Kurt SENN, leerlin g van Karl Straube, 
spee lde te Ton ge rloo. 



OV€R het keRkel1Jk OQqelspel 
Men zou in de kunst twee richtingen kunnen 

ondérscheiden, nl. die richting, welk geen ander 
doel he eft dan de kunst zelf (L'art pour l'art), 
en de andere richting, die aan een buiten de 
kunst gelegen doel gebonden is en waarvoor 
ook nog andere wetten gelden. Tot deze laatste 
behoort de kerkmuziek en dus ook het kerkelijk 
orgelspel. 

Als wij ons even verdiepen in de betekenis en 
het wezen van het kerkelijk orgelspel, dan is 
het doel hiervan zeer duidelijk. Het orgelspel 
rmmers moet de schoonheid van de eredienst 
verhogen, het moet de gelovigen stichten en 
bijdragen tot de godvruchtige stemming . He~ 
doel va!l het orgelspel is dus in hoge mate iden
tiek met het doel van de eredienst zelf. Hieruit 
volgt, dat een kerkmusicus zijn taak pas dan 
goed vervullen kan, als hij met het wezen van 
de eredienst vertrouwd is. Hij moet iedere sub
jectieve tendenz in zijn spel vermijden . Zijn 
spel moèt zich onderscheiden door klaarheid en 
eenvoud. Hoe minder de organist zijn persoon
lijke gevoelens tot uiting brengt, hoe beter kwijt 
hij zich van zijn taak. Hij is immers ook een 
dienaar, in dezelfde zin als de geestelijkhied. 
Maar niet alleen de wijze, waarop de organist 
zijn taak vervult, is van belang. Vóór alles moet 
er gezorgd worden voor een goede literatuur~ 
keuze. Men zou verwachten, dat de literatuur
keuze geen moeilijkheden meer biedt, nu er zo
veel organistenscholen en voorlichtingscursus
sen bestaan. Helaas zijn er nog vele, meest 
oudere organisten, die de gelovigen "gelukkig" 
maken met zoetelijke, weke muziek uit de nà
Wagn er-Rheinberger-Brosig periode. Over het 
algemeen moet men zeggen, dat juist de orgel
muzi ek van de laatste eeuw (Brosig, Guilmant, 
Rheinberg er) met inbegrip van Mendelsohn en 
m et uitzondering van enkele werken van Brahms 
niet in onze eredienst thuishoren. De weke har
monie en melodie van de meest e romantische 
orgelliteratuur vormt een grote tegenstelling 
met de kracht en helderheid der godsdienst. 
Daartegenover is de polyphone orgelstijl van 

Bach en van de vóór-Bachse meesters bij uit
stek geschikt voor de liturgie, omdat het scherp 
omlijnde, ondubbelzinnige, niet-sentimentele 
karakter van deze muziek het best aan onze 
godsdienst beantwoordt. Er zijn talrijke prach
tige uitgav en van oude m·eesters. Het zou een 
verheugend teken zijn, als de organisten daar 
meer gebruik van maakten. 

En dan de koraalliteratuur. Het koraal is, 
door zijn enge betrekking tot het woord, als het 
ware de hoeksteen van de kerkmuziek en het , 
dankt zijn oorsprong zuiver en alleen aan de 
godsdienst. Deze koralen werkelijk doelmatig te 
gebruiken, is een der voornaamste taken van de 
organist, maar ook een der lastigste, al klinkt 
dit misschien enigszins paradoxaal. Verwijten 
over te snelle of te langzame begeleiding kent 
iedere organist. Men late zich hierdoor niet inti
mideren . Het is moeilijk het iedereen naar de 
zin te maken. Vooral voor beginnelingen is een 
middelmatig tempo aan te raden, daar dit het 
beste past bij de kerklied eren van deze tijd. Dan 
kunnen ook de slechte en de middelmatige zan
gers meekomen. Een t~ langzaam tempo ma akt 
het zing en moeilijk en doet afbreuk aan de me
lodie. De rhythmisch e begeleiding van het orgel 
is voor de zang der gelovigen beslissend . Alleen 
een gedisciplineerd orgelspel kan bijdragen tot 
de bezieling der gelovigen. 

Het slotspel is wel het zorgenkind van de 
organist. En met recht. De uit de kerk stromen
de menigte is afgeleid en niet in staat enige 
aandacht te schenken aan het orgelspel. In 
maar heel weinig kerk en heeft men het zover 
gebracht, dat de gelovigen blijven zitten bij h et 
naspel van hun organist, terwijl dit toch even
goed tot de · eredienst behoort als het voorspel. 
In zekere zin is dit "hinausorgeln" re eds een 
profanering van het orgelspel en het is te hop en, 
dat ook het orgel eens de waardering ten deel 
valt, die het toekomt. 

Paul Bernh a rdt KAESER, Cand. 
Jura-Vorstad t, Bienne. 
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Voorwaarden van de Kerkmuziek 
(Liturgisch en Gregoriaans) 

wat betreft 0r9elbouw en 0r9elópel 
Het Kerkorgel staat op een gewijde plaats . 

H et ondersch eidt zich van and er instrum enten 
van die aard om haar doel. 

H et aanzicht van het orge l mo et ni et alleen 
overeenkomen m et h et Godshuis, maar moet 
nog veel me er iedere schijn van valsh eid ver
miJd en. (Stomme prosp ect en, verlengde pijp en, 
in het kort: een ondeugdelijke opstelling der 
pijp en. ) 

Van de Koningin der instrumenten verwach
ten de gelovigen het hoogst e ; pri vé -wens en van 
"orgelspel ers" , liefh ebb ers en organisten, die 
grotendeels leken zijn, mog en onder geen voor
waard e me er aanhoord worden . 

Vandaar mo et de dispositie aan een goede 
orgelexpert in handen gegeven worden. Alleen 
zo kan een waardig org el ontstaan. Men denke 
aan ons voorg eslacht, d.w .z. meer dan hond erd 
jaar terug. 

Het voor onze kerken gewénste orgeltype be
antwoordt ni et aa n het sentiment, maar mo et 
veeleer de geest verh effen boven het sentiment. 

Omdat de meeste, als leek in gest elde "orgel
spelers" en to ehoord ers de meer sentimentele 
indrukk en huldigen, in pl aáts van zich geestelijk 
t e laten leiden, bestaat ook voor de orgelbouwer 
het gevaar in de fou t te vallen om voo r de 
geestelijk onvolwasse nen te bouw en. 

Daar om ook is het beken d mak en m et het 
werkelijk e doel van h et orgel van de dring end
ste noodza ak. 

De door en door gezond e geest va n de orgel
composities van onze oude meesters kom en ni et 
goed tot hun recht en worden geschaa d door 
fouti ef, en voor een deel, afschuw elijk gedispo
neerd e werken. 
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Het orgel moet zich tenslotte toch niet aan
passen aa n de mensen ( om hen te beva llen en 
af en toe een aardige afwiss_eling te bieden ) en 
het sentiment, wat toch in Gods huis in het 
geheel niet op zijn plaats is, te b evord eren . 

Orgel en koor hebb en 0p de eerste pl~ats tot 
hun plicht het woord Gods te verkondigen. 

Wat het Gregoriaans betreft was het wens e
lijk er zonder orgelbegeleiding t e zinge n , in 
pl aat s daarvan iets m eer vloeiender. Wel is ·toe 
te juich en de intonatie va n de Gregoriaanse 
gezangen door h et orgel in een ~maakvo l "pici
nium " te lat en inleid en. 

Van het k erklied zou men graag zien, dat de 
begeleidin g matig er werd, in een gepa st e dui
delijkh eid , maar niet zo, dat alle ti en de vingers 
inclusief voeten van de geachte organist ni et 
toereikend zijn om het "noodzak elijk e" lawaa i 
t e veroorzaken. 

In oude tijden ( vóór 200 tot 300 jaar) was de 
indeling va n het orge l in Hoofdw erk , Ru gposi
tief, Borst-, bov en- en peda alwerk van zeer 
groot belang . Tegenwoordig stelt men zich te
vreden met een dikk e zwelka st . 

Voor het gezang van de priester was h et aan
wezig zijn van Rugpositief va n zeer gro_ot bb~ 
lang. Ook had het zijn nut bij het vo ledig ma
ken va n het "Cantus Planus" bij vo lks zang . 

Het Barok-orgel m et zijn zilveren aliqu oten 
en parel ende mixtur en leidt een masse vee l be
ter dan het massieve geluid van een orgel van 
"dikke" kl ank, die het geluid va n de massa 
slechts ond erstreept, maar niet tekent. 

D e organist mo et zich meer als Bro eder van 
het geeste lijk e voe len, die een zeer hoog am bt 
te vervu llen heeft . 



oRqeltesten van J. s. Bach 
II . 

TOCCATA EN FUGA IN RE KL. 

►{: QI ll&tffi PTilffll"-
".M i r • 
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Het meest populair, maar ook het m eest ver
minkt e orgelwerk van Bach! Gedeeltelijk om
wille van de vele bewerkingen door beroemde 
dirigenten die aan hun grote naam niet steeds 
een eve n verantwoord sti jlg evoe l of art istiek 
geweten weten te paren; gedeeltelijk ook om
wille van de massa organisten die zich licht
zinnig wagen aan di t technisch moeilijk weric 

Dit werk wordt doorad erd van wat .Nï etsche 
no em de : ,,der- Wille zurn Macht". Het is een 
van die zeldzame composities waarin Bach zich 
bedient va n stilte, van pauzen a 1 s uit -
d r u k ki n g s m i d d e l . Volgens Schweit zer 
zijn we hi er in h et klassieke onwee r, get uigen 
daarvan de dynamisch e accenten , de ongewone 
bewogenheid. 

De transcriptie van dit · werk voor ork est is 
onz in. De macht die Bac h hi er he eft willen ont 
plooi en is een specifieke orgelm acht, nooit zul
len. de kopers van het ma chti gste orkest de ak 
koorden van de beroemde ca dènza kunn en 
houd en , de v leselijk e pathetiek van het orkest 
zal nooit de vo lgeho ud en, bovenmense lijk e pa 
t het iek va n h et orge l kunn en verto lken ( 1 ) . 

De Toccata begin t als met . een ond ervraging. 
« Zij is een declamator isch-d ecorat ieve brok om 
al de gewe lven va n een groots kerkinteri eur te 
doen meezinderen, vol sterke afw isseling en en 
tegenst ellin gen geeft zij ons een sprekend beeld 
van Bach's verbeelding en inventies.» (.fi'lor 
Peeters) Het is een Noordse bladzi jd e; in te
genste llin g tot de Toccata's van Buxteh ude is 
zij kort . .Zoals haar zusters van het Noorden is 
zij on tdaan van stre nge eenhe id, men krijgt de 
indruk dat Bach er geno egen in schept hi er a lle 
formu les aan te wenden en opeen te stap elen: 
rouladen, recitatieven, het grote remtatief met 

(1) Een der beste ove1·sc hrij vin gen van de Toccata en_,, 
fu g a (.wat de fuga zelf betreft) was deze door de Com
m a ndant Prevost der Guides te Bru sse l. Indi en onze in 
lichtingen juist zijn kwam deze befaamde leider van een 
de r be ste militaire H a l'monieë n ter we reld, de orgelwiei: 
ken van Bach, d ie hij wenste over te schrijven instuder en 
bij Mgr. Van Nuffel en Flor P eeters. 

Nog denken w ij hier aan « Fantasia » een der jongste 
Wa lt Dianey-filmen waarin ook de Toccata ,en fuga in 
zee r slechte overschrijving of interpretatie uitgebe eld 
wordt . Wij beoordelen hier niet de uitbeeldin g . (N.v.d.R. ) 

gerepeteerde noten die als obsederen, pi tt ige 
guir landen, arpeggo's, pedaalonderlijning die als 
het ware marmeren pijlers optrekken. 

Hi er is heel de kunst der Hambur gers , h et 
gou d der Venetianen, de welsprekendheid der 
Gabrieli. H eel dit werk is één opstuwing, geen 
rust, geen bezinning, steeds voo ruit, de leven
digste kl e_uren, onverwachte vonds t en . Deze 
toccata ontleent ha ar eenh eid aan een zekere 
wanorde. 

Zij zou te Mulhausen gecompo neer d zijn, toe n 
Bach 24 jaar oud was . 

D e Fuga met het hupp elend mo t ief ( 1 / l 6e 
noot is de eenheidswaarde) ontwikke lt zich gans 
vrij van ieder convent ie, verme it zich bij de 
geest ige t ussenspelen in vrije echo's; zij groe it 
uit .in een heerlijk e ontw ikk eling met a ls besluit 
de h erneming van de toccata-yorm. Het is een 
cyclop isch eind e va n een daverend, onweer
staa nb aar geweld. De fuga is één lange golving, 
h et is alsof on mete lijk e massa's stenen word en 
opeengehoopt, alles word t bez egeld door een 
geniale mars. 

FANTASIA EN FUGA IN G (SOL KL,) (2) 

(2) De Fantasia werd uit stekend ten gehore gebracht 
in de film « Friedeman Bach ». 

\ ' 
~•~ 

103 



Vanaf de eerste noot hoàrt men hier de su
perbe en levendige welspr ekendheid · van Buxt e
hude; weldra belanden wij echter na dit recita
tief in een andere wereld: een vierstemmig koor, 
waarvan de bovenmenselijke diepte de greep 
van Bach ven·aadt. Deze .Jfantasia is een ware 
tweespraak en een der s c h o o n s t e d r a -
mat1sche poëmas uit de chris
t e 1 ij k e k u n s t . Met Schweitzer kunnen 
wij hier niet de ontketening van de elementen 
zien of een donderend geweld; in de taal van 
Bach dienen veela l gecompliceerde akkoorden 
om het cosmisch geweld uit te beelden. Hier is 
véeleer een menselljke declamatie, het is als de 
opgang van de mens naar God, ,,ibo ad Pa
trem''; op dit onrustig recitatief antwoordt de 
rustige, zalvende stem van God, en in het be
roemde crescendo hoor men als een opwekking 
tot staalsterk vertrouwen; nu zingt de bege es
terde ziel haar liefd e uit; het einde is door
drenkt door het gevoelen van Gods barmhartig
heid; het is de Bach van de Passionen. 

Deze Fantasia is een weelde van schoonheid, 
een uiting van énige scheppingsdrang, grootse 
opbouw, machtige uitwerking met zeer gedurfde 
en plotse toonovergangen. Het eerste thema 
heeft de vlam, de vrijheid, het heroïsme van 
sommige Noordse orgelmuziek; het tweede heeft 
de "dolcezza" en "fin ezza" van de Italianen, ook 
hun concentratie en syrnetrie; homophon e stijl 
met akkoorden, cadenza, versieringen, recitatie
ven, orgelpunten en harmonie en daarna geslo
ten contrapunt, zalvende en warme vrede. 

cc Que si l'on voulait comparer cette page 
célèbre avec une oouvre d'architecture, on ne 
trouverait à le faire qu'avec un puissant monu
ment dont les lignes ex térieures un peu massiv es 
disparaîtraient sous un décor surchargé et fan
tais~ste, alors que l'intérieur connaitrait une 
beauté faite dééquilibré, de simplicité et de 
poési e, et toujours une atmosphère portant à 
la méditation. Y a-t-il dans toute la musiqu e 
d'orgue de Bach une reuvre plus conc ise, plus 
travaillé, ou apparaiss ent avec plus de forc e les 
deux aspects de son génie? » (N. Dufourc q) 

Het is een groots dramatisch geheel, waar 
ook alle mogelijke midde len tot een summum 
van expressiviteit zijn samengeba ld . 

D e Fantasia sluit bijna met een ondervraging. 
Het thema van de reuzenfuga zal h et antwoord 
brengen. De oorspmng van dit thema zou in 
een oud -Nederlands boer enlied liggen. Matth e
son he eft het gebezigd voor een "Organisten
prob e". 

Beweging, luach t en vaste geslotenheid zijn 
tekenende elementen voor deze fuga, die met 
haar Barok-karakter recht naar h et hart van de 
Noord-Duitse organisten za l gegaan zijn . cc D e 
fuga zelf is misschien te gekend om begre pen te 
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worden.» (F. Flo rand) In het onderwijs geldt 
ze zowat a ls het "cheval de bataille" van de 
jonge organisten. Wij moeten haar terug leren 
ontde k.ken, haar van binnenuit benaderen. Hier 
is de onvergelijkelijke heerlijkheid van vo1w, 
spranke lende godsdienstige vreugde, zekerheid 
in de vreugde; de fuga onderlijnt, commenteert, 
bevestigt en vervolledigt de Fantasia, zij is het 
Alleluia van een ziel, aan wie God heeft geant 
woord. Hier is men getroffen door wat aan 
Buxtehude ontbreekt: de volgehou den macht 
van adem, de sonore bedwelmmg waarbij men 
een improvisa1lor van formaat aanvoel t , die het 
mirakel onder zijn vingeren voelt gebore n wor
den. En toch is er niets minder geïmproviseerd 
dan deze fuga: Zij is een h o ·o g te -
punt van vormschoonhe id en 
daarom eeuwig jong. 

Deskundigen gaan niet akkoord of de twe e' 
panelen van deze dyptiek rond hetzelfde tijdstip 
gesclu·even werden . 

FANTASIA EN FUGA IN DO KL. 

Evenals de grote Preluden bezigt deze Fan
tasia twee thema's cc e 1 1 e p r o u v a q u e 
c'est à Jean-Sebastien et non 
à Philippe-Emmanuel que l 'on 
d o i t 1 a S y mp h o n i e m o d e r n e » 
( Dupré). Zij zou dateren uit h et einde van de 
Weimar-periode (1708-1717), die gekenmerkt 
wordt door expressivite it. Boven een diepe 
tonica -pedaa l rijst een grote smeking met sext
en kwartsprong, ook h et tweede th ema met zijn 
grote intervallen is een machtige smeking, waaJ.' 
de gerepeteerde noten de smart verbe elden. Het 
wordt in het pedaal geëxposeerd met sombere 
kracht, ontleent een fragment aan het eerste 
thema . Het gehee l is geschreven in contrapunt 
dat kan worden omgekeerd, en bij de tweed e 
expositie ook inderdaad wordt omgekeerd; tw ee 
gedachten: smart en troost, nerge ns wanhoop. 
Het is de smart van een zondaar die God heeft 
beledigd maar die niet twijfe lt aan de mog elijk
heid van vergiffenis. 

Eigenaardig zijn hier de langgerekte pedalen 
waarop zich de expositie op tonica en dominan t 
komen neerzetten, ook nog de gefigureerde 
schrijfwijze. Bij de aanvang duikt de tweede 
st em onmiddellijk op na de eerste, zodat een 
stretto wordt gevormd op de onder-dominant; 
in het tweede deel verschijnt h et tw eede thema 
ond er vorm van zijn omkering . 



In deze Fan tas ia is de geja agde gang va n de 
To ccat a ve rd wenen , ook de consta n te bewecin _q; 
van h et Pr eludium; zij schrijd t vo ort met een 
zekere vr ijh eid , gedra gen door br ede golvin o-en . 
De fuga is m et de Fan tas ia verbo nden door een 
th ema dat vee l gelijk enis heeft m et h et eerste 
thema van de Fanta sia: dezelfd e opga ng . de
zelfd e stijgin g. h et zelfd e k arakt er v an smekin g 
en erbarm en m et een harmoni sche sfeer die aa n 
Schub ert her inn ert . In h et mid den verschi in t 
een lang e ontwikk eling op een ni euw en chro 
matisch fra gment dat in de li in fürt van Fr o
berger en Fr escobald.i , zond er àr chaisch t e ziin , 
en dat re eds B eetho ven en Fr anck aank ondi gt . 
Men bem erk e de magi str ale wij ze waa roo de te 
rugke er van het .hoofdth ema wordt aangek on
digd door de h erhalin g va n g in de alt na r t ii t:\n 
een triller van tw ee mat en on een pedaa lt relc. 
Ook in deze fuga to ont zich Bach de zoeker , de 
verni euwer , de nooit rus te nd e geest ste eds op 
zoek na ar ni euw e mogelijkhed en ... 

TOCCATA, ADAGIO EN FUGA IN C (DO) 

D eze tripti ek is een uitz ond ering- in h et or o-eL 
reuvr e van Bac h , die de bedoeling had aa n al de 
Pr elud en en Fu ga 's dezelfd e vorm te geve n m et 
tu ssen beiden een tr age bewegi ng in te lassen in 
de aa rd van een melodie m et begeleidin q naa r 
de It aliaa nse gewoon te , in het bij zond er va n 
Viva ldi. 

Men pl aat s deze comoo siti e in de jar en va n 
Weimar, to en B ach de Concert o's van Viva ldi 
bewerkt e ( 1708) en de ,.Fiori m usicali" van 
Fr escobald i cop ieerd e (1714). In ditze lfd e j,9ar 
was Bac h t e Ka ssel geweest om er een oro-el t 0 

bepr oeve n en waa r hii in de t egenw oordi crh eid 
va n de Erfprins va n H essen had gesoee ld. D ezi> 
Prin s had een ko st bare ring va n zijn v inger 
g-en ome n en aa n Bach gegeve n om dat deze hem 
door een p edaa lt rek - die wel de solopedaa l
partii van deze T occata kan geweest zijn - ha d 
v erbluft. D eze To cca ta is een combin at ie van 
Duit se en It aliaa nse geest . Zij opent met een 
lange m onol oog die met t wee ond ervr agin gen 
in zet en voo rt zet m et een b onte afwisselin g va n 
gamm en , roul aden , enz. dri emaa l ond erb roken 
door een kor te pa uze. Daa rop wordt de alleen
spr aak toeve rtr ouwd aa n h et oedaa l: st oer e. 
k ern ach tige, gespierd e t aal die h erinn er t aa n de 
b eroemd e pedaa lsofo ui t het Pr eludiu m in C v.an 
Boehm . D an vo lgt een lu ch t ig en vr olijk P re lu 
dium op een the m a dat spelem eiend overgaat 
naar de gewo ne relat ieve to nen en een groo t se, 

pl aga le cadenza. H et gebruik va n st ati sche ak
k oord en op een b eweeglijk e bas verwit t igt ons 
dat we nog in de buur t zijn va n Bu xte hud e. 

H et Ad a o-i o is een va n de zeld zame orne l
werk en va n Ba ch , in zuiver monodi sche en 
ari osost ijl geschr eve n. Hi er tril t zuivere en diepe 
ont roerin g met een waas va n st ille weemoe d ; 
het eind e (gr ave) m et de diene harm onieen 
v ormt de overga ng naa r de fug a. 

D eze f u g a in st accat o is een wond er van 
schrijfwii ze, zii is de ui t in g van sor ank elen d 
leve n , zij is licht , gevleugeld. kri sta lh elder. H ier 
hupp elt' de vr eugde door alle oa r t ij en en t och 
word t het vo lm aa kts t e eve nwicht nooit gebr o
ken: doorzich t ige m eerst emmigh eid. de grote 
to nal e ond erverdeli nge n beheers en "dit gewr ocht. 

Gelijk de fu ga zacht inzet, zoals zi i na een 
diminu endo eindig en OP een murm elend ak
k oord, dat bijn a flui ste rend word t neergeleg d. 
Dit meest erwerk ontm oedigt all e verd ere com
m ent aar . 

PRELUDIUM EN FUGA IN c (DO) 

H et Pr eludium , een bii zond er rijp werk , is 
majesta tis che muzi ek zond er wee rga, st oer en 
st erk als graniet , schi t ter end concert stuk en 
toc h geen lout ere pr onkmuzi ek ; het beh oor t 
t ot de gr ote decor at ieve werk en va n Bach en is 
vol symph onische pr aa l en schitt erin g. H et is 
een ideale en logische verw ezenlijking va n h et 
Pr eludium op twee th ema's gebaseerd: h et 
eerst e t hema, rh yt hmis ch en harmonis ch word t 
met kr acht gedeclam eerd ; het t weede t hema . 
m elodisch en affect ief zal de inni gste gevoe lens 
ver to lken. Hi eruit ont staa t een conflic t, tege n
ste llin g en element va n b ewegin g; de kleine 
te r ts t oonaa rd legt oo dit a lles een stem n el va n 
tragisch e groo th eid , dezelfd e Pr oloog en Eoilo og 
gave n het vas th eid en sta bilit eit . Het pr achti ge 
exo ress ieve diver t im ent o, zo völ grat ie en inni g
heid , in de relatieve t oon va n la b é, is een va n 
de zeld zame geva llen in de orgelmu ziek van 
Bach , waar het gebruik va n de zwelkast geoor
loofd is. H et Pr eludium heeft geen verb an d met 
de vij fste mmige Fu ga, die als een k alm _gebed 
is. Merk en wij op ho e h et th ema samena(➔steld 
is ui t louter akkoor dfigur at ie. W as h et P re lu
dium een a fwisse lin g va n tut ti' s en solooe r iod en . 
da n is de fu ga een ru st ig voort deinen als een 
br ede st r oom , door st erk e oeve rs in gedijk t. 

Dr Ger. DE BE CKER 
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ORGELFESTIV AL -TE NAARDEN 
Het is ondoenlijk, van al de orgelvoordrach 

ten die in Noord-Nederland deze Zomer worden 
gegeven, regelmatig verslag üit te brengen. i;e 
zijn ook niet alle even belangrijk: er zijn er zelfs 
nog van het oude genre, dat maar juist boven 
de Slag van Waterloo en de Onweers-sympho
nieën-met-opklarend-weer-en-vogelzang . u.itko
me~. Dan is daar nog het soort, dat arrange 
menten speelt van de bekende en geliefde stuk
ken van Be ethoven en Wagner en Schubert. 
Maar het is verheugend, dat er een groot aantal 
orge lconcerten in ons lieve Nederland worden 
gegeven, waar de echte en oorspronkelijke org el
muziek het programma vormt, waar Vader Bach 
zijn plaats krijgt, en Reger en Widor en Swee
linck en, ja, gelukkig ook onze oude Nederlan
ders en onze moderne Nederlanders . 

Een overzicht over de gehele linie doet ons 
zien, dat de organ isten sti laan beginnen te we
te , wat orge lmu ziek is en waar die te vinden is. 
De pioniers der orge lb eweging zullen mij deze 
opmerking niet kwalijk nemen: Zij · wistèn dat 
bovendien al lang. Maar hun stem was die van 
een woestijnroeper en hun arbeid leek vaak 
vergeefs . Dat zij volgehouden hebben is hun 
grote verdienste en aan hun arbeid is de vooruit
gang van onze orgelbeweging voor het over
grote deel te danken. Laten we toch voora l be
den~en, dat we bladen vo l kunnen schrijv en en 
marufesten de wereld kunn en inzeI).den, maar 
zolang de orgelmuziek niet klink end wordt ge
maakt, is a l ons werk tever geefs. Wij beg-roeten 
dus deze op leving van de orgelmuziek in Noord
Nederland met een blij hart. 

Met een enkel woord hebb en wij reeds meldin g 
gemaakt van h et concert dat Alb ert de Klerk 
in Naarden heeft gegeven. H et Naard ens org el, 
in een oud e gotieke kerk , is het laatste instru
ment dat in de vorig e eeuw m et een runositi ef 
is gebouwd. Het heeft de typische disnosit ,ie 
van de Bätz-Witt e-org els uit de jar en 1860, die 
onverand erd gebleven is sinds het bouwjaar 
1862. 

Bovenklavier : Flûte an gelique 8'; R o,erf!uit 4'; Pre s
tant 8'; Holflu it 8'; Clarinet 8'; Echotrompet 8'; Salic et 
4'; Gem shoorn 2'; Viola 8'. 

HoofdkJavier : Trompet 8'; Octa af 2'; Openfluit 4' ; 
Prestant 8': Tromp et 16'; Quint 6'; Oct a af 4' ; Gem s ho orn 
8'; Cornet 5 s t. di s c.; Mixtuur 3-4-s t.; P r es tant 16'; Bour
don 8'; Quint 3'. 

P e daal : Trombone 8'; Octaaf 4' ; Subb as 16'; Viol on 8' ; 
Pre s tant 16' ; Oct aa f 8'; Bazuin 16'; Violon 16' ; Quin t 6'; 
Cornet 4' (tongw erk!). 

Rugpositi ef : Trompet 8' ; Woudfluit 2'; Bourdon 16' 
(b as k.); Mixtuur 2-3-s t.; Naz a rd 3'; Pr es tant 8'; Flût e 
traver s 8'; Corn et 5-s t. (di sc.) F ag ot 16'; Pre stant 16' 
(disc .); Octaaf 4'; Fluit 4'. 
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Het orgel heeft geen zwelkast noch tremulan
ten; is, zoals in die dagen gebruik elijk was, ge
bouwd met sleepladen en met mechanische 
tractuur. (Een afb eeldin g van de fronttekening 
door C.G.F. Witt e bevindt zich in de ·tweed e 
di·ul{ van A. Bouman: Orgels in Nederland , 
nr. 89). Het speelt wat zwaar als ge op een 
pneumatisch of electrisch orge l gewend zijt , 
maar dat is kwestie van oefening en dan vo elt 
ge, dat ge een org el onder uw hançlen hebt. Als 
ge U aan de weerstand hebt aangepast , zal uw 
voordracht er bi i winnen. 

Van de zes concerten speeld e Alb ert de Kl erk 
het eerst e, de organist der kerk, Valentijn 
Schoonderb eek het tweede. Zijn programma liep 
v.an Sweelinck (Echo-Fantasie in a) tot de 
Tweed e: Sonat e van Hindemith. Het meest t ref
fende van dit concert was voor mij het feit , dat 
op dit orgel Hindemith's Sonate voortreffelijk 
klonk, Reger's Orgelmis (Kvri ë , Gloria en Ben e
dictus) daar ent egen minder geëigend. En dat 
lag heus niet aan de organ ist, die in Leip zi_g 
he eft gestudeerd bij de grot e Re ·ger-promotor 
Karl Straube. Aan zijn voordracht lag het qan 
ook niet. Reger toont zich hierin ste rk afhan
kelijk van het klankbeeld van Rheinberger, . en 
dat vraagt een ind erdaad meer romantisch or 
gel. Bach's Fantasia en Fuga in g en ook de 
beid e koral en van Wilh. Fried eman Bach zou 
den voor dit org el geschr even kunnen zijn . Of 
zouden we mo eten zeggen, dat de oude N edet 
landse org els gebouwd zijn op de k lassiek e orgel
muziek? Maar dan is het ook wa ar, da t de 
m oderne Nederlandse orge lcomnonisten weer oo 
h et goede pad zijn. H et derd e concert, m et 
werk en van Sweelinck. Bach, Andri essen, de 
Kl erk en Anthon van der Horst , heeft dit n o~ 
eens t e meer bewezen. Dr. Anth. van der Hors t , 
die dit conc ert spe elde, is een zeer bekwaam or
ga nist, en daarom was h et bedro evend, dat zijn 
publi ek niet veel grot er wa s. In Zwits erland had 
hij, volg ens de berichten in de Schw eizerisc h ') 
Musikz eitung, een zeer grot e to eloon . Hier wa
ren nauw elijks 150 man aanw ezig, wa t ze 0 r 
jamm er was. 

H et vierd e conc ert , door Cor K ee, h eb ik 
helaas niet kunn en hor en , even als de vol gend ~. 
Ik heb er ook geen pro gramm a van gekr egen. 

Er zijn in and ~re p laats en ook orgelconcert en 
gegeven. Er war en er bii. die wèl een gro te t oE>. 
loop hadd en. Gabriel Vers chra egen h eeft in 
Haarl em op het Bav o-or gel gesoeeld , en in 
Roos endaal en K erkrad e. Zijn programm a's zi ; '1 
h em t oevertr ouwd . Maar in and ere k erk en wordt 
a l t e veel t oegegeven aan de wansm~ ~k van h et 
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publiek. De grote belangstelling, die dit soort 
concerten genieten komt helaas niet ten goed e 
aan de waarachtige org elmuziek. 

Desondanks moeten de organisten die "van 
goeden wille" èn van goeden smaak zijn, vol
houden. Laten de officiël e eremedailles dan 
maar gegeven worden aan hardzwemsters en 
hardloopsters. Laten onze goede organisten zich 
dan maar inspannen voor een kleine groep die 

het waard zijn, zij mog en de overtuiging mee
drag en, dat zij tenslotte toch zullen ~nnen. Zij 
hebb en dan de orgelkunst gered voor de eeuwen. 
H et feit, dat een . progr amma van Sweelinck , 
Bach, Andriess en, de Klerk en Van der Horst 
een schone en hech,te eenheid vormt, is er het 
bewijs voor. 

Piet VISSER 
Amsterdam. 

. 

Omme11'eÎs doo1!'heen de Ke11'le11'el~eningen van 'West-Vlaande1!'en 

IEPER 

In de onuitgeg even kroniek van het Augustij
nenklooster te Ieper, geschreven door P. Jaco
bus Spyliaert ( 1611-1685), staan enkele gege
vens over het orgel van de kloosterkerk ( 1) . 

Op 4 Maart 1629 kochten de Augustijn en 
van Ieper voor de som van 700 gulden een 
orgel voor hun nieuw e kerk, gebouwd ter ver
vanging van de oude kerk, welk e tijdens de 
godsdiensttroebelen verwoest werd. Vermoede
lijk was dit geen nieuw orgel, daar als verkoper 
kanunnik Nicolaus Rijselinck genoemd wordt 
(2). . 

Tot in het jaar 1682 wordt in de genoemde 
kroniek geen melding meer gemaakt van het 
orgel. In 1682 voer<le m eester Jan van Belle , 
orgelmaker, een belangrijk e reoaratie aan het 
orgel uit voor de som van vijf honderd guld en. 
P. Spyliaert heeft h et contract overgeschr even 
in zijn kroni ek. D e overe enkomst is van belang 
voor de kennis van dit orgel. Wij lat en hi er de 
volledige tekst volgen ( 3) : 

« D en onderschreven org elmak er ghevit eert 
hebb end e den orgel vande E erw. PP. Augusti
nen , bevijnt nodich den selven orgel t e repa re
r en op de mani ere soo volcht. 

Alvooren t e maecken in de bl aeseb algh en 
twee ni euwe playen van wageschot da erto e sul
len dienen de ouae boin;ien. 

'T secreet te h erma eck en, wijnt dicht e, m et 
de regist ers schuyvende sonder deursora ecke 
ofte voisighnaeme. 

'T clavier te reparere n oft e wel nieuwe te 
maecken. 

Moet oock ghemaeckt wesen eene ni euwe 
mo er.buys e, de waelbart te demont ere n end e 
h erm aec k en alles m et coper pinnen. 

Oock t'a enhan ghsel vande registers t e herst el
len ende die vaste te doen trecken. 

Voorts te maec ken de naervol gh end e registers 
pijp e werck. 

Eerst 
Vantur e van v ier voet. 
Bourdon van acht vo et. 

Cornet van dri e p1Jpen ( 4). 
Octaefve van twee voeten open. 
Fluyte van vier voet. 
Nazaret. 
Tierse . 
Forniture van vier pijpen. 
Quinte van een voet en ·half open. 
Trompette van 8 voet open, en oock g~ecou-

peert. . 
Tot maecken vande selve registers sal moo

ghen employeren all e de oude pijpen, die con
nen dienen, ende oock van de oude pijp en stof-
fie , nieuwe moghen maecken. . 

Alle 't gonne voorschreven den onderschre
ven patent eert alsoo t e ma écken, alles visit e 
subieert, voor de somme van vijf hondért gul
dens. 

Al het wel bi i de onderschrevenen op de selve 
mani ere is gheaccordéert met meest Jan vàn 
Belle ... (De r est heeft betrekking oo de wii ze 
van b etal en i:ri drie termijnen) . Actum t'Ypr e 
den 27 Maert 1862. n Is getekend door qe or
gelbouwer Jan van Belle en door en~ise Augus
tijnen. 

Op 11 Nov emb er 1683 werd .een nieuw ak
koord geslot en, omdat het orgel door de regen 
in verschillende pijpen b eschadi_Jrd was. Aan de 
orgelbouwer · meeste r J án van Belle werd de 
som van 50 guld e·n voor de r epara ti e gegeven. 
Meester Jan van Belle nam de verplichting op 
zich het or gel gedurende zi in leven te onder
houden. Na ziiri. dood zou zijn zoon Guili elmus 
die taa k op zich nem en. Als teg enorestat ie lazP-n ' 
de Pat ers alle Maandagen een H. Mis voor de 
orgelbouwer ( 5) . 

Norb. TEEUWEN 

(1) Histol'Î a monast e rio r um Ipren sium sa crl Ordi ni s 
Er emitarum S. P . Au gustini ab a nno 1263. Ope ra F. J. 
Spyliaert Priorl s. Handschrift in-foli o, bewaard In het 
kloosterarchief der Augustijnen te Gent. 

(2) 0. c., p. 19 en 21. · 
(3) 0. c. , p. 418-419. 
(4) Lat et' belofde de orgelbouwer een cornet te m ake n 

van vijf pijpen. Hie1·voor werd aan zijn zoon Gulll elmn s 
ee n extra pistool betaald . 

(5) 0 . i: .• p. 518. . 
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NIEUWPOORT 

HET ORGEL IN DE 0. L. VROUWKERK 

Bij het behandelen van « Figuren uit V1aan
derens Orgelgeschiedenis 11 ( zie passim de vorige 
jaargangen van "De Schalmei") werd re eds 
herhaaldelijk het orgel van Nieuwooort ver
meld. Daar we over geen gegevens beschikken 
voor de periode nà de Franse Omw enteling, 
noch over oorspronkelijke dispo siti e-ooQ'aven. 
hebben we afgezien van ons oozet een geschi ed
kundige schets van dit orgel op te mak en. Ech
t er om geen enkele bouwsteen voor de orQ"el
geschiedenis te lat en verloren gaan , denk en we 
nuttig werk te leveren met hi er al de kerkr eke
ningen-uittrekkels , in verband met h et orgel, in 
extenso te public eren. _ 

Dit naspeurw erk danken we aan Wel eerw. 
H eer César Denorme. die hierin bereidwillig bi i
gestaan werd door Dr Desnick: aa n beiden be
tuigen we hier onzen ourecht en dank. 

1454-55 WILLEM DE BOGHEMAK"RRE van
der onzhele die staet uvt en doxae l be
t aelt" bv der hand van Jan Baert ende 
Jan De Honn xxx Lb. p. 
De vorts WILLEM van de vorts omhele 
geghev en bv der hand van den h ere 
,Tanne de R am ubr. ennA b etae lt 

1456-57 Wout er de Coste van d'oun P. orahele te 
br ekene ende dA barn te best edene up 
de v1-1.nlt e met :>:Ïnen kinnrAn 

1461-62 Jan Kint van dat , hv der kercke schul
dich es vand en houte vand er ho11nP.n 
orP-hele dat stont bacht en den ogh en 
outaer 

1462-63 Den vors. LAlJWR"RS (?) van dat hv 
he eft i:rhema ect de blac:eh alah en vand en 
orghele nu voor k ersmess e b etae lt 

vi sp 
Jt. Am HINGHEL"R DE BO<TR""RMA
KRRE van lvme na er de vors. bl aes
bal ghen mede ghelymt waren b etaelt 

viii s p 
Item Corn eellie de scrvnwerck P.re van
dat de vors. bl aseba}qh en va.n den iaere 
iii of iiii waeren l!helvmt end e verma ect 
alse de ratt en gheheeten hadd e ~~:-aP.lt, 

xnn Rn 
1464-65 HINGHELE DE BOGHRM I\KERE 

van dat hv h eeft waeren. bind en vors. 
ia er lxv. g-helvmt de blas ebafah fl11 vR.n
"ne orghele (J) Nr 3HHi 

1471-72 It em ghecocht eAne b eJle om te Y3kAll 
den orghe la.ere binn en den ch or e als hv 
soelen soune betae lt x s_ P 
J an van Rom e van da t hv heeft o-he
maect twee ni euw e nand en and en wen 
telst een van d'orgh ele 
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D en vors. J an van dat hy heea ver
maect een slot end e ghema ect tw ee slo
telen ant vors. slot gaende an de orgh ele 
betaelt iiii s p 
D e vors. J an van dat hij heeft verloodt 
eenen houden pandt an de orghel e daer 
de blasebalgh en ligghen Nr 3147 

1490-91 Eerst Meester JOOS DE BUS orghel
maecker e vandat hy heeft veraccor
deert de orghele ende de pypen ver
ma ect die quaelk e staen ende overghe- . 
zien t secr eet van vors. instrument van 
alle ghebre¼:en ende de vors. pyp en 
nieuw vertint hier voren beta elt lx L. p . 
Zegher Galland onder coster vande ker
cke van blaez e de vors. oorghele omm e 
te accorderen de vors. orghele xii da-
ghen t e iiii s p sdaeghs _ 
D e weduwe van Jan van Rome van dat 
huer v iii cnapen hebb en vergout vier 
pypen vande vo rs. oorghele ende <lan
der pyp en blau ghelazuert 
Jan Gheeraert vandat hy heeft ghesne
de vif nieuwe voyk ens dienend e bene
den an posityf van d' oorghele. 
It em noch by de voors . Joos verlood VI 
pande en een blaz ebalch ande veist ere 
bov en de oorghele 

1494-95 R eub en Dane els van tween ni euwen 
ghereeden scaepvellen omme te vermae
ken de blasebalghen vander grote oor
ghele voo r b eeden vellen de zelve b e
taelt xi Lp 

1497-98 Meeste r JOOS DE BUS orghelmakere 
van by de k erkm eeste rs gheconsenteert 
es een strookin haerynx tjaers voor ton- . 
derh ouden van beede orgh<:;le 

1499-00 Meeste r JOOS DE BUUS orghelmaker 
es geconsenteert by k erkm eeste rs iii p 
tsja ers dies es hy gehoud tondenhouden 
b eede die ins t rum enten van doorgh elen 
van handwerck e de a 0 xv c b etaelt iii p 

Nr 3166 
1504-05 Meeste r JOOS DE BUS orghelm aker es 

gheconsenteert by de kerc km eest ers iiii 
p tsjaers dies es hy gehouden tonder
h oud beede instrum ent en va nd e orgh e
len van handw ercke Nr 3148 

1506-07 ROGIER VAN DER KEERE orghel-
. maker van tvermaken vander orghel 1;:: 

van te mak en nieuwe bla sebalcken end e 
van t gro ot werc en cleene t e accord er en 
na er tuytwysen vand er voorwaerd e 
com t end e hem betae lt c ii L p 

Nr 3167 
1511-12 ROEGYER VANDE KEERE van nat 

hij een nyeuwe pos&etyve gh emac ckt 
heyft in de grooten org hele 

1 
'ï 
' 
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CLAEYS GRAPPE or gelaen va n een 
possit yfye orghele jeghens h em ghe
cocht by de kercmeeste rs v oor de som
me van xxx vi L p va n de welke somm '3 
by meeste r Jan Zeem pbr. a ls ontfa n
ckere va nder kercke ta nd er tyde.n by 
h em be t ae lt up de vors. possetyfve xii 
Lb end e by my Pi ete r Cran aer t xx iii 
Lp end e bet aelt 

1517-18 ROGIER VANDE KEERE <.1rghelma 
k er va n zeker andwercs ghedae n and e 
gro te n orghele 

1524-25 ROGYER VAN DE K EE RE orghel
makere va nd e orghele scoone t e mae~en 
end e te veracco rd eeren end e eenygh e 
ni euwe pyp en ghelever t 
J oos W as cos te r deser kercke va n ghe
wr ocht heb ben x ii daghen omm e te 
blaese n end e te helpen de voo rn omd e 
R ogye r in t acco rd eren end e t mae ken 
va nd e voorn . orghele Nr 3149 

1534-35 Van twee organi ste n hi er on tbod en om
me t visen tee ren va nd e voo rn . po cet y
ve by ord onn a ncie va n de wet 
De zelve va n neghen wa gh enscoote n 
omm e tve rh emelen ende t maeken va n
de sate va nde n voo rs. pocet yve 
An dries voorn. ( ? ) om me tm ak en va n 
de zolder inghe va nd e poce t yve ghe
wr ocht vier daghen Nr 3150 

1553-54 Meeste r MI GHI E L LANGHEDUL or
ghelm akere voor sy n pens ioen tpose 
tyft t hon derh oud en 

1557-58 It em de kerckmeesters hebbe n ont bo
Mr MI CHI E L LANGH E DU L om den 
groten org hele t e doen repa reren end e 
te scha uwen ende voo r zyn dac hhu eren 
end e ver tee rd e caste n betae lt 

1558-59 Meeste r MICHI E L LA NGHED UL 
va nd at hy den groote n orgh el gh emact 
heeft es per acq uyt betae lt 
Mart in Oorb ec (of Verb et ) va nd at hy 
twag hesch oot ghelevert heeft t ot be
h ouf van selve wer ck 
J an de Raedt zag here va n een wag h e
schoot ghesacht te h ebben om tvoo rn . 
werck 
I te m als de voo rn. Mr MI CHIEL 
twe rck ann am was ver tee r t xl s p ende 
my ghelas t te beta llen 
J an de Myster va ndat hy Mr MI CH I E 
LE ghe h olpen heeft de b laseba lghen 
uut en in te doen ende er by laste va n 
k erckmeeste rs ende ac quyt betae lt 

156 1-62 Mr MI CHE LE L ANG H E DUL org hel
ma kere va n zyn pe nsioen va n t pos ityf 
t onderhou den ontfa n ct ts jaers iiii L . p . 

Nr 3151 

1596-98 D e gouvern eur s va nd e k ercke syn ver
eenst end e veracco rd eer t met Meest er 
PIETER YS OR E orghelmaker tot 
berghen alsdat hy zal r emedieren end e 
beteren . de ghebre ken bevond en in het 
secreet vande selven orgel deser vo or
sche. kercke mitsga ders da er in t e mae 
ken ende leveren de t romp et ende 
schui felet voor de somm e va n hond er t 
guld ens te b eta elen met t hi en pond en 
groote naer de vu lcomm yng he vand e 
ann egenome n wercke ende rest eerend e 
somm e dr ye maen den naer date van 
diere ende es hier over het eerste pay -3-
me nt mitsgade rs ses po nd en pa rasys 
voo r wyn pennin ghe an de sone· va n den 
ann em er besproken tsa m e pr ord on
nant ie betae lt c xx vi L . x s p . 
N och v oor de m oyenesse end e vacac ie · 
vand e v oorsch . Meester PIETER int 
maec ken end e ste llen va nd e voo rs. or
gel es t oege legt end e pr ord onn ancie 
bet aelt xix L. x s. p. 
An ths Bissch op smi t end e slote maecke r 
va n ghelever t t hebb en aen de voo rs. 
orghel nieuwe registe rs end e and ere y 
serwerck es pr ac qu yt bet aelt xx L. 
xv iii s. p . Nr 3152 

1616-17 Arn out An t hûs va n ghelevert t h ebben 
dri e hu yden weghend e lx pon t t en a d
venante va n xx s. p . tpo nt dienend-3 
tot maecken va nd e dri e ni euwe blase 
ba lcks va nd en org h el es me t xx s. p. 
va n naye n pr ord. end e acquyt van 
Xiiii ap ril 1617 bet aelt 
Pr de Va dder leer ta uwer va nd e zelve 
huud en ghereet th ebben es pr. or donn . 
ende ac qu yt de 29 ap ril 1617 b etae lt . 
An ths Verb eke schrin ewercke r va n 
gheleve rt t h ebb en alle th outwe rck die
nen de voo r de voo rschrn b laseba lcks 

Nr 3153 
1625-2 6 NI CLA Y S LE MERRE va n verm aec t 

t h ebben de orghèl dese r kercke liii L. p . 
1635-36 J AQUES MAE SE MAN over tve rmae 

ck en vande b lase balcks vand e orghel 
JAN GRI MYCK over het verm aecken 
en r eparee r en va nd e orghel N r 3154 

1669-70 Aen Mr J AN VAN BE LLE over het 
r epa reeren va nde orghel betae lt twee 
dee len van , dr ie va n twae lf pon den 
groote n bove n een patteco n voo r sy n 
dienaere, danof ta nd er derde de ste de 
heeft betae lt par acquyt I c L. xvi s p 

Nr 3155 
1694-95 It em betae lt aen Myn heer VAN BEL 

LE org helmaec ker over ghewroc h t t e 
hebben aen de selve Nr 3156 
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1714-15 Betaelt THEODOOR .. DE LANGHE 
over reparatie aen orghel als par spec i
ficatie orde en de quytantie xix L. iii s p 

Nr 3158 
1733-34 JOH. DE GRUYTTER over tverma

k en de bla esba lcken va nd en om-hel 
Nr 3159 

1734 Conditien de gone ick onderschreven 
·aen myn Edelheren BB. en de schepe
nen midsgad ers kkmrs der stede ende 
port va n Nieupoort ben versoekende 
als volgt: 
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T en eerste (indi en ick de restaurati e 
van orp;el der kke van stad qen aen
nem end e) dat u my tuw er coste ver
leenen inde voorts. kke een afgesloten 
plaetse alwaer ick de pyp en uvt de · 
voo rs. orgel sal connen lee:e:hen sond er 
datter iemandt anders aen sal commen 
als ick alleen te n opsichte den ho ck
sael te cleen is. 
Ten tweede so ha est ick in het werck 
sal gaen dat my overe:elevert sal wor
den den sloter vander hocksael en orgel 
denwel cken ick sal mogh en behoud en 
tot dat het werck sal overghenomen 
syn . 
Ten derden dat dh eeren best eeders my 
sull en besorgh en thunner coste een 
blaeser tot het werc k voltrocken sal 
syn 
Ten vierde dat ick de vqorschr. orgel 
sal mogen stellen naer myn repar at ie 
ghelyck ick altvt ghewoon b en geweest 
T en vyfden indi en het werck niet over
genom en en wort so ha est het voltro 
cken is t-welck ick tydelick sal waer
schouwen, dat myn dae:hu eren sullen 
betaelt worden va n my verbete n (ver 
beiden) ten adve nant e van een pont gr . 
wisselgelt sdaegs 
De onderschreven hebb ende ghevi<;i
teert den orghele van dese orochi e
kercke ende · waeraen is kom en te man 
que ere dat h et secreet ondi!!ht is, da-î, 
ontr ent de h elft va n de pyo en discoort 
syn somighe niet en soreeken, als ook 
datter aen de blaesbalcken en de wint 
b oock iet manoue ert en n iet. 
dicht en syn 1 end e voo rt s alle de pypen 
moeten uytghenomen ende ghesuvvert 
word en voor h et repar eren van al h et-

welcke in de generalycke al het gone 
voorders ae nden orghel e soude konn en 
manckeeren den onderschreve n preten
deert de somme van 20 pont groo te 
cour ant op de conditi en hi er achter
stae nde 

Nieupo ort den 16 J anu ary 1734 
Hendrickus D eschu er 

Nr 3186 
1743-44 Betae lt ae n JOSEPH DE RYCKERE 

orghelmaeckere over het erstellen ende 
hoogh eme nte eren den ore:hel van de 
kerck e par accoorde danaf svnde a r 

MC L.p. 
17 44-45 Betae lt aen PIETER DE RYKERE 

orghelmaecker over het uvt- en inset te n 
den orghel deser kercke par o:i:d. & acq . 

17 52-53· Gerestitueert aen den pastor soo v:eele 
hy be tae lt he eft tot bruge:he over lev e
rynge een nieu we blaesebolche tot den 
orgel par acq. Ic xxxvi L. p. 

Nr 3160 
1753-54 It em aen Sr A I BERGER ore:elmae

cker tot Bru gghe over het vermaeck en 
den orghel en s:vn verschot va n mond
costen volgens de gemaec kt e conventie 
en syn acqt II c xxxvi L. p. Nr 3161 

A. DESCHREVEL 

(1) D e aange duid e nummers verwijzen naar Oud Ar
chief Nieuwpoort. 

* 
BRUGGE 

Er wer den ons enkele gegeve ns gest uurd die 
over sommige orge lbou wers verbete rin gen aan
voe ren of tot nog toe ongekend waren. 

« De Schalm ei » IV Jg. Nr I : Joris de bu s 
werkte in St-Jacobs ni et tot 1523 maar k omt 
voor jaa rlijks onderhoud in de kerkr eke nin gen 
voor tot en m et 1530. 

« De Schalmei» IV Jg. Nr 4: Nog een onbe
k end iets op het actie f van Mr. J an Wagh ers 
"ov er een nieuw e pype by hem ghema ect ind en 
orghe le end e an dere pyp ene ver hee-h ent Prirl e 

tw erck gheaccordee rt" . Hij komt slecht s één
maal voor nl. in 1550. 

Rog. DERUWE 



'éerwgölacj in de 0reelmuziek 
Het 'is moeilijk te ontveinzen, qat de belang

·stelling ·voor het orgel minder wordt. Ze is nog 
aanw ezig bij de organisten zelf; zij houden van 
hun instrument en hun liefde voor hun orgel is 
soms bijna een beroepsziekte geworden. 

De belangstelling voor het orge l bestaat ook 
in hun allernaa ste omgeving van leerlingen, 
vrienden en huisgenoten, voor zo ver die niet 
beu zijn geworden van al dat gepraat over het 
orgel. 

D eze belangstelling in tw eede graad is minder 
dan de belangst ellin g in de eerste graad van de 
organist en zelf, omdat het hier een gradueel 
verschi l van actiev e en passieve beo efening be
tr eft. 

De derd e graad der belangstelling is bij h et 
grote publiek; het is ind erdaad een derd e graad 
van belangstelling. Het is het publi ek, dat zelf 
niet orgelspeelt, dat geen vrienden-or ganisten 
heeft, kortom h et is het pub liek , dat getrokken 
moet worden naar een orgelconcert vanwege de 
bero emdheid van de naam van de conc ert gever , 
of vanwege de aantrekkelijkheid van h et pro
ip-amma, ook wel vanweg e de omvang van het 
orge l. Ho e groter het org el, ho e groter in aanta l 
de bezoekers. En als de concertgever dan maar 
~ens een enk ele k eer "vol werk" laa t horen, 
welnu dan zal dit hogelijk word en gewaardeerd. 

Gedurende de bezet tingstijd was de belang
ste lling voor orgelconcerten zéér groot. Men 
zoch t verzet va n zinn en in iets anders en daar
t oe boden de orge lconcert en een welkome aan
leidin g. B ove ndi en het gaf ve len een gevoe l va n 
ru st in een kerk gebouw naar beza di gde muzi ek 
t e luister en. 

Na de bevrijding h eeft die belangste llin g eve n 
voortgedum·d, doch hiermede is het gedaan. De 
kerk en waar org elconc ert en word en gegeven, 
zijn nu weer gedee lt elijk gev uld en zelfs de 
meest beroemde organisten en de m eest aan
trekkelijke programma's - desnoods op de 
smaak van het "grote" publi ek in gest eld - zijn 
niet attractief gen oeg ! 

Dit is in de grond van de zaak ontstellend! 
Men kan de oorzaak zoeken in de moei lijke 

tijdsomstandi gheden en in de onrust voor de 
toekom st, waardoor veler lust tot cultur ele b e
langste llin g is afgenom en , maar dit is slech ts 
een gedeelte lijk e oorzaak . 

E en ander gedeelte van de oorzaak ligt bij de 
org anisten zelf, die in hun orgel een eigen wereld 
zien. waa r zij di cta toria al optreden. Zi i re&1n °·1 
het instrum ent en la t en het alles doen , naar hun 
wil , en ook h et publi ek mo et eve nz eer gehoor-

zamen aan zijn wil en zijn wensen. 
D e orgelbank is een gevaar lijk e plaats. Geïso

leerd van alles doet de organist zijn werk; na 
zijn taak heeft hij slechts contact met een deel 
van zijn auditorium. De organist moet er voor 
waken in de gemeenschap te blijv en staan. 

Het is dan ook t e begrijpen, dat organist en 
dikwijls buit en hun instrument, een tweede 
muzikal e bezigheid zoeken. Ze worden dirig ent 
van zangkoren of ze dirigeren orkeste_n, soms 
ook treden zij naar voren als bespelers van · 
andere instrument en, maar zij die dit do en, 
weten, dat het orgel alléén, hun blik b eperk t 
houdt! 

Dit thema behandelde ik r~eds eerder, zij het 
in andere zin . Dat ik dit thema opnieuw t er 
hand neem, is om nog eens feller de zaak te 
belichten, waarbij ik een algehele verandering 
noodzakelijkheid acht. 

We war en zo uitnemend op weg. _H et oude 
drabbige spel, waarbij een fuga niet te onder 
scheiden vie l, heeft plaats gemaakt voor m ooi 
transparant werk, zodat het een lust is gewor
den naar zulk spel te luisteren. 

H et orgelspe l is ni et meer romantisch "int er
pr eti ert'.', het is exact, objectief , met speelse zin ! 

Ik wil niet zeggen, dat het snel van iedere 
organi st zo is. Èr lopen nog tientall en rond, die 
hierover nog niet eens h ebben nagedacht. Maar 
onde r de too naang eve nde orga ni sten is de ni eu
we sti il van spelen bezit geworden. Zij realise ren 
zich de constructie van een werk en zi.i b eoalen 
daarnaar hun registrati e ; een cornoonist ond er 
hun hand en , krij gt een voorbereide studi e. Ze 
is niet alleen de impuls van het har t , maar ook 
de zaak van muzikaal verstand ! 

Wa t is het een vreugde op dez e mani er orga 
nist te zijn en wat zou h et een dubbel vreugde 
zijn, indi én het publiek het op geli,ike wijz e ont 
vin g. Ik wil eve nwel geen muzikaal Ut op ia 
bouwen, doch een r eële geda cht e lanc eren voor 
een gezonde orge lcultuur. 

Het zal goed zijn boveng esch etste st ijkr on 
den voor h et orge lspe l vast t e h oud en. Het lijkt 
mij , dat we hi erm ede uitn eme nd aa nslui ten op 
het tijdp erk der colorist en, t oen het orgelsn el 
uitgin is van het voca le, daarbov en uitste eg tot 
een eigen stijl t e sch epp en, die tvnis ch orge li<:
tisch is geworden. H et color er en heeft het uit
gesp rok en .,spel-elem ent" bov en h et mel odisch e 
e-roeiend e. Er zijn excesse n gekomen, zoals all es 
in excesse n kan uitlop en , ma .ar het orge l h eeft 
in die la at-midd eleeuws e tijd zijn k arakt er ge
kr egen. 
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ik zou hierop kunnen voortbouwen, doch het 
zou te uitvoerig worden en geïnteresseerden 
kunnen mijn bijdrage "Het orgel in de muzikale 
stijlontwikkeling" in het "Handboek van de 
Organist" lezen. Hierin heb ik dit gegeven breed 
uitgewerkt, om tenslotte terecht te komen op de 
periode der l 9e eeuw, toen het romantiserings
proces ook h et orgel aanta~tte en tot vele kwade 
zaken heeft ver leid. 

H et orge l, volkomen ontgroeid aan het vocal e 
element der middeleeuwen, liet zich nu binden 
in het orkestrale, d.w.z. voornamelijk in klank
navolging en daarop aans luit end in compositie
sti jl. 

Dit is weer voorbij . Er is een orgel-renaissance 
aangebroken, die wij naar aesthet isch begins el 
overwonnen achten, maar waarvan we toc h nog 
de na-sleep ondervinden. 

Misschie ligt die na-sleep nog het zwaarst in 
het technisch bouw-beginsel van het orgel. 

Met opzet laat ik in deze beschouwing het 
geestelijk-culturele eleme nt achterwege, om het 
een vo lgende keer te kunnen behandelen, maar 
voor deze keer wil ik nadrukkelijk blijven st il
staan bij de verdee ldh eid omt rent de technische 
bouw van het orgel. ' 

De str ijd mechanisch-pneumatisch-electrisch 
is niet gering en ik acht ze in men ig opzicht 
funest. 

Het is een zaak , waarvoor het publiek geen 
interess e heeft en er zich dus niet mee inlaat, 
zolang het geen schandaa lt je wordt . 

Maar deze t echnische verdeeldheid is een be
denkelijke achtergrond voor de orge lspe l-cul
tuur. 

H et is voor een niet organist isch-g eorient eerd 
publiek een comp lete warwinkel. Het moet weg
wijs worden in orgelstij len, in spe eltechni eken , 
in orge l-construëties, om dan eind elijk eerst iets 
van het orge l t e kunnen verstaan. 

Over een org el t e X is ve el te doen. Ad vise
rende person en en commissi es laten zich erm ee 
in en geven teg enstrijdige rapport en, de org el
bouw er voor de realiteit van bouw of restaurati e 
gep laatst , bero ept zich op het mogelijke en wei
gert het ónmog elijke uit te vo eren. Maar in die 
tijd _ ligt h et orgel ong ebruikt, onb esp eeld en 
ongehoord. 

Ov er een org el in Y is men h et eens, dat een 
mechanis ch org el moet word en gebouwd, doch 
de orgelbouwer st elt dan zijn eisen ten aanzi en 
va n de verwarmin g, waaraan niet kan word en 
voldaan en het orgel, naar mechanisch bouw
prin cipe deugt ni et . 

Over een orgel in Z wordt ve el geroemd, want 
het komt ni et uit Nederland. Al de orgelbouw ers 
in ons va derland wet en er ni ets van af, zij kun 
nen geen org el bouw en, we móeten devi ezen 
zien te krij gen om org els t e kop en in .... ..... , 
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een and er land. Men vull e zelf d.e naam maar 
in, die men geschikt acht. 

Dit a lles is onjuist . We kunnen de b elang 
ste llin g voor a lles uit het prijzen, doch doe dit 
niet in vacantiestemming. 

Als we in Frankrijk verk eren bewonderen we 
de tintelende en levendige geest, doch we geni e
ten daarvan alleen gedurende onze vacanti e. 
Maar als we er zouden moeten wonen, dan zou 
het weinig georganiseerde bezwaren oolever en. 

Tijdens vacantie -dagen 'in Engeland, hebben 
we respect voor de gediscip lin eerde orde van 
het publiek, dat zonder morren in de distributie
rij staat. Maar als U volgende week Uw sigaar 
of sigaret op de bon moet halen, .dan is het uit 
met Uw zin voor discipline. 

Het is dus allereerst van belan g, q.at we ons 
ook ten aanzien van orge lbouw bezinn en op dat
gen e wat in ons ei ge n land geb eurt. 

Daar is dan de kwestie van mechanisch-pn eu
matisch-electrisch ! 

Het is er wonde rlijk mee geste ld. Het mecha
nisch orge l geeft de mogelijkheid van een per
soonlijke aans lag! De voorstanders van het 
mechanische orge l verlangen dus een indivi
duele-romantische express ie in hun sne l te leg
gen. De muziek uit de tijd der mechanis ch e 
orge ls is nog vrij van r omantiek, maar gelet op 
de structu ur van het orgel, zou er wel plaats 
zijn geweest voor een individueel-romantisch e 
interpretatie. Tóch spreekt men over de orge l
muziek van vóór de romantische period e der 
19e eeuw , als zijnde obj ect ief. 

Er ligt hier dus een tegenstelling: men wil 
obj ectieve muziek sub jectivistisch vertolken! Ik 
haast mij om t e schrijven, dat ik die muziek niet 
zó objecti ef zie en ik acht de subj ectiv iteit van 
de aans lag van het mechanisch orgel niet zó 
subjectief . 

Maar er ligt een aardig e tegenstelling voor een 
spits e gedac ht enwisse lin g. 

Nu komt de nieuwe tijd, pneumatisch en 
electr isch: a ls m en naar een to ets kijkt , is hij a l 
neergedrukt. Er is geen mog elijkh eid hierin per
soonli jkh eid te leggen! 

Ik vraag mij wel eens af, of dit wel zo nood
zak elijk is. In de kerk, t ij dens de eredi enst, is 
dat indi v idua listische zek er ni et op zijn plaats. 
De organist is slechts dienaar en deel der ge
meenschap. 

Dus we zouden zeggen, dat het mod ern e orgel 
een obj ecti ef instrum ent is, passend in de zak e
lijkh eid van deze tijd . 

Dit schijnt toch niet t e bevall en. Het is mij 
no g niet duid elijk waarom niet! Als een organist 
een compositi e spee lt, heeft hij zich allereerst 
t e houd en aan de componist; hij mag zichz elve 
niet vóór hem schui ven. Waarto e is dan een in 
dividu ele expressie in het n eerdrukk en der to et -



sen nodig; zijn er dan geen andere middelen om 
het persoonlijk tot uitdrukking te brengen? 

Ik stel deze vragen, waarop ikzelf wel een antwoord 
zou kunnen geven, doch ik zou die graag vernemen 
van de lezers, opdat de geT1ele lezerskring aan deze 
gedachtenawisseling kan deelnemen. 

De Redacti e zal dit ongetwijfeld in het wel
voegelijke leiden,opda t worde voorkomen, dat 
men elkaar onvriendelijkheden naar het hoofd 
slingert. 

Dit leidt tot het destructi eve en we dienen 
dit te ondervangen. 

Meningsverschillen zijn te waarderen. Orgel
adviseur A kan dwepen met orgelbouwer B; 
C met D en E met F. Er kan beweerd worden 
dat in de lage landen geen orgelbouwer is, die 
een orgel kan bouw en. Het lijkt mij alles over
dreven. 

Mij lijkt dat er iets moet komen, dat past in 
deze tijd, d.w.z. naar de eisen der technische per
fectionering, maar aansluit op het karakter van 
weleer. 

Ik zou als vraag kunnen formuleren: Is men 
met het pneumatisch-electrische te ver gegaan; 

heeft men da arme de het karakteristieke van het 
mechanische, ondergraven ? 

Is het mogelijk dat, er technisch een tussen 
weg is te vind en? 

H et moet toch mogelijk zijn, · een bevredigen
de oplossing te v inden en daarmede bedoel ik 
geenszins, dat we het moeten zoeken in Unit of 
in h et electrisch-magnetische , maar dat we het 
orgel moeten laten in het karakteristiE :ike va n 
het instrument. 

Dez e vraag verlangt bea ntwoording, ook al 
kan daarmed e de vraag niet worden opgelost! 
De lijnen van de strijd kunnen daarmede dui
delijker worden getrokken en niet verward ra
ken in persoonlijke gevoeligheden van een orga
nist of van een orgelbouwer. 

Moge de orgelbouwers hun opinie kenbaar ma~en 
en dat deze zicTi mog e paren aan de gedachtenwis
seling van de organisten. Üp deze wijze kunnen we 
lot een vergelijk kom en en samenwerken ten dienste 
van het werk van onze orgelbouwers en van onze 
organisten. 

G. VAN RAVENZWAAIJ 

Waarom een goed . bezet Pedaal ? 
Betreffende: Vraag in naam der redactie op 

bladzijde 84 (Jrg. 49). 

Voor ik deze vraag ·beantwoord, zou ik de 
lezer willen verzoeken bij oude c~tuurinstru
menten de on twikk eling der peda al-dispos iti e 
na te gaan. Li eve r niet bij een Cavaillé-Coll 
orgel, daar dit type niet ten volle aan het be
grip "orgel" beantwoordt. Bij de grootste orgel
bouwer van alle tijden, Arp Schnitger, met zijn 
hele orgelbouwersdynastie, is men zeker verrast, 
als men ziet, hoe die tijd over pedaaldisposities 
dacht. Het pedaal van deze meester bezit in 
verge lijking met de overige klavieren meestal 
het grootste stemmenaantal. Vooral hi eld hij • 
rekening met de volledige opbouw van prestan
ten ( + mixtuur + scherp) in het pedaal, even
als met bezetting met tongenstemmen 16' - 8' -
4' - 2'. Dit bewijst dus, dat Schnitger jui st heel 
bijzondere aandacht schonk aan h et pedaal
werk. 

Waarom ... ? 

Eenvoudigweg, omdat · het pedaal de veelzij
digste en belangrijkste taak ten deel valt, nl. 
het spelen van een duidelijke contrapunt en 
van een tekenend Cantus Firmus. Dat wij te
genwoordig niet meer in staat zijn deze zó te 
spelen en bijgevolg ook geen goed uitg ebouw de 
pedaalwerken bezitten no ch nodi g hebb en, ligt 
alleen a.an ons ·en aan onze bedorven smaak. 
Schrijver dezes heeft veel woorden en uiteenzet
tingen nodig gehad om de zo noodzakelijke 4' 
in het pedaal aannemelijk te maken. D e fout 
ligt hier niet bij de orgelbouwers, veeleer bij 
degenen, die een orgel làten bouwen. Iedere 
orgelbouwer immers is geneigd wensen tege
moet te k ome n ... 

Wi e de gelegenheid heeft eens naar Gronin
gen en Friesland te gaa n moet in deze provin
cies eens naa r de mooie oude orgels kijken, die 
nu nog in zeer goede staat zijn. Daarna vraagt 
men zich af, wat de 20° eeuw op het gebied der 
orgelbouw presteert ... 

P. B. KAESER 
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De Duitsers, die zich bijzonder ij verig hadden 
getoond om tegelijk met het gebied van Eup en-
1V.1almedy ook nog Moresnet te annexeren, had
den dus eveneens Franck in h et Germ aans Wal
h alla opge nomen. 

Voorzichtigh eidshal ve hadden zij a lle archi e
ven in de omtrek - die in Luik, mt vrees voor 
bombardement en in brandkasten wa ren opge
borg en - m eegenomen ac ht er de Siegfriedlini e. 
Ze mo ete n ergens in het Zwarte Woud begrav en 
liggen te midden der schimmen ... 

Maar men liep de grafstenen achteloos voorbij 
die in de muur rondom de begraafplaats van 
Gemmenich zijn ingemetseld en, ofschoon door 
planten en heesters overschaduwd, toch in dui
delijk Nederlands de namen der familie Franck 
onthullen. 

Ook reikte het oog der Gestapo niet tot de 
kelders waarin de kerkelijke archieven waren 
verborgen . Een dier geschriften kwam ons on
der ogen. bij onderzoekingen ter plaatse. Met 
zeer welwillende toestemm ing van de huidig e 
Pastoor te Gemm enich zijn we in de gelege_1-
heid jui st omtr ent het taa lgebruik daar te r 
plaatse in vo rige eeuw en, nog een voorbee ld te 
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en a'tdiw.wti6,cfie 

'llcmd.6,ten 

r eprodu ceren. Het betreft de afrekening aan de 
toenmalige pastoor van Gemmenich Leonardus 
Franck, van Joannes Dobbelstein de meir ( bur 
gemeester) van deze plaats. Het boekske is van 
een cederhouten omslag voorz ien en ui t ge
schept oud-Ho llands papier samengesteld. liet 
bevat in hoofdzaak eenvoudige schuldbekente 
niss en of afr ekening en van de pastoors va n 
Gemmenic h vanaf 1722 tot eind ac hti end e eeuw. 

Bo ve ndien - en dit is zeer typerend - bevat 
het boeksk e aan h et eind een verkl arend e 
woorden lij st van wat wij noemen "stadhuis
woord en" met daara chter het zuiver N eder lands 
synoniem. 

• En met deze documentat ie, besluit en wij 
voo rl opig h et kapittel Franclc der muzi ekhist o
rie, ooK a l koest ere n wij ons geen ifiuf!ie dat 
Franck's Nederlands chap nu algemeen za l wor-

. den erkend. 

Marius MONNIK.ENDAM 

Wij kunn en hi er bij de re producti e van het genoemd 
document niet public eren daar het cliché in gebr uik is 
in een an der e uit gave en n iet tijdi g kon vrij kom e n. 
(N.v.d.R.) 



18oekbespreking 
/ 

/"'D ie Muslk in Geschichte und Gegenwart. - Algemene 
,/ Muziek-Encyclopredie. 5 à 6 delen. Met medewerking van 

specialistien op alle gebieden der Muziek in binnen- en 
buitenland, uitgegeven door Pl'Of. Di·. Friedrich Blume . 
Bärenreiter-Verlag, Kassei en Bazel. lste aflevei·ing : 
Aa-Ak. (Prijs : Zw. fr. 11,50.) 

De eerste atlevering van dit grote Duitse muzieklexi
cop, dat reeds jaren ge led en werd voorbereid, is versche
nen. Het werk wijkt in zoverre van de bestaande lexica 
af, dat niet elk trefwoord afzonderlijk een klein ai ·tikel 
lu-ijgt, maai · het heeft een meer encyclopredisch karakte., 
doordat de bijeenbehorende tre1w 1,orden in grotere ar
tikelen zijn verwerkt. Het bezwaar dat deze tre1 .woorden 
niet in alfabetische volgorde zijn opgenomen, ·wordt on
de1·vangen, doordat in de laatste band een voli,edige alfa
betische ti efwoordenlijst wordt opgenomen, die naar de 
pagina verwijst, waar deze in het groter verband voor
komen. 

Wanneer het werk gereed zal zijn, he eft men hierin 
eer, ....+t~ cld hanelbo ek voor de geschiedenis en de 
theorie der muziek in de meest uitgebr eide zin. 

Deze eerste aflevering van 112 pagina's bevat 56 arti
kelen, die oorspl'Onkelijk en objectief gesch1·even zijn met 
gebruikmaking van de beste bronnen. Met aandacht lazen 
wij o.a. het artikel van Th. B. Rehmann over de stad 
Aken. In vijf bladzijden geeft hij de betekenis van Aken 
in de muziekgeschiedenis, waa1·bij hij niet de gangbare 
meningen uit de handboeken compileert, maar uit de 
voorhanden lit erat uur e-en levendig beeld tekent van wat 
een stad in de loop der eeuwen voor de muziek heeft be
tekend. Dat hij daarbij de grote Muziekgeschiedenis der 
Middeleeuwen van Smits van Waesbe1·ghe verwerkte, 
pleit voor zijn oorspronkelijkheid. De uitgebreid e litera
tuurlijst aan het slot is voor de belangstellenue in de 
hi storie van Aken's muziek een waardevolle handl ei di ng-. 

De voordelen van de samens te lling dezer encyclopred ,e 
komen het be st uit in het artike l : Abbnevjaturen. Ver •• 
genoegt men zich in andere lex ica met de vertaling van 
dit woord zonder meer en wordt da ar elke afko1·ting on
der de eigen lett er behandeld, hier zijn alle afkorti ngen 
in éé n groo t gehee l opgenomen en systematisch behan
deld. Voor de middeleeuwse afko1•tingen - vooral voor 
d ie van de ( to utief benaamde) Romanus-letters van 
Sin t Gallen - is het jammer, dat de bewerke r het tw ee
de deel van de hoger genoemde Muziekgesch. d. Middel 
ee uwen niet heeft kunnen raadplegen. 

Het artikel « Abendmusik >, brengt ons naar den L u
becker Organist Buxtehude. Wij lezen er de geschiedenis 
en de betekenis van zijn Abendnîusiken zeer uitv oerig, 
ook di e van zijn navolgers. 

Het werk is vooz·naam uitgegeven in ee n royaal fo1• .. 
maat en op uit stekend papier. Deze eerste aflevering be 
vat tal van illusti- aties in de tekst maar ook een aantal 
op kunstdrukpapier, w.o. een foto van een fragment va n 
het orgel in de Lübeckse Maria-kerk en enkele schetsen 
van oude orgels in de Dom te Aken. 

Wannee1· uitgever en redactie er in slagen - en dat 
hopen wij van harte - om dit grote werk binnen niet a l 
te lange tijd te voltooien , dan b-ezitten wij hi erin een 
der uitnemendste handboeken voor de geschieden is onzer 
muziek, waaronder onze orgels - daar staat het Bär c n 
reiter-Verlag met zijn orgeluitgaven van vel'ieden en 
heden borg voor! - niet te kort zullen komen. P.V. 

JOS. DE KLERK : Uit de Schatkamer der Oud-Neder
/ landse Po lyphoni e . I. - Hilviersum, 1949. Intern. Muziek -

uitgeverij « Harmonia ». 96 blz ·. m. '7 vo lledi g uitgewerkte 
muziekvoorbeelden. 

Indien he t aan iemand was toevertrouwd, om deze oud
Nederlandse polyphonische werken uit te geven, dan toch 
zeker aa n Jos de Klerk, de man die als koordirigent reeds 
jaren geleden zijn sporen heeft verdiend. Stond toch zijn 
Jcerkkoor in Haarlem wijd en zijd bekend om de voor
treffelijke uitvoeringen . Eindelijk is hij er toe gekomen, 
om een aantal dezer werken te bespreken en toe te lich
ten, aanvankelijk in het maandblad Kooi·- en Kunstleven, 
en nu gebundeld in een · handig boekske. . 

Hij bewerkte deze oude schatten voor de praktijk van 
de gemiddelde gemengde koren, die - naai· hem op con
coursen gebleken was - heus niet voor moeilijkheden uit 
de .weg gaan. In dit eerste bundelt je werden opgenomen 
Ave Regina van Dufay, 0 Rosegaert van Jo squin, Tmeis
ken was ienck van Isaac, Link en van Beveren van een 

. onbekende, Ach hoe klopt mijn hart van Japart , M,jn 
hert heeft a ltij t verlanghen van Pierre de la Rue en La 
Tol'Î:orella van Obrecht. 

Wie zich de gee:,t onz~de Nederlandse Meesters -
waarvan F lor Peetiers prachtige boeken vol van 
heeft uitgegeven - wil eigen maken, moet zeker dez e 
uit gave bestuderen. P .V. _ 

r. RNOLD DOLMETSCH : The int.erpretation of the Mu
/ ~~c of the XVII and xvm centuries. - Londen, Novello, 
. 493 blz. 

Oude muziek speelt men niet zonder meer op de juis te , 
door de componist bedoelde wijze. Daarvoor iii de opte
kening in die tijd te onvoldoende geweest. Tempo, rhyth
me, viers ierin gen en de niet volledig uitgeschreven bege
leidin g met generale bas maakte~ een juiste interpretat.ie 
zeer moeilijk. Arnold Dolmetsch - en na h em zijn zoon 
Carl - hebben deze problemen in een langjar ige studie 
aan de praktijk getoetst. Zij zijn ui tgegaan van de stijl 
van het werk, die een weerklank was van stij l van de 
tijd en de omgeving. Bij de verschillende componisten 
van Engeland, Frnnkrijk, Italië en Duitsland hebben zij 
de verschillende werken be st udeerd om da~rin de u it
drukkingswijze te vinden die de componist had bedoeld. 
Het resultaat is oviertuigend en we zouden willen, dat dit 
werk voor de hogere muziekstudies verplichtend werd 
geste ld. Het is voor een goede voordracht van de oude 
muziek volstrekt onontbeerlijk. P.V. -CHARLES VAN .DEN BORREN: The Sources of Key-

/
board Music in England . - Vert. d. J. E. Matthew. Lon
den, Novello. 

In de :,erie Handbooks for Musicians verscheen een 
herdruk van dit zeer voortreffelijke boek van Prof. v. 
d. Borren. Het geeft ons een diep inzicht in de oorsprong 
onzer klaviermuziek, waarvan ook het orgel heeft geprQ • 
fiteerd. Het behandelt uitvoerig de muzikale vormen en 
sti jl en en licht deze toe met vele muz!Jekvoorbeelden. 
Voor de studie van Vader Bach is dit boek onmisb aa r. 

P.V. -l3_ERTHA VON ESSEN: Bouw en Geschiedenis van bet 
/ Klavier. - T.weede druk. Rotterdam, 1948, Br usse. 

Van dit helder geschreven en keurig verluchte boek 
verscheen onlangs de twieede druk. Het behandelt ach 
tereenvolgens : h et Clavicord, het Clavecimbel en de 
pianoforte. Deze instrum ent en hebben een gestadige groei 
doorgemaakt en de opeenvolgende verbeteringen en uit
breidingen ien veranderingen hebben a lle hun weerslag 
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gehad op de muziek. Het boek is tot op onze dagen bij
gewerkt en behandelt naast de bijzondere klavieren 
(Janko-, Rundbogen-, Clutsam, Mangeot-, Hans-, Moor-, 
Virgil- en Viertelton-klavier ) ook de nieuwste vorderin
gen van de Nederlandse Pianobouw, o.a. de Rippen-in
strumenten. Een bronnenlijst maakt het werk ook waar -
devol voor verdere studie. P.V. 

~ S NEUPERT : Das Klavichord. - 'Kassei, fä ren
reiter-Verlag. 70 blz. 

Het Clavichord werd vroeger alg,emeen hoog geschat, 
omdat de speler een fijngevoelige aanslag nodig had, om 
de muziek voor dit in strument op de juiste wijze voor t e 
dragen. Maar tevens verhoogde het de gevoeligheid der 
handen. 

In dit werkje geeft Neupert, bouwer van vele zeer 
schone clavichords en clavecymbels, een duid e lijk over
zicht van het ontstaan en de bouw van het clavichord . 
Voor wie in de gelegenheid is, zulk een instrument te 
gaan bespelen, is dit boekje een uitnemende handleiding . 
Om Bach te verstaan zal het ook de orgelstudent goede 
diensten bewijzen. ~ -

./ KARL VöTTERLE : Haus unterm Stern . - Bärenreiter
Ver lag, Kassei, Niet in de handel). 60 blz. 

Ter gelegenheid van het 25-jarig besta a n van het Bä
renreiter-Verlag te Kassei vertelt de stichter en leider 
dezer uitgevierij een en ander van het ont staa n en de 
groei, de verwoesting door dé oorlog en de heroprichting. 
H et is hartelijk verteld door een man, die wist wat hij 
wilde en die de muziekwereld met een groot getal van de 
beste -werken heeft verrijkt. Zijn de Bä11enreiter-uitgaven 
voor orgel niet te denken zonder de « Orgelbewegung », 
de Orgelbewegung had het nooit kunnen stellen zonder 
een uitgeverij .die het waagde om goede muziek en lite
ratuur op de markt be brengen , zonder dat er vooraf 
« vraag » naar was. Al zag de scherpziende en fijnvoelen
de Vötterle die vraag vooruit. Maar het waagstuk was er 
niet minder riskant om. Dat hij het waagstuk heeft ge
wonnen - hoe, leest ge in dit boekske - is ons organis
ten ten voordele. 

/ WILLIBALD GURLITT : Johann Sebastian Bach, der 
Meister und sein Werk. - 3de druk, Kassei-Bazel, Bäre
nerite r-V er lag. 116 blz. 

In drie afdelingen, zijn thuis, zijn geloofswereld en zijn 
beroeps-omgeving, behandel t schr. Vader Bach in zijn 
wisselende betrekkingen. Hij doet dat uit eraa rd kort, 
maar nergens oppervlakkig. Voor een eerste kenni sma 
king met Bach is dit een zeer geschikt werkje. J:,;::l, 

OR(j€lllt€RatUUR 
S. SCHUITEMA : Oude Meesters. - Derde aflevering 
Harmonia -uit gave. 

Het derde deel van di e buit engewoo n praktische en 
met zorg samengestelde « Oude Meesters » heeft een 
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groot succes, daaraan kan geen ogenblik getwijfeld wor
den. In de vorige n ummers van dit blad werden meerde
re artikels gep ubliceerd waarin de verregaande negligen. 
tie ; de slordigheid in de keuzie van de stukken, en ... de 
zeer slechte smaak van veel organisten (niet sle ch ts in 
de dorpskerken) zonder doe kjes om, aan de kaak geste ld 
.werden. Er is jammer genoeg daarover nog heel wat te 
zeggen. Uitgaven als deze echter, zijn daar 'tegen de best ,e 
remedie. Zij geven ons een keure van gemakkelijke ern
stige (zonder pedaal) stukjes van Mozart, Sweelinck, 
Telemann, Van Nool'dt, Pachelbel, Krebs, Simon, Buxte
hude, die allen zeer goed bruikbaar zijn in de kerkdien
sten. Wij dux·ven verhopen dat de sa mensteller in moge
lijke volgende uitga ve n zeer streng zal blijven in de keuze 
van de werken, daar meerdere uitgaven ver lor en lopen 
in on gewens te overschrijvingen. Zeer aanbevolen. 

Harmonia-uitgave, Hilversum : 3,25 q, 

ROBIN MILFORD : Harvest Meditation. - Nr. 2. Ox
ford University Press, Londen. 

Wij bespraken reeds het Nr 1 dezer u itgave in dit 
tijdschrift. Ove1· dit Nr. 2 zouden wij ongeveer dezelfde 
woorden kunn en 2Jeggen: een meditatie in improv isatie
stijl , nogal mod ern tamelijk moeilijk, ook van interpre
tatie, doch zeer effect-vo l en niet banaa l, wat ee n bijzon 
der goede noot is. Milford heeft naast zijn zeer moderne 
opvattingen die echter te smaken blijven, ,een oude kleur , 
een oude techniek zelfs (b.v . Poco lento) die zeer goed 
aandoet en in niets de eenvormigheid van het werk 
sc haadt . Wij zijn benieuwd wanneer onze concertanten 
eens iets zullen willen uitv oere n van vreemde meeste1·s 
buiten het oude sleux·programma! 

ROBIN MILFORD: Two Pieces. Gavotte and Minuet + 
Musette. Arrangèd for Organ by Ronald Dussek. 

Pretti ge werken, midde lbare moeilijkheidsgraad, zeer 
gesc hikt voo1· tussennummer bij een orgelre c it al. On- · 
dank s de overschrijving toch goe d organistiek geschre 
ven. Aanpevolen. 

LEIF KAYSER: In dulci jubilo , op. 14. Uitgave Skandi 
navisk Musikforlag Kobenhavn. 

Hi er voor ons ligt een niet banaal en niet gewoon 
we1·k. Dit zouden we daarom 1'ee·ds aanbevelen, omdat er 
ge no eg gesc hreven wol'dt dat niet uit de schoe ne n onzer 
voorvadernn wegkan. D och het w are daarom ni et een 
aanwinst. Deze variaties zijn niet alleen een aanwinst, 
ze zijn ee n ni et te onderschatten monument in de orgel
literatuux·. We durvien er speciaal de aandacht • op tre k
ken. Leif Kayser sc hrijft voor zove r wij reeds werk en 
va n hem onder de ogen kregen, blijvende orgelmuziek in 
een e igen stijl, ged urfd , kloek, geïnspireerd. Wij ve1·ho
pen stellig dat Vlaanderen Leif Kayser zal win~n ont
dekk en. Ten ande re we komen er op terug over korte 
tijd. Zeer aan bevolen. 

Cri t i C u s. 

•• 



m1xtuuen 
Op aanvraag van meerdere lezers geven wij hier de 

~ uthentieke tekst in verband met de vroegere nota over 
hetzelfde onderwerp . (N.v.d.R .). 

THE AMERICAN ORGANIST 
Sept . 1948 (31-9) p . 273 
ELECTRONIC IMITATION THOROUGHLY TRIED 

A report by E. J. Quinby 
The classic example of all time is the experi enc e of 

John H ays H ammond, Jr. , who had the inspiration to 
develop a synthetic instrument by electronic me ans. H e 
suri-ounded himself with t hie best electronic engineering 
talent available, a nd with unlimited funds at his dispo sa l, 
built a pretentious experim ental Jaboratory and spent 
several years in the effort to produce an instrument 
which would be comparable to an organ-but without 
pipe s. The monstrosity grew and grew. 

At the end of this period of int ensive effort Mr. H am
mond decided that if it wer e at all possible to actually 
make the illusion complete, the resultant electronic me
chanism would be so mammoth, so co mplex, so expen
sive, and so un sta ble; and would requir e so m any com
petent speciali sts to keep it in a fai stat!! of repair and 
a dju stm en t , that it would be absurd. H e :was forced to 
the conc lusi on that one might as well build an honl'st 
organ in the first place a nd take advantag-e of it s com
parative simplicity, reliability and vers a tility. 

Having arrived at that logica! conclusion the hard 
way, after exhausting the availa ble research _and dev:elop
ment facilities of the age, he turned to Wlth a w11l to 
build a n organ. And the result is one of the flnest , most 
elaborate organs in ex istence . My h at is off to John 
Hays Hammond, Jr ., one of th e most outstandlng elec
tric, electronic, radio , remote-contr ol inventors of our 
time. He does not say that a sy nthet ic app ro ac h to thè 
organ can not be ac compli sh ed ; but he has demon strate d 
th at , unl ess you want to sacrifice tonal quality a nd eco
nomy, it is more sens ible to build a genuine organ. A~d 
he's a m ember of the bo ar d of directors of th e R ad io 
Corporation of America. 

(This report as it stan ds here was submitted to Mr. 
Hammond a nd h as hi s approval for publication. The 
4-134 organ built by Mr. Hammond for hi s Hammond Mu
se um , G lou cester, Mass ., wlll be found in September 
1946. T.A.O.) 

• De Am.st er da:mse organist Hessel de Vries vie 1·de op 

sti g uit de dorpen en steden tussen Vli ssi nge n en Tex el. 
Des morgen s zongen zij geza menlijk de an two or den der 
Mis en het Asperges, des middag s de Vesperpsalmen, de 
Hymne en het Ma g nificat. Dat was een schone manife s
tatie van kerkelijke mu ziek. De Schola van het Gr oot 
Seminarie Warmond zong de wisselzangen der Mis , ter
wijl het koor der kathedraal ond er leiding van Dr . L. 
Kat de Mis sa « Miserere nostri, Domine » van Jaap 
Vranken zong . D eze mis was gecomponeerd In opdracht 
van het bestuur de r_ St.-Gregoriusvereniging . De uit voe
ring van di t lang niet gemak kelijke werk wa s zeer te 
loven. Trouwen s heel de dag was musicaliter .een groot 
succe s. 

Eén ding moet mij echter van h et h a rt: Van de vijf
entwintighonderd za nger s, mensen dus, in wie men met 
véé l recht een muzikale smaa k en een mu zikale belan g
ste llin g mag verwachten, mensen die, na zelf hun best t e 
hebben ge daan in hun zang, daarvoor ook een muzikale 
beloning mogen ontvangen in de vorm van een uitmun
tend st uk orgelspel, diezelfde mensen zijn gee n haar 
bete r dan de r es t van het publiek: zij gedr agen zich te
genove r een ernstig werkend musicus al eve n onbehoor
lijk a ls di e r est . De uitst eke nd opgezette improvi satie 
van Albert de Kl er k over he t « Saive R eg in a » werd al 
dadelijk bege le id met h et ges lof der m en igte di e dit 
sc hone wer k niet achtte ,en de kerk verliet, deze n aa r 
zijn autobus, gene naar zijn din er; ma ar allen - op 
misschien ee n hond er dt al na - liete n h et orgel voo r wat 
he t was en zochte n de buitenlucht op. W ann eer onze 
zangers a l zulk een slecht voorbeeld van .waardier in g 
voor het orgel geven, wat will en wij dan no g onze be
minde ge lovi ge n kapittelen! p-v. 

• Tot opvolger van Hendrik Andries sen is a ls dir ect eu r 
f van h et Conservatorium te Utrecht benoem d de heer 
· George Stam, organist en koor-dirigent te Leeuw arde n . 

Hij was leerlin g van Corn. de Wolf , Prof . Smijers, Wil
lem Pijper e.a. aan het Am stex·dam s conservator iu m. 
In 1931 werd hij organ ist aa n de Gro te- of Jacobijnerkerk 
va n de Ned . Hervormde gemee nt e t e Leeuwarden. Het 
volgende jaar deed hij t e Amsterdam zi jn solisten exame n 
voo r ee n jury, bestaande uit Marc el Dupr é, Jos. Bonne• 
en Dr. J oh an Wa ge naar. Al s impro visa tor ge ni et hij ee n 
gro te ro em. p-v. 

1 Juli j.l. z ijn vijftigjarig jubilé a ls titul a ri s van de Ne- < 
der!. Hervormde Muiderkex·k . De Sc h alm ei wen st deze \ 
bekwam e org a ni st en leraar van vele organi ste n-van
naam van ha rte ge luk . De jubilaris ontving te dezer 
ge legen heid die eremeda li e in zilver, verbonden aan de 
Huisordie va n Or anje-Nassa u. ~ -

• Wa a rom ee n orgel geld mo et )roste n ? D at vertelt een 
me dewe rk er van de Austin-organs in The Am ed can Or
ga ni st . Ve rdui de lijkt me t een foto, beschr ijft hij , wat er 
aa n bewerkte apparatu ur nodig is tussen de toets en de 
pijp , en dan komt hij mèt de lezer to t de slot som, dat 
ee n orgel « wel iets meer mag kosten dan een zak pinda
noten ». µ 

• Een aantal Zwitserse organist.en en lrnorleiders h eb
ben een waarschuw in g ger icht tot de kerken va n Zwit
ser land om tre nt de reclame die do or de fabrikanten van, 
en hand e laa rs in electronisc h e instrumenten over het 
la nd wordt vers px·eid . Zij zijn van mening, dat deze in
st rum enten een ge vaar gaan opleveren voor de waar ac h
tige orgelmuziek. In Be lgië zijn deze Instr um en ten In het 
Bisdom Mec helen verbode n , evena ls in somm ige bisdom
m en van de Vereni gde Statien. 

• In Haarlem werd on langs een bui tengewoon goed ge
<' slaagde « Sint -Gregoriu sdag » ge hou den. De k athe draal 

was na ge noeg geheel bezet met ca. 2500 zangers afkom-

• U h eb t nooit van ee n violist gehoord, dat hij zijn 
? instrument een « snaarv iool » noemde, noch van een pia

ni st, die sprak over zijn « snaarpiano • · Maar eve nmi n is 
in alle eeuwe n ons orge l ,een « pijp-orgel » genoe m d. Het 
was en is een « orge l ». L a ten we dan in het vervo lg ee n 
versta ndi ge t aa l gebru ik en. In ons vak bestaan Orgel s, 
Harmoniums, Me lodeon s, E lectrotones. Iemand di e be
weert da t hij organist is, en die gee n jui st gebruik we"t 
te m aken van de naam van zijn instr um ent, is nauwe
li j lrn meer dan een charlatan . - Zo spuit een medewe x·
ker va n Th e Amer ican Organi st zijn gä l ee n s uit. En h ij 
zet er sarcastisc h bo ve n : Ver .wed een dollar tegen een 
oliebol. p-v . ..--
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• De blinde Belgische organist August Liessens heeft 
een toestel uitgevonden, waarmede een blinde zijn com
posities dadelijk en zonder hulp van een assistent kan 
J'!eerschrijven. Hij heeft zijn toeste l gedemonstreerd voor 
de American foundation for the Blind in New York, die 
het toestel in productie zal nemen. 

• Ofschoon niet vaak, gebeurt het toch wel ooit, dat de 
organist vanwege zijn kerk een open lijke waardering 
ontvangt voor zijn werk . In het parochieblad van de 
E vange lisch-Luther se Kerk St. Lucas in Chicago is aan 
de organisten een afzonderlijk artikel gewijd ov,er hun 
werk in het afge lopen jaar. 

Buiten huwelijken en overlijdensdiensten hadden de 
organisten in 1948 niet minder dan 159 Zondagsdiensten 
ge.sp;eeld (dat is dus ongeveer drie per Zondag) en 73 
weekdiensten. 

« Ac ht er deze getallen ligge n meer dan honderd jaren 
ervaring van onze organisten en vele honderde uren van 
bijzondere voorbereiding in onze Iterk in datzelfde jaar 
1948. » 

De organisten zelf spreken hun waardering uit voor de 
samenwerking met en de toewijding van hun pastoor 
betoond in de dienst van de klerkmuziek. 

Dat gebeurde in Amerika, en het is de Diapason van 
Juni, die het vertelde. 

• Het nieuw e Concerto voor orgel en orkest van Prof. 
Flor Peeters heeft in Amerika een goede pers. William 
Lester schreef in de Diapason o.a.: « Het is een voortref
felijk werk van hoge mu zikale waarde, gebouwd op brede 
lijnen, met scherp omschreven thema's die ee n juiste 
ontwikkeling krijg,en. Het is een ongewoon. maar goed 
voor het orgel geschreven stuk, met veel brillant passage
werk voor de solist, met een kleurige orkestbe geleiding. 
dat waarlijk sympho ni sc he afmetingen bereikt. Het ge
hele werk is van een koninklijke kom-af , het is uit die 
brede stroom van scheppingen die we kennen met de 
namen van Händel, Rheinberger, Guilmant, Wldor, -Vier
ne. » 

e Het is maar een advertentie van een Amerikaanse 
orgelbouwer en de hele bladzijde van de Diapason is er 
mee vol. Dat mag dan ook wel, want het gaat over The 
Wo1·lds Largest Pipe Organ uit Atlantic City. Er staat 
een grote foto op van de spee lt arel: Het is een machien 
van zeven klavieren en pedaal en met 1250 registers 
(neen, dat is geen drukfout: twaalf-honderd-vijftir;- !) 
Het staat er sinds 1929 en het is betrouwbaar, zegt de 
organist. Dat betwijfelen we niet; maar bij een orge l 
gaat het ook nog voornamelijk om iets anders , al nemen 
we de betrouwbaarh eid h éé l graag- op de koop toe! H et 
past natuurlijk in het land van « We Jlave Much Big ger ». 
En daarom verheu g t het ons zeer, dat de redactie met 
instemming een brief citeert , die P.G. Anderse ·n van de 
Firma Marcussen & Zn. uit Denemarken zond aan de 
Londense Organ Club. Marcus se n specialiseert zich we er 
in mechanische orgels en 1n Denemarken komt men 
weer teru g van de «g igantische » instrumenten. Men is 
van mening, dat ieen goed gebouwd en goed geïntoneerd 
otge l van 50 à 60 registers voldoende is voor het grootste 
audit orium. 

e Dr. Albert Schweitzer, filosoof-medicus-theoloog-mu
sicus en een bek .waam organist en or ge lk enner, is op 
rondreis door Amerika, waar hij concerten en voor
drachten geeft ten bate va n zijn missie-ho spitaal in Lam 
barene (Frans-Aequ. Afrika). Op 6 en 8 Juli hie 1d hi.i 
te Aspen (Colorado) op het Goethe-congres, tw ee voor
drachten over Goethe, zijn persoonlijkheid en zijn wnk. 

./ e Nieuwe orgels. De Fil'ma HELE & Co Ltd. , Plymouth. 
~ is dezer da ge n gereed gekomen met de h erbouw van het 

in 1880 gebouwde, in 1910 gewijzigde orge l van de Mag
dalenakerk te Upton, Torquay, in ,Engeland. Dit elect ro-
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pneumati sc he orge l belt 55 registers op 4 manualen en 
pedaal. 

De Firma VERSCHUEREN te Heythuysen en Tonge
ren vo ltoo ide on langs de volgende orgels: Maasbracht
S. Gertrudis; groot orge l 2 man. + ped., 16 reg. en a l
taarorgel 1 man. + ped., 5 reg. 

Lilbosch-Echt, Trappisten-Abdij. 2 man. + ped., 16 r eg. 
Breda, O.L.Vr. v. Fatima. 2 man. + ped., 8 re g. 
Maastricht, Klooster der Eerw. Zusters v.h. Arme Kind 

Jezus. 2 man. + ped., 13 reg. Dit orgel werd ing espee ld 
dooi· de Zwitserse organist P. Kaeser. . 

Vught, O.L.Vr. Middelares. Groot orge1: 2 man. + ped., 
17 reg.; Koororgel: 1 man. + ped ., 5 reg. Ingespeeld door 
dhr. Hub. Hoüët. 

Gebrs. VERMEULEN te Almaar en Weert bouwden te 
Berg-en-Dal, O.L.Vr. v.h. H. Hart een orgel van 2 man. 
+ ped., 10 reg. Ingespeeld door dhr. F. Paymans, Tilbur g. 

Blericlc , H. Antonius van Padua, 2 m a n. + ped. 12 reg. 
(reserve-ruimte voor nog 13 reg.). In gespee ld door dhr. 
Hub. Houet. . 

De Firma PELS te Alkmaar en Lier ger eed met het 
orgel voor de Hippolytuskerk te Delft. Dit grote instru
ment te lt op 3 man. + ped _. 53 reg. Het zal in September 
worden in gespee ld. Wij hopen hierop terug te komen na 
de inwijding. p-v. 

- -• Zonder oomm entaar nemen we uit « de leuterhoek », 
door « Arend Jan » in het maandblad der Gereformeerde 
Organistenvereniging, « Organist en Eredienst > van 
Aug. 1949, de volgende peroratie over: 

« Nou hebbie zeker ook wel a l geléven van Electronen 
en Hammondm·gels met a nbevelein g van Willem van 
Mengelenberg die nou In die Schweiz van zen geld zit te 
leven en waar veul over gepraat :wordt (over die ur ge ·c 
netuurlijk) en die as ze een bietje hard speu len krek 
eender zijn as gramofoo nversterkers zoas er bij ons in 
het durp een staat bij de waard van In Het Houten. Paard 
di,e bekant de hele buurt de kop gek maakt. Onze kri~
krispendent zeit onderlest te hebben gelezen dat zo'n 
soort urgel al gebruikt is bij eva ngelisas iesame nkomsten. 
Nou ken best maar wezen daar der zal tag zeker geen 
verstandig mens wezen die in de kerk zukke surregaat 
muziek wil gaan invoeren, daar hebben we in de oorlog s• 
jaren genogt met geleerd. m a ar uitkijke moet je want 
er bennen altijd heethoofden die graag a lles uitpro!:>er en 
neit zolan tot ze zelvers in een koudwaterinrichting te
recht kommen. » 

• Mr. en Mevrouw Paul Anneessens wezen hiermede 
zeer h a rtelijk ge luk gewenst bij de geboorte v a n Anne
Marie ! « Zy groeie up in wysheyt ende jaeren ». De 
Schalmei hoopt oolc op deze plaats een org elbouwerke 
(vijfde geslac h t) tie mogen annonceren! 

• Het is zee r natuurlijk dat de beoordelin ge n van orgel s, 
door onze med ewe rkers voor eigen rekening b lijft! H et 
is de redactie niet mogelijk elk or gel in Nederland en 
Vlaanderen persoonlijk na te zien. Wij rek,enen er ten 
andere steeds op dat onze medewerkers alleen het belan g 
der or ge lbeweging voor ogen hou den wanneer zij critiek 
uit bren ge n op een orgel. 

e F , Paym.ans hield in orge lbesp-eling op 10 Juli ll. op 
een nieuw orgel der F a Vermeulen te Berg en Dal (0 .L. 
Vr. van het H. Hart) met volgende werken: Preludium 
en Fuga in C, J.S. Bach; Gavotte, Martini; Aria , Loci 
blet; Cantate uit de Sinfonia: « Ich stehe mit Einem 
Fusz im Grabe », J. S. Bach; Fuga, D. Buxtehude; An 
dantion, C. Franck; Ari a. F. Peeters; Toccata, Duboi s. 

e Hub . Houet bespeelde een ni euw orgel van de zelfde 
Firma op 17 Juli te B ler ick (H. Antonius): Preludium 
en fuga in D gr., J. S. Bach; Alle gro ui t Concerto in Bes 
gr., Händel; Suite in oude stij l, C. J. Bute (be staat uit 
zeven delen); Arabe ske en Scherzetto van Vierne; Toc
cata uit vc Symphonie, Widor. 
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• Willy van lnnis werd weer dit j aar uitgenodigd een 
reeks concerten te geven in de H. Hartkerk te Knokke. 
Hij speelde er het volgend programma: Passacaglia en 
Fuga in c van J. S. Bach; Giga-fuga in d, idem; Tiende 
conce1·to van Händel; Trumpet tune en Aria, Purcell; 
Preludium en Fuga op de naam B.A.C.H., Li szt; Them a 
met variaties in As van L. Thiele; Offertorium op « Veni 
sancte Spiritus > van Staf Nees; Fanta s ia en fuga in d 
van .Willy van Innis; ·Vlaamse Rh apsod ie, Flor Peeters. 

o Kent U M.V.F. Topham van Slough? Hij is zo dol op 
orgelmuziek dat hij die haast geen ogenblik kan missen; 
in zover dat aan hét stuurbord van zijn auto een klavier 

gehecht is en de orgelpijpen vooraan de motor opgesteld 
staan; er zijn grond- en tongsp élen zoals de kleine schets 
duidelijk aantoont. Zou het orgel nog ooit een publiek 
gevaar worden? 

• De Fa Verschueren bouwde een nieuw orgel in de 
kerk der H. Familie te Venlo (21- spelen). Programma 
uitgevo :erd door dhr. Nico Zeyen, organist te Rolduc : 
Fantasia op 8c toon van Pieter Cornet; Gavotte, L reillet; 
Toccat a in C van J. S. Bach; Koraal, idem; Pastorale, 
Zipoli; Finale, C. Franck; Aria, Flor Peeters; Trolsième 
Chora l, C. Franck. 

• Aan d e Families Loncke en Fremout wensen wij ·de 
hartelijkste gel ukwen sen ter gelegenheid van het huwe
lijk van hun zoo n en dochter, Gerard-Maria! God ze
gene hen... en no g vele jar en en... Lonk skens ! 

• In vorig munm er van dit blad verschenen twee be
richten die wel enige verwarring konden stichten: H et 
is niet Nico Zeyien die in het huwelijk getreden is laat s t
leden, doch wel Henri Zeyen, organist te Roermond. Het 
klein Piet erk e is dan e igendom van d e grote Schalmei
vriend Nico. 

• Dhr. Nico Zeyen hield nog een orgelb es peling in de 
Abdijkerk t e Rolduc ter ge legenheid éîer Limburg se So
ciale Studieweek (7 Aug.) : Toccata in C, J. S. Bach ; 
Adagio in a, id em; Gavotte, Lcelllet; Allegro vivace en 
Toccata uit de vc Symp honi e van Ch. M. Widor . 

• De Fa Verschueren bouwde een nieuw orgel in de 
kapel der eerw. Zusters van het arme Kind Je zus te 
M aas tricht van 13 spelen. H et wer d ingespeeld door onze 
sympathieke medew el' ker P. Kaeser met : Preludium 
pedaliter, J. P . Swee lin ck; Sa ive Crux, arbor vitae, Pri
ma pars , J a ak Obrecht; Hlerzlich tut mich verlangen, 
Buxtehude; Da J es u s am Kreuze stund, J. S. B ac h ; 
Kleine Hirt enmu sik, Trio, Quatuor, J. M. v. Scheuen see 
(18 c eeuw ; Pre ludiu m en fuga, id em . 

• Albert De Klerk hield drie urgelb espe lingen: 1. in dJe 
St. Bavokerk te Haarlem met een François Co up erin pro 
gra mma: Kyrie, 4 Coupletten; Gloria, 8 coupl etten; Of-

ferto ire s ur les Grands Jeux; Plein-Chant du premier 
::;anctus; Benedictus; Plein-Chant dJe !'Agnus, 2 couplet
ten, en Deo Gratias (12 Juli). 

2. in de St. Jacob skerk te Den Haag met: Gloria uit 
de « Messe Solemnelle » 9 delen, door François Couperin; 
Cantabile, C. Franck; Toccata con cora1e e fuga, Jos. 
van Amelsvoort; Sonate op. 26 door Andries ae Braai 
(ee r ste uitvoering); Drie werke'h uit Tien orge1we,ken 
door Albert De Klerk. (23 Augustus). 

3. Oude kerk te Delft: Magniricat 1c toon, Buxtehude; 
Gloria uit de « Messe Solemnelle », Couperin; Sonata 2. 
in c kl., J. S. Bach; Toccata con corale e fuga, Van 
Ame lsvoort; Drie delen u.it de Tien orgelwerken van Al
bert de Klerk. (18 Augustus). 

• Vlet. Hens speelt in de Kerk der E .E. P.P. Domini
canen te Antwerpen (uitgezonden door Radio Antwer
pen) (19 September): Preludium en fuga in D, Buxte
hude; -Koraal « Van Liefde comt groot L1den », Flor Pe e
ters; Preludium en Fuga door Lode Huyln :ech ts. 

In dezelfde kerk, door· de zelfde Conce1·tant: (18 Oc
toc •er) Fantasia en fuga in g, J. S. Bach; Pièce héroique, 
C. Fra ·nck; Aria, Albert de Kelrk; Symphonie - 5, eerste 
deel, van C. M. Widor. 

• l{ees Stolwijk voert op hetzelfde orgel als boven het 
volgende programma uit (20 Sept.): Preludium en fuga in 
h, J. S. Bach; Variaties over« Mein junges Leben hat ein 
End», J. P. Sweelinck; Fantasia in f, Mozart; Variaties . 
op een oud kerstli e d, Flor Peeters. 

• De Fa. Vermeulen (Weert) bouwde twee nieuwe or
ge ls waarvan ons geen inhuldigingsprogràmma gestuurd 
werd: te \Viering erwerf ee n orgel van 13 1,egisters, te 
Ootmarsum: een monumentaal orgel in 1812 ge bouwd. 
In de loop der jaren werden de mixturen eruit verwij
de1·d (ook de tongwerken). Deze reg isters werden er nu 
ter u g in geplaa tst en het orgel volledig gerestaureerd. 
He t heeft 26 registers. 

• Het Huis Ger. D'Hondt, Herselt, bouwde een nieuw 
orgel van 14 spelen, in de kapel der Zusters Apostolinnen 
te Antwe1·pen. Het werd ingesp ee ld door Jaak Cassiers, 
Laureaat van h et Lemm ensgesticht en organist aan de 
St. Willibrorduskierk te Antwerpen, met volgende wer
ken: Toccata en fuga in re kl., J . S. Bach; Adagio in la 
kl., idem; Gebed, J. Lemmens; Christmas-musette, A. 
Mailly; Chaconne, A.. Durand; Pastoraal , Flor Peeters; 
Gebed tot 0. L. Vrouw, Boëlmann; Menuet, idem; 3c Ko-
raal, Fr a nck. · 

• De Fa. Pels & Zoon bouwde ee n nieuw orgel in de 
0. L. Vrouwl{erk te Helmond. In speling op 11 Septem
berber door Jan Verm ulst, titularis, met Dorische Toe-

cata van J. S. Bach, en Heer Hubert Houet met de vo l
gende werken: Fantasia en fuga in g kl., J. S. Bach; 
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Variaties over « Mein junges Leben hat eip. Bnd », J. l?. 
Sweelinck; Domine non sum dignus, Fr. Couperin; Pas
torella, J. Gottfr. Walther; Ciaconna in d, J. Pachelbel; 
Twee koraalvoorspelen yan Bach; Sonata da chiesa, An
driessen. Wanneer het orgel volledig zal gebouwd zijn , 
zal het bestaan uit 30 registers. Het î'ront (vrije opstel
ling) is uitnemend goed geslaagd. 

• _Dezelfe Firma Pels leverde een orgel in het St. Jans
Ziekenhuis te Zaandam. Electrische kegelladen, 2 kla
vieren en vrij pedaal, met 12 sprekende stemmen. Het 
wordt op 8 Sept-ember door Albert de Klerk ingespeeld. 

• Mr. Bouman, de grote en sympathieke orgelkenner 
heeft zijn ontslag als secretaris van de Ned. Klokken
en . Orgelraad ingediend, daar zijn beroepsbezigheden hem 
dit werk niJet meer toelaten. Hij wordt hierin opgevolgd 
door dhr. J. A. Meyster van Voorbrug. Laatstgenoemde 
wensen wij van harte geluk met de nieuw functie; van 
eerstgenoemde durven wij stellig verhopen dat dit ont
slag geen afsch~id aan de orgel beweging zal berekenen! 

• Bornem: Mr. Alex Paepen en Dom Raph. van Loon 
hielden op het orgel der Abdijkerk een orgelbespeling. 
Wij ontvingen geen programma. 

• Poste!: in de Abdijkerk aldaar werd een orgelrecital 
gegeven door Dhr. Theo Verheggen, laureaat van het 
Lemmensinstituut (7 Augustus). Geen programma. 

• Gevaa .rlijk orgel! De organist der kathedraal van 
Salisbury, M. David Willcocks, is door de architecten der 
historische monumenten aangeraden, steeds zacht te spe_ 
Jen daar bij een hevig giedreun, het evenwicht der Ka
thedraal in gevaar gebracht wordt! 

• Mr. Alex Pa.epen geeft ter gelegenheid der Jubeloc
taaf van O. L. Vrouw en Antwerpen een orgelrecital met 
volgend programma: Toccata ien fuga, J. S. Bach; Pièce 
in si, C. Franck; Allegretto van Aug. De Boeck; Aria. 
Alex. Paepen; Groot Voo1·spel, S. Liapounow; Sortie, Ed. 
Bairstow. (15 Augustus.) 

Op 21 Augustus, in de zelfde gelegenheid, worden, 
door dezelfde Concertant, uitgevoerd: Voorspel en fuga, 
Alex Glasounow; Melodie-, · R. Vaughan-Williams; Voor
spel en fuga, Alb. Roussel; Fuga, Alex Paepen; Voorspel 
en fuga, Anthony Scott; Allegro giocoso, Ed. Bairstow; 
Variaties, G. Händel. 

• Arlon: op 4 September werd in de St. Martinuskerk 
te Arlon een groot orgelconcert gegeven door Prof . Flor 
Peeters, Ee1·w. Heer Dacremont, muziekleraa1· aan het 
Seminarie te Bastogne et Emile Binet, titularis. Wij 
konden gieen nadere gegevens nopens het programma op 
den kop tikken. A.v.P. 

• Nieuwe benoeming: · Dhr. Willy van Innis, Lau1·eaat 
van het Lemmensinstituut, organist aan de St. Pieters
kerk en Professor van Piano aan het Conservatorum te 
Mechelen, werd in dezelfde functie voor de hogere graad 
benoemd aan het Conservatorium be Leuven. Hartelijke 
gelukwensen vanw.ege « De Schalmei » ! 

• <1. Verschraegen bespeelde op z1Jn concertreîs în Ne
derland de orgels van de Ste-Catharinakerk te Eindho
ven, de St. Bavo te Haarlem, die St. Janskerk te Rosen
daal (wij ontvingen nog een programma, echter zonder 
vermelding van kerk noch stad!) Hij droeg er voor in 
afwisseling, de volgende werken: Toccata in e, Swee
linck; Ein fröhlich Wesen, Obrecht; Courante met va
ria.ties, Pieter Cornet; Preludium en fuga in Re Gr., 
J. S. Bach; Pastorale, idem; Pièce héroique, C. Franck; 
Aria van hemzelf; Toccata, fuga en Hymne over Ave 
Ma.ris Stella, van Flor Peeters; Adagio van Fiocco; Pre
ludium en fuga in e kl., J. S. Bach; Scherzo van hem
zelf. 

• Wie?? Wie heeft nog geen nieuw abonnement aan
gebracht? Op al de vrienden en k1mnissen die U heeft, 
is er minsten één die zich aan « De Schalmei » zou inte
resse1·en ! ·u steunt er de goede zaak der orgelbeweging 
mede en bewijst die vriend een dienst. ·Wie komt nog? 
Lees in voorgaande nummers ,welke uitstekende ov.ereen
komst wij troffen voor hen die minsten tien nieuwe 
abonnenten maken! 

Steun uw tijdschrift, nu v.oora.l, nu wij ·stilaan de 
tweede Gentse Orgielfeesten aan de deur krijgen. 

• De Firma Paul Anneessens bouwde een nieuw orgel 
in de kapel der Eerw. Broeders van het Strop te Gent. 
Het werd gebouwd na de meest grondige studie van 
mate1·iaal als klankvoortbrenging. In het volgend num
mer komen wij erop terug. Onde1·tussen kunnen wij reeds 
melden dat Prof. Flor Peeters het openingsconcert zal 
geven. Staf Courtens, die reeds meerdere pianoconcerten 
voor het N.I.R. gaf en er blinde titularis is, zal vlug de 
lijst der goede Gentse organisten komen aanvullen. 

• Einduitslag van het Exaam in het Lemmensinstituut. 
E.H. A. Dierick, van Wachtebeke, 54 punten; dhr. Rob. 
Hellemont van Beveren-Waas, 56; Paul Sprimont, Ander
lecht, 62; Toremans August, Noorderwijk, 54; E. H. Luc 
Dac1·emont, van Arlon, behaalde de grote onderschei
ding; E.H. Joris Jos, van Borgerhout, eveneens. Dhr. 
Jos van Looy (Lier) behaalde de Lemmens-Tinel-titel. 
Aan al de genoemden de zeer hartelijke gelukwensen 
van « De Schalmei ». Wij wensen allen een blijv.ende stu
diegeest en een beloning onder vorm van een geschikte 
plaats! 

• Jean Collot gaf op 12 September een Concert op het 
Radioorgel van het N.I.R. met volgend prog1·amma : 
Prelude en fuga in fa kruis klein, Buxtehude; Trumpet 
voluntary en Tl'ompet tune, Purcell; Fiocco, adagio; Pre
ludlo, Corelli; Capl'ice sur le s grands jeux, Cléramba.ult; 
Choral « In dil· ist Freude, J. S. Bach. 

• Nederbrakel : aan M. M. Buvé onze oprechte christe
lijke deelneming bij het pijnlijk heengaan van zijn Vader. 

• Ingooigem! Niet minder pijnlijk heeft ons het bericht 
getroffen, van het afsterven der Moeder van onze sym
pathieke medewerker E. H. Deschrevel. Dat zij ruste in 
v1·ede! 

Omslag photo werd genomen door Eerw. Heer P. Verwilghen. U ziet de torens en huizenblok van Gent onder een prach

tige onweerslucht. 
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Fa. L. VERSCHUERENC. V. 
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Ateliers te 
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F I R M A DELMOTTE 
1 OR(j€ls_J 

DOORNIK 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N. I. R. TE BRUSSEL 

• 
PIANO'S en HARMONIUMS 

Çnima 

Nieuw en in occasie aan zeer voordelige prijzen 

* Voor orgel en algemeen musicale werken uit alle 
perioden en landen : wendt U tot het oudgekende 

Huis ft. magerman 
GODSHUISHAMMEKE 55 G E N T 

Jacq. st,nkens 
0-v-gelpijpenmal~e·,rs 

LABIAALPIJPEN Z€1St TONGWERKEN 



_ ORGELBOUW 

1!1ieuwbouw 
volgens ell~ systeen1 

* 

Restauratie 
en 

lReparaiie 
1 an alle aard en 01111vánq 

* 

Harmoniums 
* 

( 

Paul Anneessens 
MEENEN 

Vertegenwoordigt, zelfstandig, de vierde generatie in de Orgelbouwbeweging ! 

Drukk. VYNCKE, Gent. 
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Nieuwbouw Restauratie . 

Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 

Z IJ N O R G E L S Z IJ N D E 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
ORGELBOUWER 
HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen : : : Herstellen : : : Ombouwen 
Electrische ventilatoren 

Kerk- en Salonorgels volgens electrisch, 
pneumatisch en mechanisch stelsel : : : 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte systeem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 
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0r9elhiótorie 

* 

ysBRanöt claesz u,t BReöa 

NDER de minder bekend e zeer bloeiende bedrijf van de familie -iNyhoff te 
orgelmakers, die in Vlaanderen 's Hertog enbosch hem het bestaan in Breqa 
gewerkt h ebben, moet ook moeilijk maakte; ook is het niet uitgeslot en , 
Y sbrandt Claesz. geno emd wor- dat enige min of meer toevallige opdrachten ih 
den. Het minder bek ende mag Brugge hem daarh een deden verhuizen en dat 
echter ni et tot de conclusie Ysbrandt zich daar definiti ef vestigde, toen 
leiden, dat hij daarom ook min- bleek, dat er in het aan kerken kloosters en dus 
der belangrijk is geweest. ln- orgels rijke Brugge geen orgelmakers van for-

tegendeel, de door de he er Paul .Francois te maat leefden. Jan Waghers was stellig een min-
Brugge gevond en documenten, gepubliceerd in der goed orgelmaker dan de Bredase meest er . 
de Schalmei van Maart 1948, bl. 27, hebben een Het moet Ysbrandt Claesz. in de Zwinstad 
ni euw licht op het werk van deze meester ge- goed gegaan zijn ; tal van werken staan daar, 
worpen, waardoor al dadelijk de gevolgtrekking gedur ende een korte spanne tijds . verricht, op 
gemaakt moet worden, dat mr. Ysbrandt Claesz. zijn naam. ].\'laar zeer merkwaardig zijn de ge-
allerminst een onbelangrijk man was. De door gevens uit 1564 en 1565. Ze geven ons bijzonder-
de heer Francois gepublic eer de en uit andere hed en over het religieuze leven van deze orgel-
bronnen geputte gegevens wijzen uit, dat deze maker. Hij is de enige orgelmaker van wi~ we 
orgelmaker van omstreeks 1555 tot zijn gevan- zeker weten, dat hij Calvinist werd, reeds voor-
geneming in 1564 eigenlijk de enige vakman in dat in verschillende delen der Nederlanden de 
Brugg e was. Niet temin slaagde hij er niet in te Prot esta nten het heft in handen kregen. Y s-
voorkomen, dat zijn concurrent Nicolaes de brandt Claesz. moet een vaste overtuiging g~. 
Smet uit Brussel de opdracht tot de bouw van had hebb en, niet alleen met het oog op het ri-
een nieuw orgel in de Brugse hoofdkerk, St- sico, dat iedere Protestant in die dagen om des 
Donaas, verwierf. geloofswille liep, maar vooral ook, omdat zijn 

Y sbrandt Claeszoon, die zich ook wel Y s- overgang tot het Calvinisme uiteraard noodlot-
brandt Claesz. Ysbrandtszoon noemde (op deze tig moest zijn voor zijn werk als orgelmaker. 
wijze weten we tenminst e de namen van zijn Hij was een voorman van de Brugse Protestan-
vader en grootvader) is zeker afkomstig uit ten, omdat in zijn huis godsdi ensto efening en 
Br eda : In de rek ening en van de Brug se St-Ja- werden gehouden onder leiding van de predi-
cobsk erk staat dit zonder m eer vermeld, doch kant Pieter Gabri els. Op 25 Nov ember 1564 
bovendien vinden we zijn vroegst bekend e wer- werd hij om die reden gevangen genomen; om-
k en in zijn woonstad Br eda. Ten overvloede streeks 10 Mei 1565 stierf ~j in de Brugs e ge-
levert een borgstellingsa cte in verband met de vangenis. In de Geheime Resolutien van , 14 Mei 
bouw van een nieuw orgel te Bo xte l ons no g 1565 lezen we, dat de Magistraat pogingen aan-
een exacter gegeven, n.l. dat Ysbrandt Claesz. wendde om mr. Ysbrandt Claesz. in gewijde 
in 1549 een huis bezat in de Katerstraat te aarde te doen begraven, op grond van het feit, 
Breda. ( 1) dat de geva ng ene een biechtvader had gevraa gd. 

De redenen, waarom hij omstreeks 1555 zijn De bisschop van Brug ge was echter van gevoe-
Brabantse woonplaats verwiss eld e met Brugg e, len, dat dit niet kon worden toegestaan. (2) 

~~12 _0,:1~ !1~e~ b~~e_n-9-.:. ~e~ _i~ :1:.0J~l~}~~ ~~t-~~t- ____ ~aar:_ J_s~z:_a,:1~~ _z~12 _v.:3-~ _ l~~~~' _ ~ _ ~~t- ~.:t 
~~~~~~~~4*7·~~ 
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zekerheid te zeggen. Mogelijk in Breda zelf, 
waar in 1487 zeker een orgelmaker woonde van 
wie we een spoor ontdekken in Bergen op 
Zoom ( 3) . Misschien is deze orgelmaker ni e
mand anders dan Pauwel van Haestrect, die in 
1506 ~in de Haa gse Hofkap el een nieuw orgel 
bouwde. In ·dezelfd e tijd immers was een Pau
wel van Ha est recht lid van . de Bredase sche-
penbank ( 1 ) . . 

In 1536 lev erd e de zeer b elangrijk e meester 
Hans Graurok uit Zutfen een klein orgel in de 
Bred ase hoofdk erk. Deze Hans was lid va n een 
groot orgelmakers _geslacht , afkomstig uit Em 
merik (4). Waarschijnlijk is Hans ook de bou 
wer va n het grote orgel in de Br edase ho ofd
kerk dat in 1534 werd vervaardigd en dat a ls 
een der modernste en geçlurfdste · ins trum enten 
va n die tijd mo et worden beschouwd. In elk 
geval he eft Mr. Ysbrandt dit instrum ent zeer 
goed gekend, want in 1543 en 1546 herst elde 
en vergroott e· hij het ( 5). 

D e werklijst van Y sbrandt Claesz. ziet er a ls 
volgt uit: 
1543 en 15'46: Br eda, Grote of O.L .Vr.-k erk. 

H ers t el en vergroting va n het grote 
orgel (5). 

1549: Box t el, St-Petrus. Nieuw org el ( 1). 
1554 en 1555: Bru gge, St-Jacob. Nieuw orgel. 

D e dispos iti e is reeds door de he er Paul 
Francois verme ld ( 6) : 
Principaal: Prestant 6, Ok tave 3, Mix

ture, Simbale of Scherp, Bodoen 12. 
Overige registers : Holpipe 6, Quinte

deyne 6, Open fleute 3, Gh emsen
hoorn 11 /2 , Scuflet (1/2), Tromp et 
6, Zyn cke 6 (discant). 
Tramblan t, Tr omme le, Nachtegaele. 
E en manuaal. 

1555: Brugge, St-Claraklooster. Nieuw orgel. 
Ook dit instrum ent is zeker door .de 
Br edase m eeste r gebouwd, blijk ens ge
gevens uit Breda ( 1). Ook hier is de dis
positi e, da nk zij de heer Francois, be 
k end (6): 
Principaal : Prestant 4, Oktav e 2. Mix 

ture, Simbalum. of Scherp, Bordoen 8. 
Overige registers: Holpyp e 4, Quint e

deyn e 4, Kl ey n fluyt jen 2, Gemsen
hoorn 1, Tr ompet 8, Schalmey 4. 
Tramblant. Ee n manuaal met 38 
to etse n (F, G, A, Ais- g2, a2). 

1557 (vóór): Brugge, St -Ann a. Nieuw org el. 
Het auteurschap van Ysbrandt Claesz. 
is met zekerheid af te leid en uit de dis 
positie, die in principe gelijk is aan die 
van St-Jacob en St -Clara (6). 
Principaal: Prestant 3, Oktave 1 1/2, 

Mixtura, Simbalum ofte Scherp, Bor
doen 6. 

Overige registers : Ho lpipe 3, Gh emse n
hoorn 11 / 2, Schuufl et (1/2), Tr om 
pet 6, Timpanum 6, Tramblant , 
Tr omm ele. 

1557: Water vliet, ,,visiter en der orghele". Wi j 
weten niet of dit orgel door hem gebouwd 

werd (7) . 
1559: Bru gge, St-Salvator. Ond erhoud van h et 

grote orgel. Had hij dit in st rum ent soms 
zelf gebouwd? of Nicolaes · de Smet? ( 8) 

1561 (omstreeks): Brugg e, O.L.Vr.-k erk. Het 
grote orgel werd afgebr oken. H eeft Mr. 
Y sbrandt, die overigens ner gens wordt 
genoemd in de rek enin gen der · kerk , een 
nieuw orgel gebouwd? (9) 

H et is aa n de hand va n de dispos1.ties· dezer 
- ove rigens kleine - instrumenten zeer wel 
moge lijk een denkbeeld te vormen omtrent het 
amvre van Y sbrandt Claesz. Allere erst valt het 
op, da t hij deze instrum enten in St-Ja cob, 
St-Clara en St -Ann a heeft aangepast aan de 
Zuidn eder lands e gewoonte om het cc principaal» 
geen afzonderlijk manuaal te geve n , doch be
spee lbaar te maken op hetze lfde manuaal als' de 
ove rige regist ers . Waarschijnlijk waren de 
u overige registers » echt er wel op een ander e 
windlad e geplaatst. In de Noordelijk e N eder 
land en zouden de meeste orge lbouwers het 
cc principaal » een afzo nd erlijk manuaal gege
ve n hebben. Ook valt op, da t Mr. Ysbr andt de 
Bourdon 12, 8 of 6 voet steeds rek ent tot het 
ccprin cipa el » ( de pre sta ntachti ge regist ers), ter
wijl de Noordn ederlands e meest ers dit register 
Bourdon altijd ( op één uitzondering na te Gou
da in 1556) bij de <c overige regi sters » reken
den , dus niet tot het cc principael » ( ook wel 
gehete n : cc plein jeu », <c voll e spel » of cc orga 
num plenum »). Voorts ontbreekt de ho ge terts
cimb el, een reg ist er , dat op het Br edas e orgel 
van 1534 wèl prijkte. D aar ent egen missen we 
de Vla am se N achthoorn , d.w.z. h et register, dat 
we tegenwoordig Cornet 5 sterk noem en . Ter 
zelfd er t ijd bouwd en Piet er Ys oré en An ton 
Mors de 5 of 6 sterke Nachth oorn echter wèl. 
Een ande r typisch Noordnederlands regi ster is 
de Quintadena, die in het Zuid en nooit bizond er 
populair werd. · 

E en algemeen k enm erk dezer 3 disp ositi es is 
de rijkdom aan kl eur: enge, wijd e en middel
matig e mensuren zijn er alle vert egenwoor di gd; 
zelfs in de tongwerken is gestree fd na ar zo 
g-root mogelijke variëteit; in St-Jacob is er in 
de discant naast de Tvomp et een Zink 6'; in de 
St -Clara naast de Tromp et een Schalmei; in 
St-A nn a naast de Tr ompet een Timpanum , 
waarschijnlijk een Kromhoorn of Dul ciaan. 

~··· 
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Zeer merkwaardig is in St-Clara, dat de re
gisters daar niet 6, 3, 1 1 /2 voetslengte hebben, 
maar 8, 4, 2 en 1 voetslengte. We zouden ver
moeden, dat dit instrument niet een manuaal
omvang had van F-a2, doch van C-a2, ware het 
niet, dat de tekst uitdrukkelijk vermeldt, dat 
er 38 toetsen zijn en dan kan de klavieromvang 
niet anders geweest zijn als van F-a2. De op
lossing moet gevonden worden in de stemming: 
de toets F klonk als C, dus een kwart lager, enz. 
Dit verschijnsel kwam meer voor, o.a. te Arn
hem in 1506, ook een orgel uit de Graurok
school (10). In werke lijkheid moet dus het or
gel van St-Clara ongeveer één toon lager gestaan 
hebben als de tegenwoordige toonhoogte, zeer 
bizonder als men bedenkt, dat de meeste oude, 
l 6de-eeuwse orgels ongeveer een terts hoger 
stonden dan tegenwoordig. 

Deze disposities, hoe beperkt ze ook zijn, ge
ven ons de zekerheid, dat Mr. Y sbrandt Claesz. 

TE KOOP AANGEBODEN 

ger ekend moet worden- tot de pioniers van de 
orge lbouw in de Nederlanden omstreeks 1550. 

Dr M.A. VENTE 
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GROOT HARMONIUM MANNBORG 
Als nieuw. - Twee klavieren en vrij pedaal, v1er 
vo lledige spelen, electrische windvoorziening met 
Zwitserse Meidinger motor, transformator op alle 
volt, zware geluiddempingskast . . 
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« De Schalmei» zet over korte tij-cl de VIJFDE jaargang in ! 
Wacht niet tot de postbode komt en U wellicht niet thuis vindt! 

Stuurt vóór 15 Januari uw abonnementsgeld! De vijfde jaargang van 
« De Schalmei» zal om meerdere redenen één der allerbelangrijkste 
zijn! Denkt o.m. aan de Gentse Orgelfeesten! 

PROPAGEERT uw T IJ D S C H R I F T ! ! ! 



p. Jan van beR etst 
.I 

(1598 -1670) 
ORGANIST VAN DE AUGUST/JNENKERK TE GENT 

* 

OOR de me est e lezers van << De 
Schalmei» zal de Gents e Au
gustijn P . Jan van der Elst 
(1598-1670) wel een « illustr e 
inconnu » zijn. Toch verdient 
hij beter. Hij was imm ers een 
der meest vooraanstaande mu
ziekkenn ers en orgelist en van 

zijn tijd, die een halv e eeuw lang het orgel be
spee ld e in de Augutijnenkerk te Gent en t en 
di enste van zijn leerlingen en van alle muzi ek
liefhebb ers enige in te ressant e werken public eer-
de. (1) -

NOTA VAN DE REDACTIE: De derde titel 
« Leerling van Tit e loILçe " werd door ons bij de an 
dere gevoegd op grond van een document dat wij 
vóó r een paar jaren door de Eerw. Schrijver van dit 
artikel konden overnemen. Waarschijnlijk is dit per 
ongeluk niet mede verhuisd naar de ni euwe residen
tie van d e E.P. Norbertus. G ezien, na ontvangst van 
het artikel, geen tijd meer over was om het gegeven 
ter inzage te sturen , publiceren wij l1ier dit zeer bij
zondere document . \,Vij zetten er de lezers, die in 
een gun stige gelegenheid daar voor zouden zijn, toe 
aan verd ere opsporingen te doen naar dit bijzonder fi 
guur, waarvan ook, zeer waarscT1ijnlijk, nog compo
siti es mo eten verborgen zijn. Het is ons op dit ogen 
blik onmogelijk uitl eg te vers chaffen over het ver
sc hil van data die in cle levensbeschrijving van de 
organist voorkomen door het publiceren van dit nieu 
we do cu ment. Do ch we zijn er vast van overtuigd 
dat w·e over korte tijd daarvan een klaar beeld zullen 
kunnen voorleggen. 

ln de « Boll ettino Storico Agostiniano » anno V, 
nr. 4; 13 Maggio 1929, onder de Rubriek « Mu sici 
Agostiniano an teriori al secolo XIX » (ons ter hand 
gesteld door de Z.E.P. Norbertus T eeuwen ) vinden 
we een leve nsb eschrijving van Pat er ]an van der 
Elst di e niet af wijkt van de gege vens ons door de 
Eerw. Schrijver voorgehouden, behalve dit paar zeer 
belangrijk e zinnen: 

« Nel 1618 si rese f rate in cletto conv ento (G ents 

• 

lEERllnq Vo.n tltÈlOUSE 

Augustijnenklooster) nel quale-dopo ave~ viaggiato 
la Francia, ove ebbe lezioni di organo e composizione 
dal De Titelouze, organista della cap ella re'ale, -
ebbe l' ufficio d'organista , che disimpegno per pa
recclii anni ... » 

Waaruit dus duidelijk blijkt dat P. van der Elst 
een leerling van orgel en compositie geweest is bij 
de grote meester Titelouze. 

In de « elf coperen platen » acliteraan de eclitie 
vinden we nog op plaat 4 die we om technische rede
nen hier niet kunnen overdrukken, een muziekvoor
beeld uit een werk van Titelouz e: « Titelousianae Ta
bulaturae typus ... », voorb eeld dat hij laat volgen in 
« nieuwe noten » door hem voorgesteld als een ver
betering in het muziekschrift . 

Over de invloed die P. van der Elst op musicaal 
gebied in onze gewesten had, kunnen wij vooralsnog 
geen voldoende gegevens vinden . 

In een zeer merkwaardig boekje, met de hand ge
schreven door SILVESTER STRUYVELT fs . Sil 
ves ters, Scholmeester tot Sleyd inglie ten Dorpe, en 
dat als titel draagt « Fondament vanden Gregoriaen
schen Sanck » ontl eent de schrijv er een voorbeeld 
aan het werk van P. van der Elst « liet naerder Be
wijs vande Scala guido Aretinus » met speciale ver
melding « Ex lib. p. Joann es vander Elst 1662 ». Sil 
vester Struyvelt kan bezwaarlijk een leerling van P. 
vander Elst geweest zijn, toch moet zijn geda clitenis 
nog zeer levendig bewaard zijn. 

(de R edactie .) 

ZIJN LEVEN 

Jan van der Elst werd 'in 1598 te Gent gebo
ren. Hij stud eerde de humaniora in h et college 
der Pat ers Augustijn en van zijn geboortestad. 
Dit college had de prior P. Jan Cools op 27 
April 1609 geopend met P. Hieronymus de 
K erchov e a ls eerst e pref ect . In 1625 te ld e h et 
reeds 17 5 stud enten, wat voor di e tijd een aan
zienlijk getal was, daar ook de Pat ers J ezuieten 
in Gent een blo eiend college hadd en. J an van 
der Elst was een der eerste studenten van h et 
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Gen tse « gymnasium Augustinianum ». Reeds 
als student voe lde hij zich getrokk en tot de 
muziek. In een handschrift, dat nu berust in 
het stadsarchief te Gent (2), noteerde hij, dat 
hij een der eerste « st ud enten -mu siciens » was, 
die ,door · zang en muriek de _ wekelijkse H. Mis 
ter e_re van 0. L. Vrouw ophusterde. Eerst werd 
die H. Mis ied ere Zaterdag in de kapel van 
O.L.Vrouw ter Zwa luw en in het Tempelhof op
gedragen en vanaf 1616 in de nieuwe Augustij
nenkerk, gebouwd op dezelfd e plaats van dt:o 
oude kerk, welke in 1582 op bevel van het Kal
vinist isch stadsbestuur was afgeb roken. Later 
werd die plechtige H. Mis trouw bijgewoond 
door de talr ijk e led en van de bloeiende broeder
schap van 0. L. Vrouw van Hal, opg ericht in 
1657. En in 1665 noteerde P . van der Elst in 
hetzelfde handschrift, dat hij deze H. Mis, weik e 
st eeds om zes uur onderhouden werd « roer 
groote devotie ende menigte van vo lck, sonder
lin ge in de winter, de kercke vol met schoom 1 

musiecke », gedur end e meer dan vijftig jaren 
door zang en orgelspel had opgeluisterd . 

In 1615, na het vo ltoo ien van zijn Grieks
Latijnse hum anio ra, trad J an van der Elst a ls 
novice in het klooster der Paters Augustijnen tt! 
Gent. Op 11 September 1616 mocht hij zijn ge 
loft en afleggen en in 1622 werd hij priester ge
wijd. Bij die gelegenheid droeg de bekende 
Gentse dichter Jacob van Zevecote een lati jns 
gedicht aan hem op ( 3). Met uitzondering van 
de vier jaren, welke hij als student in de Th eo
logie te Leuven doorbracht, verb leef P. van der 
Elst tot aan zijn dood in );let Augustijnenkloos
ter van zijn geboortestad. Hier vervulde hij 12 
jar en het ambt van subprior, 9 jaren het ambt 
van sacrista en gedUI·ende 6 jaren dat van pro 
curator . Als procurator maakt e hij zich verdien
ste lijk voor de bouw van het monumental e 
klooster, dat in zijn ti jd voltrokken werd. Een 
plan van het klooster uit het jaar 1650, getekend 
door Jan van der E lst, is nog bewaard geb le
ven ( 4). Wij danken hem ook de sam enstelling 
van het obituarium of dodenboek der Gents e 
Augustijn en ( 5). Tot aan zijn dood hield hij dit 
boek m et veel zorg b ij en voor ieder over leden 
m edebro eder tek end e hij enig e pieteitsvoll e re
gels t er nagedacht enis op ( 6). 

In 1666 vierd e hij zijn gouden kloosterjubi
leum en op 6 F ebruari 1670 overleed hij in zijn 
kloost er t e Gent in de ouderdom van 72 jar en . 

ZIJN WERKEN 

Een hal ve eeuw lang besp eelde P . Jan van der 
Elst het org el van zijn klo oste rk erk . Tevens gaf 
hij muzi ekonderricht aan zijn jongere mede
br oeders en aan de stud ente n van het Gent se 
Au gustijn enco llege. H et was op aandring en va n 
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zijn leer ling en, dat hij - overging tot het publi
ceren van enige werk en, waar in hij de vrucht 
van zijn jarenlange ervaring vast legde en zijn 
eigen methode van muziekonderr icht uitl eg
de (7). 

Het eerste boekj e liet hij in 1657 te Gent bij 
Maximiliaan Graet verschi jnen ond er de t ife l: 

NOT,E 

AVGVSTIN IANJE 
S 1 V E . 

M vs.1 CES FIGVR '·AE 
. SE V 

NOT JE N o·v JE 
CONCINENDIS MODVLIS FA"CILIORES, 

TIIBVLATVl\l:i ORGIINICIS f.XHIBENDIS IIPTIORE.s; 
• . <t_VAS ' 

FlRMAMENJ'O ECCLESI~ . - .. 
MAG NO' p·ATRIA R CI-1.& 

DIVO AVRELIO 

A V -G V S. T 1·N 0 
. ·. MVSICES ECCLESIASTIC,2 
·p: R O T- E C T O R .1 
. VENER~BVNDV~ 

. -»-iÜCAT l'.:,Jl .OA'fiNBS ·_V -ANDn. E Lsr 
:;_~~i\~l}-!,;--?-.. •,m>Y.ITl~l-~NVS G.4Nlll!N~!f, 

-&-7/. \ . 
' 

··"'· .. .. . . . -~"' .. -:: .... .. . . . . ,_;. 
~..... . • •• \:.:. ' .;,.~J• .• , . : ,'l.t \ • ' .. ' 

'..:.• _: C:A·NDAVI, T1pU u.,;.,;Î;,.i c,111, adr.gnum Angcl~-f~• . - J 

Het is 'n boekje van slech ts 12 b lz. in 4° met 
elf kop erplaten, maar in 1659 vers ch een bij de
zelfde drukker een andere uitgave , vermeerderd 
met acht blz. De auteur dro eg zijn bo ekje op 
aan de beroemde Kerkvader St Augustinus, die 
hij de patroon van de kerkelijke muzi ek noemt. 
Dit zeldzaam boekje is een handl eiding voor 
muziekonderricht. Zeer m erkwaardig zijn de elf 
koperplat en met muzieknoten achter in dit 
boekj e. · 

Dez elfde kop erplat en zijn ook t e vinden in 
het m eer uitvoerige Nederlandse werk, dat P. 
van der Elst in 1662 bij dezelfde drukk er liet 
vers chijnen. In de br eedvo erig e tit el wordt h eel 
de inhoud van dit nieuw werk aa ngekondi gd: 



»•I .M. O'O!)!H IND! . )UEUWl!.l!l 

G R 0 N D T 
VAND·E 

MVSIICKE 
BEVA:NGHENDE 

Z,C -,dcringhc ende Yerbctcringhc Y.1t1dcn Saoa.!J~ 
Do oudo Mde nieuwe Smgh-woorden. 
De oodo eodc nieuwe Eigurca;. 
DeXll, TooncnY.aóclcnSmgh. 
t,c kdrc'l~icn Ymde Confon•nticn. &c. 
De ' ghnm 't Monachardum, 
Den graad, Ymde Cbordolàl!àiC, 
De Mulica!e Inllrumc,iren. 
Het volmaeûtebaw,er Di.tronicn."1 Syntcmw;.. 
Dry loadtmcmilc m.nicrcn ,a11 •ccordcrcn. 
De ll&ghch vonde Com_pofitio. 
I)e ileghcls •mdCD Blf-conrin~; , 
Het g~ebruyck.Yalldc di:y Muficale 11.li•flichw,, 

... ...r,f(f- l,rt, n1, ~In, IIIJW, ,_,1~"'·tlritJh,:,.l,bt1,urp•Atb~,- . 
~-~ru,r,,,r1p,n,,,.. ·~- f"v.,û 11/nri,,.i,"" 

.,, ... iJ!,t, ... ,. •• ,. • ..... 

Het is een boekje in 4° formaat van 12 onge
nummerd e blz. (voorwerk) en 70 genummerde 
blz. met talrijke muziekfigur en in de tekst en 
11 kop erp laten buiten de tekst. In het voorwerk 
staat een latijnse opdracht van P. van der Elst 
aan zijn neef J. A. Van Schaverbek e, heer van 
Meulenackers, een oud -stud ent en weldoener der 
Gentse Augustijnen (8). 

In de c< W aerschouwinghe tot den leser » 
bre ekt de auteur een lans voor het muziek
onderricht in onze eigen taa l : « Nochtans schrij
ve ick des en grondt van de konste int Neder
landts, om den geest vande Nederlanders met 
dit beghinselken te verwecken tot na ervolgin 
ghe, om hierin ooc niet minder te sijn als an
dere: ghemerct dat wij soo goeden recht hebben 
om de vo lmaectheyt vande konste te verstae n 
als de Ita liaenen, Franschen, Waelen en andere 
natien, in welcke ta len de musijck e oock ge-
schr eve n is. » · 

Ook op dit gebied is onze auteur een baan 
breker, omdat in zijn tijd de meeste werken in 
het Latijn of in andere ta len dan de Nederland
se taal uitgegeven werden betreffende het mu 
ziekonderricht. Over de inhoud van dit _merk
waardig boek, dat vakwerk is, laten wij de vak 
specialisten ordelen . De opzet van dit artikel 
was slechts de verdienste lijke Gentse orgelist 
P. Jan van der Elst uit de onverdiende verge
telheid te trekken . 

(1) Zie over hem o.m.: Ph. Blommaçrt, Nederduitsche 
schrijvers van Gent. Gent, 1861, blz. 248; A. Keelhoff, 
Geschiedenis van het klooster der Paters Augustijnen 
te Gent. Gent, 1864, blz. 243. . 

(2) Liber obligationum ... Fonds, Augustijnenklooster van 
Gent, nr. 1. Zie: V. van der Ha eg hen, Inventaire des 
archives de la ville de Gand. Etablissements -religie ux . 
Gand, 1887, t. I, p. 19. Van dit waardevol handschrift 
bezit het a rchief van het Augustijnenklooster te Gent 
twee kopies, gemaakt in 1739 door P . Joannes Bap
tista d'Obercourt, een bekende kopiist van muziek
werken. 

(3) P. F. Jacobl Zevecotii Gandensls Ord. Erem. S. Au
gustlni Poëmata . Gandavi, ex Officina Iudoci Dooms, 
1622. . 

(4) Stadsarchief van Gent, album Goetghebuer. 
(5) Catalogus mortuorum... Zie genoemd handschrift 

« L iber obllgationum », fol. 17-30; 77-90 en 201-224. 
(6) In 1666 schreef hij in dit obituarium: « Nota. Cum 

1;1'1-~i.sz1 odine naturae, sicut in senio, sic in morte primus 
ego subsecuturus videor, pio successuro commendo, 
ut post mortem meam tabulam meam hanc (quam 
ad refrigerium et memoriam fratrum nostrorum ex 
veteribus annotatls P. Petrl Eerderljcke et allls col
legi, et a morte R. P. Joann is Coolsii testis oculat us 
annotavi) continuare, atque in ea animam P. Joannis 
van der Elst piis confratrum precibus comemndare 
dignetur. Sic rogo in festo S. Paschae die 25 Aprilis 
1666, aetatis meae anno 68 et sacerdot!i 44 absolutis, 
professionis vero 50, et jubil ae i I currentlbus ». Deze 
vrome wens .werd door zijn medebro eders later uit
gevoerd. De dodenlijst is tot op onze dagen in het 
k looster bijgehouden. 

(7) Exemplaren van deze zeldzame boeken berusten in 
de Universiteitsbibliotheek te Gent onder de num 
mers G 28225, G 1352 en G 1353. Zie ook: F. van der 
Haeghen, Bibllographle gantolse, t . Il, p. 185, no 
1328, en p. 190, no 1342. Gand, 1860. 

(8) Deze opdracht is get iteld : « Consultis simo atque am
plissimo Domino, Domino Jacoba Augustino van 
Schaverbeke I.U.L. Domino de Meulenackers , Wasiae 
archi-senatori, nepoti suo plurimum dll ecto » en was 
getekend: « Avunculus tuus F. Joann es vander Elst 
Au gustinianus ». 

P. Norb\tus TEEUWEN 

•• 
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Orgelbouw 
/ 

« Orgelbouwen is een vak, het is ... ook en 
vooreerst een Kunst», schr even wij in ons eer
ste artikel. Eigenlijk zegd en we daarm ee een 
pleonasme, want elke kunst is afhankelijk van 
een goede en gedegen vakkennis. Dat er de in
spiratie, de (< vlam » noodzakelijk aan mo et 
voorafgaan, achten we vanzelfspr ekend. Inspi
rati e wil zeggen: zelfstandigh eid, waar bij het 
ontbreken der inspiratie enk el maar nabootsing 
van het voorgaand e wordt geleverd. Dat was de 
kla cht van Cavaillé-Coll omtrent de Hollands e 
orgelbouwers van zijn jong e jaren. 

Het kan paradoxaal klinken, maar het is niet 
minder waar, dat dez e zelfstandigh eid toch 
hecht . verbonden moet blijven met de traditi e, 
met wat van ouds is gegro eid. Al lijken all e lin
debomen op elkaar, er zijn er geen twee gans 
gelijk, en zo mo et het ook met de org els zijn! 

-Maar iedere linde geurt in de zoele zomer
avond zijn zoet e, dronk enmak ende reuk en uit 
de blo esemende takken, of de boom nu staat 
langs een stadsgracht of in een dorp aan de hP-i. 
of het een grote, dan wel een kleine boom is. 

Met de orgels is het al ni et .veel anders dan 
m et de linden: voor een goed org el is een eerst e 
eis dat h et normaal gegro eid is, d.w .z. in ver
band met de traditi e en voortgekomen uit de 
stev ige hand van den kundi gen vakm a n. Maar 
omd at orgelbouw en een kunst is, moet die vak
man zich laten leid en door and ere opga ven dan 
alle en die van «koopm anschap». H et is eens de 
neksl ag geweest voor de orgelbouw en eerst in 
de laatst e twintig jaren begint die er stila an 
van t e genezen. Zeker, orgelbouw en mo est geen 
« werk van bijleg » zijn. Daar kan geen enk ele 
schoor st een van rok en en ook de org elbouw is 
er ni et mee gebaat dat de m ak er van een goed 
in strum ent er geen dr oog brood aan verdient. 
Maar a lle Kun st is in de eer ste plaats vo oruit 
gekom en door de opofferin gsgezindh eid van hen 
die er het nauw st bij bet r okk en waren: de schil 
der bij zijn schild erij, de beeldhouwer bij zijn 
beeld, de org elm aker bij zijn org el. Zij all en 
h ebben gevoe ld en beseft , dat hun werk lan ger 
zou moete n dur en dan zijzelf, en door hun offers 
en die van and eren di e voor de Kun st een daa d
werk elijk e b elan gste llin g hadd en, zijn de kun st 
werk en on tst aa n die de eeuw en zoud en trot se
r en. 

De oud e H ollands e stad D elft heef t op heli 
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• In Nederland 
II. 

stuk van orgel een zeer hog e reputatie op te 
houden: Reeds in het midden der vijftiende 
eeuw bezat en de beide h oofdk erken een orgel 
dat bekend was in de wijde omtrek en dat als 
voorb eeld gesteld werd vo or and ere steden. In 
de loop der tijden is aan deze orgels gebouwd 
en gerestaure erd en verbeterd en veranderd, en 
in 1839 kreeg de Nieuwe K erk, in 1857 de Oud e 
h et t egenwoordige instrument, die in hoofdzaak 
nog juist zo staan als ze gebouwd werden door 
Bätz-Witt e. Ook de beid e Katholieke kerken 
hadden een dragelijk orgel. De St-J ozef kreeg in 
1893 een orgel van Maarschalkerw eerd, de St
Hippolytus in 1923 een instrument uit een an
dere kerk (Venlo?), ter vervanging van een 
heel oud bees t je, waarop de componist J.P.J. 
Wi erst van 1896 tot 1907 het ko or begeleid had. 

In het begin van de oorlogsj aren maakte men 
plann en voor een ni euw orgel, doch ali;; zovele 
schon e plannen uit die dagen, moest ook dit 
lang op de uitvo erin g wacht en. De veranderde 
economisch e omstandigh eden van na de oorlog 
waren niet bevorderlijk voor een geregelde gang 
van zak en, en zo werd he t 1949, eer het instru
m ent gere ed was. Het werd gebouwd door de 
Firma Bern. Pels & Zoon te Alkmaar, die ons 
reeds in Juli van dit jaar in de gelegenheid st el
de, het instrum ent in de montag ehal t e kom en 
bespel en. Het bezit dri e manualen, pedaal en 
53 regist ers. Ach neen, het is geen « reuzen
org el » geword en. Gelukkig niet! Ook bij org els 
geldt het: c< niet het vele is goed, maar het goe
de is veel! » Wij h ebb en niets aan org els waar
op all een maar een overvloed van geluid en veel 
gedonder geprodu ceerd kan word en. Wat wij 
van het orgel vra gen - en waardoor he t Ned er 
lands e orgel van de vroegste tijd en heeft ui t 
geblonk en - is de schone, heldere, doorzi cht ige 
klank . De veelh eid van regist ers is in die in
strum ent en alleen maar aan gebra cht, om dui 
delijk e af wisselin gen in de kl ank t e verkrij gen . 
Voeg da ar bij dan een gemakk elijk e besp eel
baarh eid , en ge hebt een idea al orgel. Maar zulk 
een in strum ent vraa gt vakman schap en kun
ste naars chap . Vakmans chap ontstaan uit ken 
nis en kund e, kunst enaa rschap gegroeid uit 
kund e en liefd e vo or de schoonh eid. 

Of is de geschi edenis van h et oud e N eder
lands e orgel niet waard gekend t e word en in alle 
finesses? H et Ut recht se, het Bra ban tse , no ch 



het Gelderse orgel der zestiende eeuw behoefde 
voor welk der buitenlandse instrumenten onder 
t e do en. Wat meer zegt: De Nederladse orgels 
werden als voorbeeld gesteld aan de buiten
landse, en Nederlanders bouw en in den vreemde 
hun instrumenten, waarvan men elders zegde: 
« Meester Matheu Telles belooft dit orgel te ma
ken ... op dezelfde wijze en van de zelfde vol
maakth eid als dat van dat van de kerk van 
Barcelona dat onlangs door de Nederlands e 
meesters is gemaakt » ( « ... promettó lo dit mes
tre Matheu Telles fer ... de tal manera y de 
perfectió com de la Seu de Barcelona ara nova
ment feta per los mestros flamenchs »). Dat 
was in 1543 in L erida, Spanj e, en dat kunnen 
wij ons voor gez egd houden! 

De doorzichtig e klank van de Nederlands e 
orgels ontstond vooreerst uit de goed gemen
sureerde prestanten en fluiten, daarnaast uit een 
goed e verdeling van grond- en vulstemmen over 
de verschillende klavieren, en bovenal door een 
juist e intonatie, · waarbij de pijpen stuk voor 
stuk en register voor regist er aangepast werden 
aan de kerkruimte waar ze waren geplaatst. 

Aan deze drie voorwaarden is in dit Pelsor gel 
ten volle voldaan: De mensuren geven een mil
de klank, weelderig en vol glans en nergens op
dring erig. D e dispositi e van de verschillende 
stemmen schept de mog elijkheid, om orgelmu
ziek van de meest ui tee nlopende aard te spelen 
in de door den componist gewenste kl eur . Ook 
de « romantische » orgelmuziek - en hoe scho
ne stukken hebb en ons Rheinb erger en Franck 
en Widor, zelfs Lis zt en Schumann nie t na ge 
lat en, die h et aanhoren nog steeds vo lop waard 
zijn - om van de lat ere Fr ans en niet te spre
ken. Zij kunnen het niet stellen zond _er de strij
kers, de Gamba en q.e Vox celeste. Maar Bach 
vraagt een rijk pl en um va n pres ta n te n, enk el
en meervoudige vulstemmen en tongwerken. En 
de oude Duit se, Franse en Nederlandse Meesters 
voor het Org el? Kunn en zij het stellen zonder 
de kar ak ter isti eke vulstemmen en tongspelen? 
Waar moet een orgel zijn zilvergl ans vandaan 
hal en als 'n Cymbel ontbreekt? En ho e zal men 
een Cantus firmus met het pedaa l spelen zonder 
een goed geïntoneerde Ruispijp 4' of een Zink 2'? 
Het is al lang geleden, dat men de tijd van de 
Zink voorbij achtte. Hier in Delft kan de or-

ganist tenminste weer de oude werken spelen 
waar de componist de C,F. in het pedaal" heeft 
voorgeschreven! H et vo lle werk « dondert » 
ni et dat de ruiten ervan trillen . H et st uwt een 
prachtige k lankmassa de kerk in , zonde1; grof 
of ruw t e worden. H et eers te manuaal klink t 
voornaam en statig, het Positief (jammer dat 
er geen rugpositief van is gemaakt! ) klinkt 
doordring end, zonder ook maar in het minst 
schreeuwerig t e zijn, t erwijl manuaal III, het 
Solowerk in de zwelkast (waarbij de nad elen 
van de electrische overbrenging van de b ewe
ging van de jalbezieën geh eel vermeden zijn) 
met zijn Quintad een 8' , Tolkaan 4', Nasard 
2 2/3', Woudflui t 2', Terts î 3/5', Piccolo l ' 
en Cymb el naast de Schalmei 4' "dit orgel 
prachtig geschikt maakt voor de oude Neder
lands e Meesters. De Tongwerken verdi enen 
een aparte ve rm elding : Ze zijn gemaa kt 
naar oude bepro efd e mensur en . Maar dat zegt 
voo r een tongw erk: nog ni et veel. De zeer moei
lijk e intonati e, die het samensmelten m et de 
aanwezige labialen mogelijk maakt, is hi er aan
gebracht met een hoog ontwikkeld vakman
schap. 

De insp eling en de inwijding hadden plaats 
op een Zondag in October, med e ter gelegenheid 
van het hond erdvijftig jarig bestaan van het 
zangkoor « St-Ca ec ilia ». dat des morgens o.l.v. 
Pierre van Rauwe ~e Tweede _Pçntific a lis van 
P erosi had gezongen. Afwiss el~p eeld en E.P. 
Dr Caecilianus Huigens O.F .M. en de nieuw be 
no emd e organist der k erk, Joop Schout en , h et 
inwijdingsprogr amma, dat bevat te: Doris che 
To ccata van Bach, Pastor a le voor orgel van 
Franck (zelden hebben we dit niksm andall ek e 
zo prachtig gekleurd en zo goed vetzorgd hor en 
spelen als nu van Schout en; het werd een fijn 
meesterwerkje), Giga van Looillet en Toccata 
va n H endr. Andri essen. Na het hi eroovolg en de 
Lof speelde E .P. Hui gens nog het 3° Koraal van 
Andri esse n. 

D e hi ern a vo lgende jub elviering van het koor 
sloot waardig aa n bij het in gebruik neme n van 
dit uit zond erlijk schone en rijke inst1·ument, dat 
met zove le andere een sieraad voor de Neder
land se orgelbouw mag worden geno em d. 

Amsterdam, 
Piet YISSEE 
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Nog het geslacht Langhedul 

Mattheus Langhedul te Parijs 
Prof. Peeters wijst ons op een artik el over 

deze orge lb ouwer, verschenen in het nummer 52, 
van cc L'Orgu e » van de hand va n Pierre Har
douin ( waarvoor onze har.telijke dank) . 

. H et is een tot nog toe onb eke nd gegeven in 
het leven va n die grote Vlaamse orge lbouwer. 
Wij geven hier de voornaamste feiten in het 
artike l verme ld . 

HET GROOT ORGEL VAN St-GERVAIS 
TE PARIJS 

Deze kerk bezat een orgel rond 1397. T ot de 
aanvang val). de 16° eeuw is geen orge lb ouwer 
vernoemd. Er is dus tot die per iode geen belang
rijk feit te citeren. 

Rond die t ijd komt er een nieuw orge l en, 
a lhoewe l geen speciale archiefstukke n daarov er 
te vinden zijn is er dit zeer belangrijk détail, dat 
een pijp van de Monter 16' een datum en een 
handtekening draagt « 1601 • Langhedul ». Wij 
vo lgen de schr ijver van het artikel hier niet in 
zijn beschouwingen, gezien zij h oegenaamd niet 
zo concreet en niet zo · vo lledig zijn a ls deze 
waarover wij beschikk en uit de artike ls in de 
verschillende nummers van De Scha lm ei over 
ditzelfde onderwerp. Hij weet bv. niet juist 
wanneer Jan Langh edul stierf en is er ni et vo l
strekt zeker over dat hier in dit geval sprake is 
over diens zoon Mattheus. 

De bouwer van het orge l rond 1601 moet ech
ter zeker Matth eus zijn. H et is de enige Langhe
dul die in die periode te Parijs verb lijf t. Jan , 
zijn vader, werd begraven in de Dominican er
k erk te Gent in het jaar 1592. Terloops weze 
gezegd dat onze opzoekingen naar de grafst een 
waarvan Van der Straeten het opsch rif t ver
me ld in zijn monumentaal werk u La musiqu e 
aux Pays-Bas avant Ie XIX • sièc le» (I, p. 161), 
geen vrucht opleverden. Waarschijnlijk werd 
hij, naast ve le andere, in een der Leie-sluiz en 
gebruikt of in stukken geslagen tot gro nddek
king van een onzer Gentse straten ! 

Mattheus werkte t e Parijs in 1603 aan h et 
orgel van St-Leu - St -Gilis en bouwde een posi
tief aan h et orge l van St-Eustac he in 1604 
( meerdere gegeve ns en dispositie van dit pos i
t ief vi nd en wij in de Figuren uit Vlaand erens 
Orgelhistorie - Het geslacht Langhedul, Dr. 

Vente, l e Jaargang van De Schalm ei, nr. 5 blz . 
4 en 5). De schrijver zegt terecht dat; gezien 
Matth. Lang hedul een nieuwe Monter levert, hij 
ook de bouwer van het orge l moet zijn daar de 
~onter het leidinggevend register van het orgel 
IS ... 

Pierre Hardouin geeft ons ook de disposi t ie 
van dit org el. Waar hij het bepaa ld gevonden 
heeft zegt hij niet behalve dit paar vag e noti
ties u L'Orgu e, désiré par By erma n » ( organist 
a ldaar, st ierf in 1604) en u T el était l'or gue de 
Simon Byerman ». Waarschijnlijk wordt de 
werkeli jk a bron daarvan aangegeven in h et werk 
van Pa ul Brunold u Le Grand Orgu e de Saint
Gervais » dat schrijver vooral raadpl eegde. 

Het orgel had twee klavier en van 45 no ten 
( met lage octaaf zonder zwarte noten, si bemo l 
uit gezond erd). Het pedaa l bevat een kor te oc
taaf, en wordt aan het groot orgel gekopp eld. 

Positief: ( 1) 

Bourdon 8' 
Montre 4' 
Doubletle 2' 
Flageolet l ' 
Fourniture 3 r. 
Cymba le 3 r. 
Crom horn 

Groot Orgel: 

Montre 16' 
Montre 8' 
Bourdon 8' 
Flûte ouverte 4' 
Doublette 2' 
Flût e bouché e 4' 
Flag eolet l ' 
Fourniture 3 r. 
Cymba le 3 r . 
Grosse tierce 
Nazard 
Cornet 5 r. ( 3 octaves) 
Trompett e 
Clairon 

Pedaa l : 

een fluit register 8' van negen pijp en 
(hout). 

~--·····---·---··· ......... ~· 
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De verandering en die nadien aan dit orgel 
door Le Pescheur, en de beide Thi erry's aan
gebracht worden - zij zijn niet kapitaal - b e
lett en niet dat Louis Couperin en vooral later 
van 1685 tot 1723, zijn neef, de beroemde Fran-

' çois Couperin een orge l bespeelden van de Vla
mig Langhedul , daarop improviseerden en er 
zich ten del e Jieten door inspireren voor hun 
composities. 

Ter echt schrijft ons Prof. P eet ers « dit feit 
is wel de moeite waard te vermelden! >> 

B.D.K. 

(1) De registers in vetjes gedrukt zijn deze wa arvan 
tot nu toe, alle of toch de meeste pijpen, bewaard ble ven. 

het (jROOt OR(j€l 
1n ÖE o. l. VR. Bas1l1Ek tE tonqEREn 

De algemene brand der stad Tongeren op 
28-29 Oogst 1677 vernie lde ook het orgel der 
0. L. Vrouwkerk. (1) 

Daar het 0. L . Vrouwkapittel vele en drin
gende werken uit te voeren had kon er niet 
onm idd ellijk voor een ni euw orge l gezorgd wor
den. 

De beroemde orge lmak er Jan Baptist Le Pi
card van Luik, had een groot en rijk orgel ver
vaardigd voor de St -Lambertus-kathedraal en 
een ander voor de St-Pieters Collegiaa l der zelf 
de stad . 

Volg ens een overeenkomst gesloten den 7 N o
vember 1744 had hij in 1744-1750 een nieuw 
orge l vervaa1·digd voor de abd ij van Hercken
r ode, orge l dat doorging als een der beste van 
't land. 

H et vermaard orge l va n Herckenrod e werd 
·geleve rd voor a cht dui zend brabant se guld en 
en werd t en jar e 1804 ve rkocht voor vijf dui
zen d gulden aan de parochi ekerk van St -Michi el 
te Leuv en , samen m et 't oksaa l ondersteund 
door zes marm ere n pilar en. 

Volg ens een beschrijving va n dien tijd be 
vatte h et orge l van H erckenrod e 2769 pijp en , 
waarvan 142 langs de voorkant staan. H et 
werd gespeeld door vier klaviers en gediri geer d 
door 42 regist ers . 

H et Kapitt el van Tong eren zou het uitv oe
ren va n 't nieuw orgel toevertrouwen aan die 
uitmuntende kun ste naar. D e 11 Septemb er 1750 

( 1) Dit eerste ge deelt e we1·d overge nom en ui t « Toren 
Klokken, Beiaard en Or ge l der Hoofdk e rk », door de E.H. 
Jan Paqu a y, pastoor-deken te Bil se n. - Uitgave G. Mi 
ch iels-B r oe ders te Tongeren. 

• 

werd een overeenkomst gesloten tussen 't Ka
pitte l en meester Jan Baptist Le Picard voor 
't leveren van 't nieuw orgel binnen de dri e 
jar en, aan de prijs van tien duiz end br abants e 
gulden. Er werd bepaald dat het orgel van Ton
geren in alles zou gelijk zijn aan h et orgel ge
plaatst in de abd ijk erk te Herck enrod e. 

Ziehier de overeenkomst tussen het Kapittel 
van Tonger en en Jan Baptist Le Picard aan
gegaan: 

H L'an 1750, de mais de sept embr e, l'onzième 
jour personn ellement comparut par <leva nt n ous 
vice doyen et chapitre antidiacona le de Tongr es 
spécia lem.ent à cette effet convoqué Monsieur 
J ea n Baptiste Le Picard facteur d'orgu es le
qu elle est convenu de fair e un e orgue dans 
notr e église pare ille en toutes ses parties et aus 
si bonn e que celle qu'il a fait pour la nobl e ab
baye de H erck enrod e selon les conditions re
prises dans la conventi on faite et passée l'an 
1744 Ie 7 jour du mois de nov embr e, laqu elle 
( orgue) il s'oblige avoir achevée transport ée et 
posée à ses frais dans le t erme de t rois ans à la 
date de cette r evo lues et ce parmis la somme de 
dix mille florins brabant dont il recevra ce 
jourd'hui cent florins brab ant et au No el pro
chain deux m ille cinque cent, item autres qua tre 
mill e florins brab a nt dans ei et deux: ans sa
voir deux mill e chaqu e année révolu e et les 
deux autres mille derni ers r estant ne se compt e
ront qu'après la perfection de l' ouvrage . 

( signé) J. Moreau, notair e aposto li
qu e et sécréta ir e du Chapitre. >> 
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Het orgel der kapittelkerk te Tongeren werd 
geplaatst in 1753. Inmiddels werd en de orgel
kas, de voororgel, de leuning en steuning van 
't oxaal in eikenhout vervaardigd door de b e
kende beeldhouwer Benoit Termonia aan de 
prijs van 2900 gulden. Het werk moest binnen 
de t_wee jaar voltrokken zijn. 

Het orgel werd door de Franse Revolutie niet 
verwoest daar de inwoners van Tongeren een 
geldsom bijeen brachten die voldoende bleek 
om de meubelen voor de kerk te behouden. 

* 
Ruim anderhalf jaar is het geleden, dat de 

pl echtig e inzegening van het vernieuwde orgel 
in de 0. L. Vrouw Basili ek te Ton geren heeft 
plaats gehad. Hoewel de kast met het tinnen 
front, het uiterlijk van het orgel dus, oorspron
kelijk zijn, heeft het k a r a k t e r van het 
orgel een grote verandering ondergaan. 

Uit de frontindeling blijkt onmiddellijk, dat 
het werk geïnspireerd was door de Oud-Frans e 
werkopbouw (Dom Bedos). Volg ens archiefac
te n had dit orgef 4 handklavieren, maar geen 
zelfstandig pedaalwerk. H et hoofdklavier was 
du s ook als basisklavi er uitgebouwd. Dat oor
spro nk elijk hoofdrnanu aa l mo et een pra cht werk 
geweest zijn. (Zie <lisp.) H et rugwerk is, wat 
werkopboow betr eft, het groot orgel in het , 
kl ein. Het oude echoklavier, h et 3° dus, moet 
een tere, doorzichtige klank gehad h ebbe n. Di e 
drie kla vieren gingen van C - d3. H et récitkla
vier van cl - d3, is eigenlijk me er een Cantus -
Firmusklavier, dus niet voor meerstemmig sp el 
gebouwd. 

In 1880 wordt dit fra aie wer k z.g. geresta u
reerd. Uit de ni euwe dispositi e blijkt duid elijk, 
hoe de laat l 9e eeuw over een orgel dacht. De 
beroemde zwelkast deed haa r intred e met een 
paar leuk e strijkers ( syst eem breinaald) en en
kele metap honen ( overblazen ni euwi gheidj es 
aan welke kwaal wij ook nu nog lijden). 

De 8' werden niet gespaard. En wat voor 8' ... 
De tintelende mixtur en en de a liquoten moe s
ten hiervoor plaats ruim en. En ze hadden no g 
geld voor een dik, dond erend pedaal. Of dit 
nieuw e, nu vrije pedaalwerk geschikt was om 
de eigenlijke taak van een pedaalw erk te ver
vull en, bet wijfel ik sterk. 

D e winddruk werd natuurlijk verhoogd. Op 
de duur werd het orgel windziek, daa r de laden , 
die slecht onderhouden waren, scheurden. Door
spraa k was hierva n h et gevo lg en zo ging h et 
orgel zijn verval tegemoet . D e schuld is te zoP-
ken bij de ond eskundig e behandeling van zo'n 
waa rd evo l instrument en de mentaliteit van de 
eeuw droeg daar het zijne toe bij. Voor een 
tr iomfmars za l het orgel nog net goed genoeg 

• 
132 

geweest zijn. Zolang het nog maar hard klonk, 
was men tevreden. 

Na 1930· begon er hier een verandering te 
komen in de orgelbouw. Langzaa m kwam men . 
tot het inzicht, da t men opnieuw moest gaa n 
leren , wat een orgel is. Enk ele organologen be
studeerden de cultuurmonumenten en men zag 
in , dat ook het Tongerse orgel weer in zije 
vroegere glorie herst eld moest worden. Een res
tauratie houdt in, een volledig herste l in de oor
spronkelijke staat, voo rzo ver dat mogelijk is, 
d .w.z. de dispositie moet weer de oude zijn. E en 
afwijking hi ervan is m.i . alleen dan toe te jui
chen, als deze een verrijking va n h et orgel in 
sluit" in dit geval de bouw van een vrij pedaal-
werk . · 

In 1938 werd de Firma Versc heur en _te T on 
geren-Heijthuijsen aangezocht een ond erzoek 
naar het orgel in te stellen. H elaas kon de orge l
bouw er niet vee l goeds m eer zegge n van wat hij 
vond. Een rest aurati eplan werd opgemaakt. In 
1944 begon · men met de uit voe ring. H et nog 
bruikbar e materiaal werd aangevuld; de Iad en 
moesten verva ng en worden, behalv e de po sit ief 
lad e, wa ar men nu het récit op vinden kan . 

Van mechanisch werd het orgel electro-pn eu
m at isch met dri e klavieren en een vrij pe da al. 
Zwelwerk en Kopp elwerk zijn op één klavi er. 
E en restaur at ie is het in Ton geren gepresteerde 
werk niet, aangezien het ni et vo ld oet aan de 
hi erbov en genoemde voorwaarden. Het is een 
v e r n i e u w i n g in de volledige zin van het 
woord. 

Hoofdwerk 

D e mensurerin g wijkt helemaa l af va n de 
oude, wat zeer opvallend is bij Mixtuur en 
Scherp. D e Prestanten zijn va n zeer solide ka 
rakter en van mooie inton at ie. Men beluis tere 
eens de disca nt van de Ho ofdwe rkpr estant 16' . 
D e open Fluit 8' lijkt mij ech ter niet gesc hikt . 
Ze is te dik van toon en ook niet his tor isch , 
maar eerde r h et produkt van 1880. En waar 
zijn de enk elv oudig e a liquot stem men geb leven, 
zoals Tierc e 3 1/5, Quart e de Nasard l 1/ 3, 
Ti erc e l 3/5 en de Cornet 6 r en Sesquialter 2 r ? 
De nog aanwezige Quint 2 2/3 lijkt mij te vrou
welijk, vooral te wijd in de bascant. Mixtuur en 
Scherp zijn m.i. niet met voldoende zorg ge
mensureerd. D e fout ligt in de Quintkor en bij 
Mixtuur zowel a ls bij Scherp. Zoals mij hier op
geva llen is , is men nog zeer ban g voor het dub
belkorig maken va n de Mix tuu r . To ch is het 
resultaat, dat men hierm ee b ere ikt, buitenge
woon groot. D e klank va n een Pl eno wor d t hi er 
do or tintelender. Tin te lend is nog lang ni et h et 
zelfde a ls schreeuwend, maar goede mensuren 
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en een fijne intonatie zijn vereist. Men mag 
niet vergeten, dat Mixtuur en Sèherp tot het 
Prestantenkoor behoren. 

Rugpositief 
I 

Dit is kleiner geworden. Een grote vooruit
gang is de verwijdering van Salicionaal 8' en 
:Flûte d'Echo 8'. Jammer, dat de Positieflade 
naar het zwelwerk is verhuisd, waar zij electr~
pneumatisch geworden is. De nieuwe rugposi
tieflade is, zoals de andere laden, naar het 
electro - pneumatisch kegelladensysteem ge
bouwd. Het zou zo prettig geweest zijn , om de 
oude lad e in het rugpositief te laten en daar de 
oude stemmen op te plaatsen. 

Dat in Tongeren het rugpositief gehandhaafd 
bleef, is een grote vooruitgang te noemen. Het 
is te betreuren, dat men tegenwoordig zo weinig 
begrijpt, wat de voordelen van een rugwerk zijn. 
Bij veel restauraties wil men zelfs het rugwerk 
weglaten onder het voorwendsel, dat het te veel 
plaats inneemt. Wat men hierdoor aan klank 
verliest beseft men niet. 

De Nasard 2 2/3 mengt zich prachtig met de 
Bourdon 8'. Verrassend is het effect, dat men 
met de samenstelling Bourdon 8' en Lari got 
l 1/3 bereiken kan. De kl eine Mixtuur, die eer
der Scherp genoemd kan worden geeft aan het 
werk een discrete doorzichtigheid en wie oren 
h eeft, zal het rugpositief het geslaagdst e werk 
noemen. De Kromhoorn, hoewel in bas iets aan 
de dikk e kant, vervult zijn taak als Cantu s
Firmusregister. 

Zwelwerk 

Dit is eigenlijk m eer een compromiswerk. Op 
de eerste plaats is het niet volgens de werkop
bouw gebouwd. Wel vi nd en we hi er Pre sta nt 8', 
4' en 2', maar niet de zo nodig e Scherp, in het 
oorspro kelijk e werk Cymbale geno emd. Bekend 
is, dat de Oud-Frans e orgelbouw, ook de Frans 
geïnspire erd e bouwwijz e, geen Cymbale in de 
ec ht e zin van h et woord kent. Men bedoelt hi er 
echt er de Scherp met mensuurverhouding tus
sen Mixtuur en Cymb el. De oorspronkelijke 
Scherp (Cymbal e) moet zeker een h eel hog e sa 
menstelling genad· hebbe n. 

W el v indt men . een Tertscymbel, echter a ltijd 
bij het vrouwelijk koor n o o i t bij het Pr es
tanten k oor. In dit geva l hoort deze dus eer der 
in het Kopp elwerk thuis, maar dan met een 
ho gere samenste llin g. 

De Dul ciaan 16' en de Trompet Harmoniqu e 
8' zijn buit engewoon mooi. Dit geldt trouwen s 
voor alle ton genst emmen in dit orgel; ze zijn 
meesterlijk geïntoneerd en geve n aan h et grote 
Pleno een zeer schon e stevig heid. 

Koppelwerk 

Dit is uitsluitend #uitwerk, waar de Terts
cymbel ontbreekt. Het is jammer, dat ook dit 
werk in een zwelkast staat, anders zou het veel 
beter zijn . van toongeving. Dit geldt trouwens 
voor alle stemmen in een zwelkast. Ze verliezen 
op de eerste plaats hun karakter en men moet 
ze meestal brutaal intoneren. Daar de zwelkast 
een verschijnsel . is van de decadentie, kan men 
in de restauratie van een b u i t e n de decaden
tie gelegen orgel, de zwelkast n i e t accepteren. 

Pedaal 

Aangezien het oorspronkelijke pedaal aan
gehangen was, is hier geen sprake van restaura
tie en het vrije, goed bezette pedaal is zeker dé 
verrijking van het Tongerse orgel. 

De Contrabas 16' is niets anders dan een zeer 
flinke Prestant 16', die tesamen met de Quint
bas 10 2 / 3 een zeer mooie accoustische 32' 
bouwt. Om dit te horen, moet men wel in de 
kerk zijn en liefst onder de toren. Daar krijgt 
men van deze accoustische tovenarij een indruk 
van eindeloze diepte. 

Wordt het pedaalpleno getrokken, inclusief 
Bazuin en Trompet, dan krijg en wij een funda
ment, waarop het volledige klankvolum e van 
het orgel gedragen worden kan. 

Subbas 16' en Gedekt 8' versmelten uitste
kend zonder plomp te worden. De Nachthoorn 
4', die zeer wijd gemensureerd is en open van 
constructie, is · zeer geschikt om een Cantus
Firmus te leiden. De Mixtuur echter zou gerust 
iets rijker mogen zijn, toch minstens 5-6 sterk. 
Ov er de zeer schone tongenstemmen is al ge
sproken. 

Uitvoering 

Over het algeme en heb ik over het binn en
werk een uitstek ende indruk. H et pijpwerk, en 
dit geldt voor alle pijpen, is fraai afgewerkt. Dit 
is ongetwijfeld te danken aan het feit, dat de 
Fir ma Verschueren tinnen, metalen zo ook hou
ten pijpwerk zelf vervaa rdigt. Ook de wand 
dikte der pijpen is zeer solide. D e oude pijp en 
zijn goed h erste ld. 

D e ops t elling der windladen is zeer logisch. 
In Ho ofdwe rk zowel als in Ru gwerk en Zwel
werk zijn de lad en gesplitst in C en Ciskant. In 
het Hoofdw erk staan de Mixturen echter nog 
op apa rt e lad en , du s het Hoofdw erk bevat 4 
windlad en . Windr egula t euren heeft men in het 
orge l niet gespaard, wat ook een groot voordeel 
is. De meervoudige aanwezi gheid van regu la
teuren ond er de werklad en maakt de lad enwind 
rustig , wat tengevolge heeft, dat ook bij zeer 
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levendig sp el de ton en stabi el bFjv en en niet 
ongew ens t bibberen. Dan is er verder in het 
binnenw erk zoveel ruimt e, dat eventuele b ezoe
kers en bezoeksters gerust in galakleding mogen 
komen en dat wil wat zeggen . 

* 
Toch moet m1J nog iets van het hart. Het 

ware toch te wens en, dat men in h et algeme en 

Dispositie van Le Picard 1752 

Pedaal, G-f . 18 tonen. 
aa ngehangen aan Po sitief en 

Groot Or gel. 

Rugpositief, C-d3. 

l Montr e 4· 
2 Bourd on 8' 
3 Flût e 4' 
4 Na,.a rd 2 2/3' 
5 Douhlclle 2' 
6 Tierce 1 3/5 ' 
7 Lorigot 1 1/3 ' 
8 Cornet 4 r. 
9 Sesqui a lter 2 r. 

10 M öcture 4 r. 
1 1 Tr o.rnpelle s · 
12 C romhorne 8' 

Groot orgel, C-d3. 

1 Bourdon 16' 
2 Montre 8' 
3 Bourd on 8' 
'1 Oc tave 4' 
5 Flût e 4· 
6 G r- Ticrce 3 1/5' 
7 Naza rd 2 2/3 ' 
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8 O oubl ette 2' 
9 Quarlc Nnza rd l l/ 3' 

JO Tiecce 1 3/ 5' 
11 Corn et 6 r. 
12 Scsqui alter 2 r. 
13 Fournitur e 4 r. 
14 C imbale 4 r. 
15 Bombarde 16' 
16 Tromp ette 8' 
lï C lniron 4' 
1S Voix Hum aine 8' 

Echo, C-d3. 
1 Bourdon s· 
2 O ctave 4' 
3 Doublctte 2' 
4 Cornet 2 r . 
5 Cimb el~ 2 r. 
6 C romhorne 8' 

R eciet, cl-d3. 
1 Bourd on 8' 
2 Pr estan t 4' 
3 Cornet 3 r. 
4 Tromp ette 8' 

39 registers totaol 

me er belangstellin g toond e voor de orgelbouw , 
die ook een zeer belangrJjk deel uitmaakt van 
onze cultuur. Misschi en hadden de orgelbouwers 
het dan iets gemakk elijker en ho efd en zij ni.et 
hoofdbrekens te hebb en om voor de b eschikbaar 
gest elde geld en een behoorlijk werk af te lev e
ren. En vooral mag men ni et vergeten, dat b1j 
de bouw van een nieuw orgel en zeker bij de 
restaur atie van een oud orgel een kundig advi
seur géén overbodig e weeld e is. 

Dispositie na de restauratie van 1880 

Pedaal, C-cl. 25 tonen. 

1 Montr c 16' 
2 Sousbnsse 16 · 
3 Violon 16' 
tl Oct ave s· 
5 Bazuin 16' 
6 Trom pet s· 

Rugpositief, C-f3. 
1 Montr e 4' 
2 Bourdon 8' 
3 Sa licionnnl 8' 
4 Flût e Traverse 8' disk. 
5 Flüt e Echo s· 
6 Fu gam 4· 
7 Flût e ,r 
8 Na,.a rd 3' 
9 Doubl ettc 2' 

10 Euph orn: 8' 
1 l Vaca nt 

Groot org el , C-f3. 
1 Montre 16' 
2 Bourdon 16' 
3 Montre 8' 
4 Ga mbes· 
5 Flu it 8' 

6 Bourdon 8' 
7 Octaaf 4' 
8 Fluit 4' 
9 N a,.ard 2 2/3 ' 

10 D oublcttc 2' 
11 Co rnet 4 r. 
12 Fournitur c 4 r. 

13 Bombarde 16 r. 
14 Tromp et 8' 
15 C la iron 4' 

Re c iet expressief, C-f3. 
1 Roerfluit 8' 
2 Fluit 8' 
3 Metophon s· 
4 P restant 4' 
5 Hobo 8' Bas· en Di sk. 
6 Voix Hum aine 8' 

Echo, C-f3. 
1 Bourdon 8' 
2 Salicional 8' 
3 Prestant 4' 
4 D ouhl ette 2' 
5 Cornet 3r. 
6 C romhorne s· 

43 registers 



De dispositie van 't vernieuwe orgel is als volgt: 
Voetwerk C-fl. 

l Contrabas 16' 
2 Subbas 16' 
3 Kwintbas IO 2/3' 
4 Octaafba s 8' 
5 Gedektbas 8' 
6 P restantbas 4' 
7 Nachthoorn 4' 
8 Pedaal-Mix tuur 2 r. 
9 Bazuin 16' 

10 Trompet 8' 

Gr. Orgel C-g3. 

1 Pr estant 16' 
2 Bourdon 16° 
3 Prestant 8' 
4 O pcnfluit 8° 
5 Bourdon 8 
6 Octaaf 4' 
7 Baardpijp 4' 
8 Nasard 2 2/3" 
9 Superoctaaf 2' 

10 Nach thoorn t' 
11 Cornet 5 r. 
12 Mixtuur 4 r. 

13 Scherp 4 r. 
14 Bomba rde Jó" 
15 Tromp et 8" 
16 Klaroen 4· 

Koppelingen 
1 Voctw.+Po s. 
2 Voclw.+Hoofdw. 
3 Voclw.+Zw e1w. 
4 Voctw .+ Koop.w. 
5 Pos.+ 1-loofdw. 
6 Pos.+Zwclw. 
7 Pos.+ Koppelw. 
8 Hoof dw.+ Pos. 
9 Hoofdw.+Zwcfw . 

10 Hoofdw.+Kopp ch,. 
11 Zwclw .+Koppclw. 

Positief C-gr. 
1 Bourdon 8" 
2 Pre stant 11" 
3 Fluit 4' 
-1 Nasard 2 2/3' 
5 Pre stant 2· 
6 Larigot l 1 /3' 
7 Kl. Mixtuur 3-4 r. 
8 Kromhoorn 8' 

J{oppelwerk C-g3. 
1 Kwinladccn 16. 
2 Roerfluit 8" 
3 Dwnr sfluit ,r 
4 Kwinl 22/ 3" 
5 Zwcgcl 2' 
6 Tcrl s 1 3;5· 
7 Hopo 8. 
8 Regaal 4' 

( 1) 

Zwelwerk C-g3. 
I Hoorn Prcslan l s· 
2 Fluit 8' 
3 Bourdon s· 
4 Preslanl 4' 
5 Nachthoorn 4' 
6 Rocrkwint 2 2/ 3° 
7 Octaaf 2' 
8 Piccolo I ' 
9 Terts Cimbel ·3.4 

10 Oul cinan 16' 
11 Tromp et Harm. 8" 

(1) Het koppelwerk heeft geen eigen klavier, poch kan 
van alle klavieren uit bespeeld worden in comb. met de 
registers van het klavier, waarop gespeeld wordt en ook 
apart. 

PAUL BERNHARDT KAESER. 
Jura-Vorstadt, Bienn e. 

BO€kB€SPR€k1nq 
/

Rudolf MENGELBERG: Muziek, Spiegel des Tijds. -
Rotterdam, W. L. & J. Brusse 's Uitg. Mij., 1948. - 87 b lz. 
Ing. f. 1.90, geb. f. 2.90. 

Een schrij nend he imw ee spreekt uit dit boek. Aanvan
kelijk lijkt het of hier een pes simist aan het woord is, 
en ons een muzikale « Unter gang de s Abe ndlandes » .wil 
tekenen . Maar het boek gaat diep op de problemen van 
onze tijd in, prob lemen, die ons als musici, niet onberoerd 
laten. Het zijn de problemen die wij ontmoeten wanneer 
wij het verleden bestude1 ·en, en daar zien, hoe de gemeen 
schap der mensen de hoogste cu ltuuruitin gen in een 
grote synthese beleefden en a lles dienstbaar wisten te 
maken aan het hoogste dat in een mensenleven denk
baa r is: de godsvere ri ng als een voorspel op een ge lukki g 
hiernamaals. In onze dagen is de n orm zoek. Hoogstens 
wordt het exper im ent tot norm verheven, en de sc hrij ver 
verwijt de critici, dat zij de scheppende kunstena a rs op
zwepen tot steeds nieuwe experimenten, zonde1· enig ver
band, laat staan dat er op enigerlei wijze ee n onderge 
sc hikt zijn aan de hoogste levem :wetten in het ged in g 
zou worden gebracht. Dit boek legt de vinger op de won 
de van onze dagen en h et doet dat met een brandende 
overtuiging in een klare formulering. P.V. 

• 

Dom Pieter FISCHER, O.S.B.: Natali Gaudio. Neder
landse, Franse en Engelse kerstliederen. - Utrecht, 1949, 
Wed. J. R. van Rossum. 

De hoop doo r de samensteller uitgesproken in het voor_ 
woord, dat deze bundel « in meerde1·e delen zal worden 
voortgezet» , delen wij ten vo lle. Er zijn bekende en onbe
kende kerstliederen bij, simpel e melodietjes, maar toch 
hoe schoon. De begeleiding is Benedictijns-eenvoudig ge
houden, maar goed overwogen en bijzonder passend in 
de sfeer van het Kerstgebeuren. Daartoch speelt de een
voud met de hoogste en diepste mysteries. Daa1· v ind en 
het Kind en God elk aar, daar v indt de mens zijn God 
a lleen op voorwaarde dat hij « wordt ge lijk de kinder
kens ». Het prettige van de ze uit gave is ook nog, dat de 
tekst alle strofe n geeft en ni et de gebruike lijk e drie of 
v ier, maar vijftien of achttien of zesentwintig. Als een 
verademing in onze na-oorlogse uitgaven is deze bundel 
gedrukt op prachtig papier, met een duidelijk noten
beeld, De typo g rafische verzorgin g met vignetten en titel
opschriften is van de hand van Dom C. Fische1· O.S.B. 
De bewerker heeft door zijn begeleiding de oude liede 1·en 
weer tot nieuw leven gewekt. P.V. - -

135 



Ommereis doorheen de Ke1rk1rekeningen 
van Oost- rvlaanderen 

EENAME 

In dit mooie kerkje, noch in de Pastorij vin 
den we uitvoerige rekeningen, wel enke le losse 
stukken van diverse aard. Het enige dat over 
het orgel spreekt (in een klein boekje zonde r 
titel) datee:rt enke l van 1815 : « in de maend 
augusti 1815 gekogt van J Hubeau te Nieukerke 
een orgel voor de prijs van 500 guldens ita est, 
van Biesen pastor. » 

Een ame. 

Nederename . Eine. 

Ofwel was Hub ea u een orgelbouwer waarover 
wij nooit, iets hoorden, ofwel is hij een tussen
persoo n geweest die in een of ander kerk of 
a bdij een orgel ko cht voo r de kerk van E ename. 
In ied er geval is het orge lfront van oudere da 
tum dan hierbij vermeld. 

NEDERENAME 

In dit énig mooi kerkj e is geen bladje meer 
te vind en. 

EINE 

Het oudst verme ld orgel ( de rekening en rei
ken niet verder) vinden we in 1556; daarin 
wordt een zekere Georgius van spire betaald 
<< pro r efect ione organorum » wij menen dat hier 
echter geen spra.ke is over een orgelmaker ge
zien hij nadien · meerdere ma len voorkomt in 
rekeningen van was, oude en nieuwe kaarsen. 
In 1567 worden werken aan het orgel uitgevoerd 
door Jacob Steenlant de organist van Eine. Het 
orgel moet in die ti jd, zoa ls haast in alle kerken, 
boven de ingang van het koor gestaan hebben. 
Er werd eveneens rond die periode een alt aar 
onder het orgel gebouwd gewijd aan 0. L. Vr . 
van den Nattendriesch. In 1603 lezen wij daar
van een nog duidelijker bewijs: « een hooghsael 
te maecken voor den choor op de maniere van 
Audena erde met twee autaerkens daer onder». 

Tot 1650 zijn .geen belangrijke nota's nopens 
het orge l te vinden. In dit jaar komt een nieuw 
orgel. Johannes Grozou van Rijsel komt de 
voorafgaande besprekingen voeren. Simon de 
pape schilder te Audenaarde moet de orgeldeu
ren schilderen; Guilielmus Laseau levert het 
ijzerwerk. Worden vernoemd als orgelbouwers 
« LUDOVICUS BIJS en PETRUS D'ESTRE ». 
Wij zul len later zien in het volledig relaas van 
de orge lgeschiedenis der St-Baafskathedraal dat 
de Kapittelh eren naar Eine gaan om het orgel 
te bestud ere n voçiraleer zelf, door dezelfde orgel
bouw ers , een nieuw orgel te do en plaat sen in de 
Kathedraal. (Daarover spr eken we ter gelegen
heid der publicatie van de vo lledige orgelge
schi edenis dezer kathedraal.) 

In 1652 krijgt de organist Egidius van Lint 
een vergoeding voor het gebruik. van een klein 
orgeltje . Vermoed elijk werd dit gebruikt ter ge" 
legenheid van de opbouw van liet groot orgel. 
Wij vinden Ludovicus bis t erug tot in 1661, 
datum waarop hij naar de St-Baafskathedraal 
geroepen werd om er een ander groot orge l te 
bouwen. De orge lkas werd gemaakt door 
M i c h a e 1 v a n p r e n t e g h e m voor 43 
ponden grooten. Wij menen dat, ingezien de 
kleine som, hier alleen sprake kan zijn over de 
orgelkas zonder snijwerk. Wij zu llen later, aan 
de hand der photo's trachten te bewijzen dat 
h et orgel van Eine en dit der St-Baafskathe-
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draal wel zeker door dezelfd e gesned en werd en 
niet door wie ook zoals me erd ere n h eb ben ge
meend. 

In 1574 · wordt h et orgel vermaakt door 
E g i d i u s v a n v i c h t e n ; h et blijkt 
ui t , d e tekst da t hij daar meerdere jar en be
taal1 werd om he t orgel te onderhouden. D eze 
naa m is on s als org elbouw er onb ekend. Ver
moedelijk is de achternaam van Vicht en een 
verwijzing naar de plaats van herkomst, we 
vind en hem in ieder geva l meermalen vernoemd 
in dit ve rband: cc Egidius van vichten en ber 
nage van L ede ». 

Tot het begin d er 18° eeuw staa n geen and er e 
feit en dan h et ve rmak en en ond erh oude n van 
h et orgel , stee ds zonder naam va n de orge l
ma k er. 

In 1705 wordt het oksaal overgep laatst naar 
h et eind e der kerk, du s waar h et nu staat. 

In 1719 kom en reparati es voo r door een ze 
k ere h e 1 1 e m a n . 

In 1734 vinden we een grot e r ep arat ie door 
l aheye . 

In 1738 wordt h et orgel in staat gesteld door 
S . v a n P e t e g h e m , hij h eeft daarvoor 
een pensio en, jaarlijks, en zal da ar dus wel 
meerd ere jar en gewe rkt h eb b en. 

Dit zijn de volledige n og r es terende n ota's 
over dit mooi orgel. W ij danken van h ar t e d e 
ZZ.EE.HH . Pastoors der hi er genoemde k erk en 

iV 

voor de bij zonde r prett ige ontvangst di e we 
daar moc h te n geni eten; wij vergete n in dit 
dankw oord daarbij niet Mr en Mw 't Kindt , 
di e meerdere uren van hun drukke tijd ten 
dienst e van De Schalmei stelden. 

B .D .K. 

GENT 
D e meeste Gentse ambachten of nerin gen 

hadd en va naf d e derti end e eeuw hun eigen ka
pellen, waa r de goddelijke diens te n voor de le
den va n die n eringen gehouden werden. De de
k ens der neringen zorgden voor een passende op
lui stering va n di e goddelijke di ensten en liet en 
ook orgels plaatsen. Hierover is nog weinig be
k en d. -Wij vo nd en de ve rkoop vermeld van het 
orgel van de ambacht d er smeden in de kap el 
van St-Elooi in d e Geldmunt . Op 22 Juli 1471 
kocht Vinc ent van Peenen va n Jan uten Brou
ck e van 8 ponden gr. en een zilvere n schaal te 
mak en met h et wapen der smeden. Op 23 Juli 
1471 koch t J acob van Wijm eersc h, zoon va n 
Jacob, h et halv e orgel van het ambacht der 
wap enmak ers voor d e som van 2 ponden en 
20 sche. Deze som betaalde hij aan Gillis van 
Ghelder als deke n der wapenmakers . (Stads 
~rchi ef. Ja ar r egiste r va n de K eur e 1470-71, fol. 
133 v.) 

P. Norb ertus TEEUWEN 

s. 

Zou iemand van U, 'n goed harmonium willen afstaan voor het 
mooie kerkje van de Lieve Vrouwe te Diksmuide, in het oud, klein 
begijnhof? 
Het is nu een vredig rusthuis gewordein, waar de Heer en zijn Lieve 
Moeder zo vaak met muziek en zang worden geloofd. 

(Schrijven: ' t Huis Sinte Godelieve, Diksmuide) 
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De 

Orgelmis 
van 

J. S. Bach 

Er is over het leven en over de werken van 
Ba ch- al zeer veel gescheven; maar heel deze 
resp ectabele bibliotheek geeft ons toch nog niet 
dat scherpe en veel juistere beeld, dat ons door 
de klank van zijn muziek wordt voorgetekend, 
ofschoon veel van die literatuur een machtig 
hulpmiddel is, om het door de muziek getekende 
klankb eeld beter te verstaan. We kenn en er 
Bach 's levensomstandigheden uit, zijn arbeid in 
kerk en orkest, zijn werk als leraar en compo
nist . W e wete n hoe hij door weinig en werd ge
waardeerd, door velen ni et begrepen, en zijn 
werk afgewezen en vergeten. We mogen blij zijn, 
dat Spit ta en Schweitzer en Dufourcq en Pirro 
en T erry lite rair zijn portret hebben geschetst, 
en we kunn en er ons voo rde el mee doen. Maa r 
bij allen is de beho eft e om een zuiverder beeld 
van den Meester van Leipzig te bezit te n ont
staa n uit het hor en en uitvoeren van zijn mu
ziek. Zij hebb en allen begrepen , dat de leve ns
omstandigheden van Bach te zeer verschilden 
van de hunn e, en dat zij mo este n pogen, een 
her- sam enst ellig te geven van de omgeving 
waarin Bach heeft geleefd, zij h et dan slechts 
op papieT. Dank zij hun arbeid is er ons veel 
duid elijk geworden. Wij hebb en door hun arb eid 
ons Bach kunn en voorst elen in zijn huiskam er, 
op zijn hoogz aa l, in zijn studeervertrek, aan het 
h of ... Wij kunn en ons nu een vooTstelling ma 
ken va n de omgeving, waarin zijn muzi ek vo or 
het eerst h eeft geklonken, want wij k enn en · -
ten naaste nbij - de instrum en te n waarover hij 
beschikte ( va n de menselijke st emmen nem en 
we maar aan, dat ze juis t hebb en gek lonken als 
de onze ). En wa nn eer we dit alles in onze geest 
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h ebb en gereconstrueerd, en de door Bach ge
gro epee rde noten met hun schaarse aanwijzin
gen komen onder onze twintigste- eeuwse han
den tot klink en, dan hebb en wij Bach benad erd 
zo ver het ons gegeven was. Wij mogen ons ge
lukkig prijzen, wanneer wij na een volgende 
studie bemerk en, dat wij een kleine schrede 
dichter zijn genaderd e:::i zijn muziek be te r ver
staan. Want dat te nslotte is het a lleen wat 
Bach ons h el;lft te zeggen: zijn muziek, die hij 
schreef « zur Ehren Gottes » en m et een dee
mo edig hart. Schr eef hij niet op de tit el van 
zijn « Orgelbüchl ein » : 

« D em höchsten Gott allein zu Elu en 
O em Nechsten, draus sich ZU be lehren ». 

Dit bet r ekk elijk pro zaïsche opschrift past 
zeer goed bij de bund el koraalvo orsp elen op 
welks titelblad hij dit neersc hre ef, het <c Orgel
büchl ein », h et orgelboekje, ,< waarin een be gin
nend organist » de mo gelijkh eid wordt geboden 
om - als hij dit b oek- « je» h eeft uit gest ud eerd 
- het ook zelf zo te kunn en en « op allerhand e 
manieren » een kor aa l te bewerk en, juist zoals 
Vader Bach het h em da arin heeft voorgedaan. 
Eld ers schree f hij toch ook, dat zijn werk ni ets 
bijzond ers was, en dat iedere en die zich even 
vlijtig oefend e dit ook kon ber eik en! Er tuss en 
door kon de leerling zich dan ook h et pedaal
spe l eigen maken, want in h et boekj e is h et 
pedaal obligaat. c< Met verplicht pedaal, » zeg
gen wij. H et staat er allemaal zo h eel eenv oudig, 
bij h et onnozele af; maar h et is een uit ste kend e 
orge lscho ol... voo r gevo rd er den gewor den. En 
dan nog h eeft Bach h et niet kunn en voltooien. 
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Maar er is meer met . dit boekje: Het ·zijn 
koraal-voorspelen, koraalbewerkingen mogen ze 
ook worden genoemd. In wezen zijn het medi
taties op de Koraalgezangen ·die in de Lutherse 
eredienst van de zeventiende en achttiende 
eeuw ,werden gebruikt. En waar er geen medi
tatie is zonder een van te voren gegeven onder
werp, daar is er ook geen koraalbewerking zon
der een vooraf gegeven koraal. 

Is de muziek van het « Orgelbüchlein » al be
trekkelijk eenvoudig, van een aantal andere 
liturgische gezangen gaf Bach een _bredere be
werking. In een tijd die geen aandacht meer 
had voor de liturgie en voor . de logische cyclus 
van het kerkelijk jaar, zijn de stukken van het 
<c Orgelbüchlein » en ook die van de grotere ko
raalbewerkingen voor het gemak van de speler, 
maar zeer tot ongenoegen van de kerk.organist, 
in een rationele volgorde geplaatst, nl. op de riJ 
van h,et alfabeth. Dit mag het gemak van op
wek.en verhogen, het verband is er mee weg. :b;n 
wie met de techniek van muziek.uitgeven op de 
hoogte is, weet, hoe veel bezwaren er aan een 
geheel veranderde uitgave in de weg staan, voor
al, wanneer de organisten het bijna een eeuw 
met de alfabethische rij « gedaan » hebben. 

De heruitgave van de koralen in de « litur
gische» volgorde (in de Peters-editie door 
l:::itraube en van het Org elbüchlein met de belof
te van de overigen door Keller in het Bären
reiter-Verlag) ziJn nog weinig verspreid en van
daag den dag moeilijk bereikbaar. Het door ons 
in 1Je Schalmei 4e jrg. nr. 3 besproken Org ~l
büchlein brengt, behalve de liturgische rij der 
koraalvoorspelen, bij elk het bijbehorend koraal 
met de t ekst. Dit laatste is zeer belangrijk, want 
zo leren we de geest kennen, waaruit Bach zijn 
bewerking heeft geschapen. Het was Schweitzer, 
die er Widor opmerkzaam op maakte, toen deze 
klaagde dat hij de koraalvoorspelen niet vatt en 
kon, dat zij door Bach geschrev en waren van
uit het t ekstbegrip. Widor was aanstonds be
keerd en kreeg er een grot e verering voor. 

Is het Orgelbüchl ein al kennelijk bedoeld vooi' 
heel het liurgisch jaar en heeft elk ke:rkelijk 
feest er zijn eigen stukken, anders ligt het m et 
de grot er e koraalvoorspel en, door Bach in dri e 
bundels bij eengez et: Achtzehn Choralvorspi ele 
(handschrift in de Staatsbiblioth eek te Berlijn), 
Dritter Th eil der Clavierübung bestehend in 
verschi edenen Vorspi elen über die Catechismus
und ander e Gesäng e für di e Orgel ( een eigen uit
gave van Bach) en Sechs Choräl e von verschi ~
dener Art (uitgav e van Joh. G. Schübl er m 
Zella). 

Ook de stukk en van deze bundel s zijn, ge
m akshalv e ( ! ) in één a lfab ethisch e volgord e 
af gedrukt. D e tit el van de tw eede bund el, cc ve r-

• 

schiedene Vorspi elen Über di e Cath echismu s- und 
and ere Gesäng e », geven al dad elijk de liturgi
sche strekking a~n di e Bach er mee voorhad. 
Kunnen we het cc Orgelbüchlein » het cc Propri
um de Tempore » no emen, dan zouden we dez,e 
band het (( Ordinarium Missre » als tit el kunn en 
geven, daar de hierin opgenomen ~oraalbewer
kingen met elkaàr het schema van de Luthers e 
Zondags e hoofdgodsdienstoefening uitmaakten, 
in Bach's dagen wel te verstaan. 

Nu men ook in Protestantse (Lutherse en 
ni et-Lutherse) kerken weer de betekenis is gaan 
inzien van de liturgie en vooral van de liturgi e 
van het kerk elijk jaar, en men ook in Nederland 
voor de hoofdgodsdienstoefeningen een vast 
schema he eft ontworpen, heeft men geme end, -
al was het alleen reeds bij wijze van concert
experiment - dit Bachse cc Ordinarium Missre » 
als één geheel te moeten ui tvoeren. In Duits
land heeft men dit voorheen ook een enkele 
n:aal gedaan; - maar in Nederland heeft onlangs 
Dr Anthon van der Horst met het koor van de 
Nederlandse Bach-vereniging het voor de eerst e 
maal uitgevoerd met de gezongen koralen erbij 
in de Oud e Kerk te Amsterdam. 

Deze koralen, oorspronkelijk als éénstemmige 
volkszangen gecomposeerd, werden al spoedig 
gezet voor vierstemmig koor, waarbij dan soms 
het koor alleen optrad, of ook wel afwiss(;llend 
h et koor vierstemmig, het volk de melodie één
stemmig zong. Veel later eerst is de gewoonte 
ontstaan, deze koralen uitsluitend door het volk 
en dan met orgelbegeleiding te doen zingen. De 
verzameling dezer koralen is tenslotte aang e
gro eid tot een respectabel aantal bundels, met 
vele honderde gezangen, waaruit men af en to e 
een officiële keuze heeft gemaakt voor de ver
schillende godsdienstoefeningen. 

Kort vóór Bach's tijd was in de Duitse Lu
th ers e kerken de cc Kerk.cantate » in zwang ge
komen. Koor, solisten, orkest en orgel verzorg 
den deze onder Italiaanse invlo ed ontstane ver 
nieuwing van de godsdienstige muzi ek . De con
tinuïteit met het verl eden bl eef bewaard door 
tussen de aria's en koorstukk en enkele der 
oud ere koralen te laten zing en. In Bach's can
tate's staan er vele , die hij dan vierst emmig 
bewerkt had. 

Uit dez e grot e overvloed (verzameld . o.a. in 
tw ee banden door Ludw. Erken ook afgedrukt 
in de uitgaven der cantate 's van Bach) koos 
Anthon van der Horst de gezangen di e Ba ch 
cc Cat echismus Gesäng e » no emt, nl. Kyrie Gott 
Vater in Ewigkeit, Christe aller Welt Tröster, 
Kyri e Gott heilig er Geist; Allein Gott in der 
Höh' sei Ehr ( Glori a in exc elsis Deo) ; Dies sind 
die heil'g en zehn Gebot', Wir glauben al an 
einen Gott (Credo); Vater uns er im Hirnm el-
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reich, en de gezangen .die b et rekking h ebb en op 
de sacrament en : voor h et Doopsel: Christ, uns er 
H eer zw11 Jordan kam; voor de Biecht: Aus 
tiefer Not schrei ich zu dir ;" voor het Heilig 
A vondma.al: J esus Christus, unser Heiland. De
ze gezangen werden telkens gev olgd door de 
bijbehorende koraalbewerking voor orgel. Vroe
ger had Van der Horst deze reeks orgelstukk en 
reeds enkele malen afzonderlijk uitg evoerd en 
ze << org elmis » genoemd. Omdat de melodieën 
grotendeels vergeten zijn, liet hij de gezangen 

Dit was een zeer goed opzet van het veelge
smade << historisieren », wat vaa k aan uitvoer
.ders van oude muziek wordt verweten. Het was 
zeker niet de bedoeling van Van der Horst, aan 
te tonen, dat Bach het geheel van deze koor
plus orgelwerken had b edoeld voor een daad
werkelijk e godsdienstoefening, of voor een h er
haling van een « Luthers e kerkdienst uit de ja ~ 
ren zeventienhonderd en zove el». Daar behoor
de t en andere ook nog een pre ek bij van aan
merkelijke lengte. Had Luth er niet ge·zegd : 
« Das Wort sie sollen lass en st eh'n »? Wa arme e 
hij de pr eek-loze katholieke dienste n becritis eer 
de. ·'Het is waar, vroeger duurd en de kerk elijk e 
dienst en langer dan vandaag: men had blijk
ba ar meer tijd dan wij. Meer tijd om de din ge 1 

der religie in zich op te nemen. Voor ons, ha as
tig e twintigst-e euwers, was reeds de muziek al
leen rijkelijk lang. Niet dat we dez e inspanning 
om dit schone geheel t e beluist eren, zouden b e
treuren; maar de lang e duUI' maakt h et opn e 
men tenslotte onmogelijk en er ontgaat ons veel 
schoons. Voor een h erhaling lijkt h et ons beter , 
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de st ukk en die bet r ekk ing hebb en op de Ti en 
geboden, de Doop en de Biech t te lat en ver 
va llen en deze stukken bij een ander e gelegen
heid uit te voeren. Wij menen, dat h et over
blijvend e dan nog lang genoeg is, ma.ar - en dat 
is vee l belangrijker - aan eenh eid zal winnen. 

Intussen heeft Van der Horst ons met zijn 
orgelspel en met het koor een monumentale 
brok schoonheid geschonken, die ons het genie 
Bach weer een schrede nader heeft gebracht . 
Maar hoeveel ste rk er wordt dan nog weer het 
heimwe e, om deze schoonheid geheel in het ka
der te hor en als het door Bach is bedo eld, nl. in 
ee n gemeenschappelijke Godsverering. En waar
om zou dan niet Tin el's ideaa l kunnen verwezen
lijkt worden: deze muziek is ook geschikt voor 
de katholiek e erediens t. Dat er dan Latijns e tek
sten moeten gezongen worden is een bezwaar, 
dat minder groot is, dan het zich in het eerst 
laat aanzien. Voor een Lof bv. zou hier al dad e~ 
lijk een pr act isch gebruik va n zijn te mak en . 
Voor een Mis zou men vooreerst kunnen vo l
staan m et deze stukken in een zg. « zingend -3 
Mis» ui t te voeren . De schoonheid onzer gods 
dienstoef ening en zou er zeker bij winnen. En 
welk e schonere encadrerin g zou daar dan bij 
gedacht kunn en worden , dan, zoals v. d. Horst 
h et ons horen liet, het grote Pr eludium in E , 
vooraf en de Dri evuldigheids-fuga tot slot? Da:t 
deze stukken op het grote 18e eeuws e orgel van 
onze Amst erd amse Oud e K erk wel zéér tot hun 
r echt kwam en, behoeft nauw elijks vermelding. 

Pi ~ VISSER 



Verslag over een Studiereis naar Parijs 
van 24 September tot 3 Oktober 1949. 

/ 

Op initiati ef va n Dom Jos eph KREPS werd 
het plan opgevat een studiereis naar Parijs 
te doen om er de voornaamste orgels te onder
zoeken, _voornamelijk de beroemdste instrumen 
ten van Aristide Cavaillé-Coll . « De Schalmei» 
was daarbij vertegenwoordigd. 

Op het kerkhof van Montparnass e werd een 
huld eplechtigh eid ing ericht op de graftombe van 
Cavaillé~Coll ter gelegenheid va n de 50° verjaar
dag van zijn afsterven (13.10.1899). Een be
langrijke rede werd uitgesproken door Marc el 
Dupré die in het kort het leve n en het werk af
schetste van de grote Franse Meest er. Vervol
gens werd het woord gevoerd door een kleinzoon 
van Cavailé-Coll, Dom Kreps en de heer Jean 
Lapresté, voorzitter van het syndicaat van de 
Franse Orgelbouw ers. Namens de Belgische de
legat ie werd een palm ne erge legd door den he er 
Van der Borght, cultureel attaché aan de Bel
gische Ambassade. 

Onz e studiereis werd Zondagnamiddag in ge
zet met een bezoek aán V ersailles; het orgel van 
de Kathedraal en het orgel van het Paleis, dat 
gerestaureerd werd door Gonzalès. 

Gedur end e de week werden volgende instru
menten bezocht: 

Palais de Chaillot. 
Eglise St-Séverin: orgel van Abb ey met buf fet • 

van Fr. Dupré 1745 . 
Eglise St-Gervais: bespeeld door de familie Cou

perin 1714 - 1760 - 1768; gerestaureerd door 
Rochesson . 

Eglise St-Nicolas des Champs. 
Eglise St-Denis: een van de eerste orgels van 

Cavaillé-Coll 1840. 
Eglis e St-Eustache: orgel van Ducroquet 1945; 

rest. Merklin 1876; rest. Gonzalès 1932. 

Eglise St-Roch: Cavaillé-Coll 1845; rest. 1894. 
Eglise St-Laurent: een buffet van 1682, orgel 

gebouwd door Castel; rest. Cliquot 17 66; 
rest. Merklin 1861; Jacquot-Lau vegne 1942. 

Eglise de la Madeleine: Cavaillé-Coll 1846. 
Eglise Vincent de Paul: Cavaillé-Coll 1852. 
Eglise Sulpice: Cavaillé-Coll 1863. 
Eglise N otre-Dame: Cavaillé-Coll 18_68; rest. 

1932. 
Eglise Notre-Dame d'Auteuil: orgel van J. Beu-

chet. · 
Eglise Merry: Cliq uot 1731 ; rest 194 7 Gonzaiès. 

Buffet van 164 7. · 
Salonorgel van de he er Norbert Duf9urcq: Gon

zalès 1949 . 
Buiten het bezoek aan bovengenoemde orgels 

werden een paar werkhuizen bezocht nl. het huis 
Gonzalès waar wij he t orgel van het conserva
torium van den Haag in montage zagen. H et 
huis Masur e (pijpenmakers) was zo vriendelijk 

. ons een demonstratie te geven van het gieten 
van een plaat orgelmetaal. 

De studiereis werd besloten op Maandag 3 
Octo ber met een bezoek aan de pianofabrieken 
Pleyel die ook een afdeling orge lbouw heeft.' 

Van dit huis ·bezochte n wij twee orgels; een 
salonorg~l te Chantilly en een kerkorg el waar 
een paar hoogdrukregisters aangetroffen werden. 

D eze eerst e studiereis mag als zeer geslaagd 
beschouwd worden dank zij Dom Kreps die zich 
geen moeite bespaarde tot h et verw ezenlijk en 
van dit programma en ons in de gele<;?:enh.,,.;rl 
ste lde de mooiste instrumenten van de grote 
Franse orgelbouwer te zien. 

Antwerpen, 7 Oktob er. 

L. JAGENEAU 
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m1xtuRen 
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Q De Inhoudstafèl der twee laatste jaargangen van ons 
tijdschrift zal, zoals gewoonlijk, ingelast worden in het 
eerste nummer van de volgende jaargang. 

e · Nieuw orgelbouwer : Wij ontvin gen hEt bericht dat 
onze Redacteur, Luc Jageneau van Antwerpen, zich in 
deze stad heeft gevestigd als org elbouwer. Daar wij deze 
jonge Heer reeds meerder e jaren als een gedegen en 
werkzaam orgelkenner kennen, zijn we er van overtuigd 
dat onze orgelbeweging met de intrede van deze nieuwe 
bouwer van or gels geen « tx·a nen van spijt » zal hoeven 
te storten. Ook technisch heeft de Heer Jageneau een 
grote ervaring opgedaan in binnen- en bt:itenlandse or
gelzaken. De Schalmei wenst hem goed heil! 

&1 Dhr Piet Scheeper s van Geldrop, speeld e het nieuw 
orgel dei · Ma.gdalenakerk aldaar in, met de vol gende 
werken : Preludium en fu ga in g kl.; Preludium en fuga 
in F., van J. S . Bach; Andantino, C. Franck; Preludium. 
Mendelssohn; Adagio molto, A. Guilmant; Sortie, C. 
Franck. Het orgel bevat 14 spelen en werd gebouwd door 
F. Verschueten. 

• Prof. Flor Peeters hield een orgeloespeling in de Ab
dij van Ton gerloo, gewijd aan werk en van J. Lemmens 
en de leerlingen van Flor Peeters : Sonata Pascale, J. 
Lemmens; Sonate le deel , E. Tine!; H ymne aan Maria, 
Gaston Feremans; Scherzo, G. Ve1'schraegen; Fuga uit 
een Sonate van E. De L ae t; Li ed aan de Zon uit de Lied- · 
symphonie, Flor P eeters. In ditzelfde programma speelde 
E. P. Titus Timmermans Prière, van J. Lemmens, en 
Choraal en Fuga, van Lode van De s sel. 

~ Louis Toebosch be speelde het nieuw orgel door de 
Gbr s. Vermeulen, in de H. Joannes de Doperkel'k, te 
Standda a rbuiten (16 st emm .) (30 Octob.) 2de Concert 
voor or gel , van G. Händel , vi er delen; 3de Koraal van 
C. Franck; Fantasia over Kerstda g . 

• Antoon Verwee gaf te Oudenaarde in de kapel va n 
het Colle ge, een ol'gelrecitaal met de volgm1de werken : 
Meskin es hu, J. Obrecht; Ricercar, A. Willaert; Zwi
schen Ber g und tiefen T a l, H. Isaac; Cou rn nte met Va
riatie s, Pi eter Cornet; Aria, va n L reill et; Giga, idem; 
Twee gavott en, Raick en Fiocco ; Fugato, M. van den 
Ghe yn; Variaties op « Es ce Mars », J. P. Sweelinck. Een 
pro g ramma w aarvoor wij de conc~rtant feliciteren! 

• De F. Pels & Zoon, bouwden een nieuw or gel in de 
kerk der H. Familie te Bras schaat, dat werd ingespeeld 
door de Z. E. H. De Laet, met volgend programma : 
Tocc a ta in A, Sweelinck; Preludium en fu ga, Buxtehude; 
Sonata in E s , J. S. Bach; Concerto in F, Händel; Pa sto
rale , C. Franck; Scherzo uit Mod ale, Suit e , van Flor Pee

. ters; Finale uit . de derde Symphonie, Vi ern e. 

• De F. Ve rschueren bou w de een nieuw 01·gel in de kerk 
van d e H. Willibrordus , te Eer se l. Dhr H . Houet bespeel
de het bij de inwijdin g met : Toccata en Fu ga in d, J. S. 
Bach; Oud Fr a ns Ker stli ed met variatle' s en echo, ·nac
quin; Ad ag io in bes en P as tor ella , J. G. W a lth er ; Andan 
tino, C. Franck; en de volledige Suit e Gothiek, va n 
B oellman. 

• De F. P els bouwd e een nieuw orgel in de Parochi e
k e rk t e Vr eeswijk. H et we rd in ges pee ld op 30 Oct. door 
C. Heyrn ans met : 1. deel uit de ls te Or gelson a te , va n 
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Mendelssohn; Adagio, idem; Romanze, J. Renner; Dori
sche Toccata, J. Bach; Prière à Notre-Dame, Boellman, 
en eveneens het Menuet Gothique; Final, van C. Franck. 

e Victor Hens concerteerde in de Ste-Catharinakerk te 
Eindhoven op 11 October : Preludium eH fuga in fis, 
Buxtehude; Trio, J. Obrecht; Tiento le Modus, Cabanil 
les; Preludium, M. vanden Gheyn; Kora a lvoorspel van 
Bach; Finale uit de le Symphonie, van A. Guilmant; Va
riaties op een oud-Nederlands Lied, J. Bijster; Preludium 
en fuga, Lode Huybrechts; Pastorale,Jean Collot; Vlaam
se Rhapsodie, Flor Peeters. · 

H etzelfde programma werd voorgedragen in de Sint-
Janskerk te Rosendaal. · 

Dezelfde concertant hield een orgelbespeling' te Gent 
in de St.-Niklaaskerk op 26 October met medewerkin ·g 
van de -Kunstzanger de H. E. Jacquier. Fantasia en fuga 
in g, Kê>raalvoo1·spel « Christ lag in Todesbanden », J. S. 
Bach; Dialogue du 4me ton, N. de Grigny; Cantabile, C. 
Franck; le Symph. Finale, A. Guilmant; Twee Kerstko
ralen, Flor Peeters; Variaties op een oud-Nederlands 
Lied, J. Bijster. 

e Gastion Suys hield een orgelconcert op het orgel der 
Hoofdkerk te Dendermonde, met ;werken van Bach, 
Franck, Flor Peeters en andere. Dhr Jos Suys dirigeerde 
bij deze gelegenheid het koor der St.-Gregoriusgild 
(23 October). 

• De Fa Pels & Zoon bouwde een nieuw orgel van 53 
s pelen in de St.-Hyppolytuskerk te Delft . Bij de pl echtige 
inwijdin g werd het orgel bespeeld door P. Dr. C. Hui gens 
m et : Dorische Toccata, Bach; Giga, Lreillet; en door 
Joop Schouten met : Pastorale, A. Gui!amnt; Toccata, H. 
Andriessen. · 

~ De Fa, Flentrop restaureerde het orgel in de Grote- of 
St. -L aurenskerk te Alkmaar. Hielden de org eföesp eling : 
Dr. Anth. van dei· Hor st en Simon C. Jam icn. 

Dezelfd e organisten bespeelden in dezelfde om standig
heden het orgel in de N. Herv. Kerk te Bussum. Het 
frontontwerp van Architect W. de Gooye1· verdient bij 
zond ere lof. Wij ontvingen geen programma's van deze 
concerten. 

• A, Gaalman bespeeld e het nieuw orgel door de Fa. 
Verschueren in de St. Jozefkerk te Arnhem gebouwd op 
9 October met de volgende werken: Toccat a en fuga in d, 
In du lei jubilo, J. S. Bach; Pastorella, W a lther; Alle gro, 
Händel; Trumpet tune s , Purcell ; Ari a , L reillet; Toccata, 
Widor. 

e Nico Zeyen hield op 25 September een or gelb espeling 
voor de leden van de Ronde T a fel Confen ,ntie bij hun 
bezoek aan Roduc. Hij speelde er: F a nta s ia. op Se . toon, 
Pieter Cornet; Ga votte, L reillet; Toccata in C, J. S. Bach; 
Koraal , 0 H a upt voll Blut und Wunden, id em; P as torale, 
Zipoli; D erd e Kor aa l, Hendrik Andrlessen. 

e De F a, Loncke en Zone n bouwd e ee n nieuw or gel te 
N evele va n 22 spel en. Pr of. Ve r scbra eg en hi eld de or gel 
be spelin g bij de inwijdin g m et : Toccata en fug a in re 
kl., J. S . Ba ch; D erde Koraal van Franclc ; Koraalvoo1·
s pel v an Pach elb e1; No ë! in sol g r ., Dacquin; Scherzo 
uit de 2e Symphoni e, L. Vi erne; Eer ste dee l uit de Vl e 
Symph oni e va :1 Widor. 



• Elsenborn: in de Paterskerk aldaa r werd een nieuw 
01gcl bgewijd, gebo uwd door de Fa. Ver5chueren (12 re
g isters). Het werd ingespeeld door dhr . Ch. Michel met: 
Phantasia in G-Moll, J. S. Bach; Allegro der 3e Sympho
nie, A. Guilmant; Toccata, Wido1·; en door P. B. l{aeser 
met: Toccata avanti il recercar, Frescobaldi; Ree rcar 
c1·omatico, idem; Sonata in e m, Viola; Ch or a lvorspiel, 
Walther; en J. S. Bach; Concerto gro§_se für Orgel, P. B. 
Kaese1· (4 delen). ·Kan De Schalmei enig b•~richt ontvan
gen over de blaasbalgen -inrichting a ldaar gebruikt? 
• In Vaders spoor. De lezers van dit tijdschrift zullen 
wel reeds in de dagbladen het spijtig ongeval vernomen 
he !:ben waarbij onze geëerde Organist en Beiaardier Staf 
Nees, gedurende een hevig s tormweder zich de pols brak 
op versche idene plaatsen. Het orge! in de Kathelijne
kerk we1·d gedurende die tijd bespeeld door de 13-jarige 
zoon van Meester Nees. Naar verluidt is ook nu het 
orgelspel in die voorname kerk uitstekend verzorgd. 
Wij wensen Meester Staf Nees een sp Jedigc genez ing en 
de jonge He e, Victor een verdere loopbaan in Vaders 
spoor! 
• De Fa. Loncke en zonen werkt voor het ogenblik 
o.m. aan een groot orgel voor de kerk van Ledeberg te 
Gent. Het zal een orgel zijn van een 40-tal registers, ver
deeld over drie klavieren. 
• De Fa. Pels bouwde een orgel in de R.k. Kerk te 
Dieren van 14 regi sters. Het werd bespeeld door P. Dr . 
Huigens. Wij ontvingen geen programma. 
• Dhr. Goemanne werd benoemd tot organist in de 

. hoo fd kerk te Rochefort. De Schalmei wenst diè jonge 
Vlaamse organist een gelukkig en « musicaal » bestaan 
te Rochefort! . 
e Maldegem-Kleit : door de bliksem werd aan het orgel 
van deze parochie grote schade aangerîcht. Hoe hevi g 
de inslag: moet geweest zijn bewijst het feit dat de scha 
kelaars, luchters en tellers met metsel- en stopwerk uit 
de muren gerukt werden. 
• Het B.B.C. deed h j!t eerste electronen-orgel met drie 
klavieren in één der studio's plaatsen. Het is het groot
ste dat tot nog toe gebo uwd werd. 
~ Programma's van orgelconcerten en omzendbrieven: 
wij ligge n hier met een zevental programma's van orgel
concerten en een paar omzendbrieven waarbij een g1·oot 
deel van ·de tekst Jetter)ijk uit De Schalmei overgenomen 
.we rd: het is tegenover de sc hrij ver van het artikel waar
uit de tekst ove1·genomen werd, e'n tegenover De Schal
mei niets meer dan een daad van eerlijkheid -wanneer bij 
deze ge legenheid de bron van herkomst · -zou vermeld 
worden. 
• In Memoriam. De Schalmei biedt haar gevoe lens van 
christelijke deelneming '3.an de Heer H. Pecqueur, bij 
het smartelijk ove1·lijden va n zijn Vrouw. Het bericht is 
ons te la attijd ig toegekomen om nog een afvaardiging 
van ons tijdschrift naar de begrafenisdienst te kunnen 
sturen ; de Heer Pecqueur weet echter me t welke sym 
pathie De Schalmei naast hem st a.at, zeker in deze pijn
lijk e stonden. 
• Nandor Neichel concerteerde in de Hoofdkerk te 
Eelc loo afgewisseld met enkele koorwerken. Hij droeg 
voor: •Toc cata en fu ga in re ki, J. S. Bach; Twee gavot
ten van D. R a ick ; Giga, Lceillet; 1 deel uit de Ve Sym
phonie, Widor; Abdijvrede, Flor Peeters; Toccata van 
Widor. 
• Professor Flor Peeters werd kort ge leden door de Ne-

--- derlandse Regering benoemd tot Ridder in de Orde van 
Oranje Nassau, op gron d van zijn verdiensten voor het 
Neder landse orgel en de Nederlandse orgelmuziek. Pro 
ficiat! 
• In het Amerikaanse tijdschrift << Notes '> van de Music 

_- Library Association te Washington, deelt Walter Rub
samen mede, dat hij op een een onderzoekingstocht door
heen de Italiaan se bibliotheken te Turijn o.a. h a ndschrif
ten heeft gevonden in de verzameling « Mauro Foa » en 

• 

in de collectie « l=tienzo Giordano », waarin een groot 
aantal orgelstulcken zijn opgenomen u it de tijd van Fres
cobaldi, waaronder van de Nederlanáers: De Buus, Wil
la ert en Sweelinck, alsmede van de Swe elinck-lee1·1ing 
Samuel Scheidt en ook van een aantal Italianen uit die 
tijd. Uit een correspondentie me t de Sweelinclcbiograaf 
B. v. d. Sigtenhorst Meyer blee k, dat deze st ukken niet 
bekend waren. :P.V. 
~ Het Spaans Inst itu ut te Lissabon heeft i;en c oncert 

• gegeven met werken van Ant onia Soler, die tot aan zijn 
dood in 1873 organist en koorleider in het E scuriaal was. 
Dez!! .werken zijn geschreven voor twee orgels. Tw ee er
van werden te Lissabon op twee p iano' s uit gevoerd, twee 
ande1·e op clavecimbel en orgel. Aan het concert ging een 
voo1·dracht vooraf van d e musicol oog Santiago Kastner, 
die ook deze zes « Escorial Concertos » zal uitgeven in 
de serie « Monumenta Musicae Hi span ii » van het Spaan
se Instituut yoor Musicologie. P.V. 
o Verleden jaar overleed te Sleeswijk in een ziekenhuis 

~ de musicoloog Max Seiffert, aan de gevolgen van de 
vlucht die hij op het einde van de oorlog had moeten 
ondernemen, op 80-jarige le eftijd . Hij was op 9 F'.ebruari 
1868 geboren te Beeskow a / d Spree als zoon van een le
raar. Aan de Universiteit werd hij leerling van de Bach
biograaf Spltta. In 1891 promoveerde hij op een disserta
tie over « J. Pz. Sweelinck und se ine direkte deutschen 
Schüler ». De ze publicatie gaf een grote stoot aan de 
waarde1·ing voor Sweelinck en het zestiende ·eeuwse or
gel. Sedert 1895 gaf hij een volledige · uit gave van de we1·
ken van Sweelinck in 10 grote folianten, waarvan de 
eerste band voor orgel. Deze eerste band werd in de loop 
van de 1!1,3.tste oorlog veel · uitgebreid en bewerkt door 
Seiffert en uitge geven door de Verenigin g voor Neder
land se Muziekgeschiedenis, voorzien van een nieuwe in
leiding. Naast talrijlte al'tikelen in vaktijdschriften be
werkte hij ook de Geschichte der Klaviermuziek van 
Weitzman, gaf hij in de Denkmä ler der Deutsche Ton
kunst de werken van Scheidt uit en bewerkté voor de 
Organum-Reihe van Kistner und Siegel een grote r èeks 
oude Duitse orgelcomposities van vóór Bach . In 1930 
werd hij Eredokter van de Universitj!it te Kiel en ont
ving hij kort voor . zijn dood nog de Medaille voo1· weten
schappe lijk e verdiensten. Hij was ook de stic h ter van 
het « Fürstliches In stit ut -für Musikwisserischaft » in 
Bückeburg, dat later werd omgezet in het Institut für 
Musifo1·schung t e Berlijn. P.V. 

• Op het nieuw orgel van Paul Anueess ens in de Kapel 
der E.E. Broeders van L iefde te Gent hielden Prof. Flor 
Peeters en Eerw. Br. Alberic op Donderdag 27 Octo ber 
een Orgelconcert. Programm a: Flor Peeters met: Pre 
ludium en fu ga in a klein, J. S. B a ch ; Ein frölich ' We
sen , J. Obrecht; Canzona, F. de Monte; Aria, J. B. Lreil 
let; Cortège et Litanie, M. Dupré; Sch erzo (uit So nat e ), 
Gab . Verschra egen; Drie choraalvoorspel en, Flor Pe eter s . 
Vijfde Symphonie (le deel) , Ch. M. Widor. - E. Br. Al
beric met: Abdijvrede, Flor P eetel'S; Va riatlon s sur Ie 
« Veni Creator », M. Duruflé. 
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..,A Hans Klotz, de Duitse 01'ganoloog beschrijft uitvoerig 
/ in Die Musikforschung het werk van de Nederlandse 

· orgelbouwers in de Dom van Trier. Het orgel van de 
zestiende eeuw, dat door Peter B re issiger uit I<:oblenz 
wordt gebouwd, is, zegt Klotz, geheel het Brabantse ty
pe. In 1584 komt de Bosschenaar Arndt Hoque uit Gr ave 
(N.Br.) een drie-klaviersorgel met 25 registers, dat vol
ge ns de dispositie een uitnemend instrument moet zijn 
geweest en dat to t 1725 heeft dienst gedaan. P.V. - . 

fi Van het electrische front. Men bericht ons uit Valla
{ dolid (Spanje) dat in de kerk der EE. PP. Carmelieten 

een Hammond-instrument is geplaatst. In de maand Fe
bruari zouden twe e bekende Spaanse organisten daar 
concerteren. Het tweede concert moest echter bij het 

De Schalmei speelde met toewi jding. 

begin worden afgebroken, doordat de electriciteitsvoor
ziening de nodige voltspanning niet kon opbrengen. Het 
is waarschijnlijk ook aan deze omstandigheid te wijten 
geweest, dat het eerste conçert een mislukking was, zegt 
onze berichtgever. (Ritmo, April '49) pv-. 

• Enkele aangekondigde artikel!! en antwoorden op ge
stelde vragen worden tot volgende nummer s verschoven : 
de ene omwille va n plaatsgebrek, andere omwille van 
een tekort aan gegevens. Ten laatste worden nog enkele 
antwoorden van medewerkers verwacht. Dit geldt even
eens voo1· een groot stuk uit de Boekbespreking en Or
gelliteratuur. Wij vragen de lezer s en uitgever s nog een 
paar .weken geduld te hebben. 

•. 

Was ·liet niet mooi ? 

':Dit io het laatote nummer 

van de vierde jaargan0 
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F I R M A DELMOTTE 
1 - ORqels_J 

DOORNIK 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N. 1. R. TE BRUSSEL 

• ' . ,, 
· PIANO'S en HARMONIUMS ' 

' 
, 

Çnima 

Nieuw en in occasie aan zeer voordelige prijzen 

* voor orgel en algemeen musicale werken uit alle 
perioden en landen : wendt U tot het oudgekende 

Huis Jl. magerman 
GODSHUISHAMMEKE 55 G E N T 

Jacq. st1nkens 
O rgelpijpen mal~ers 

LABIAALPIJPEN Z€1St TONGWERKEN 
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volgens elk systeem 

* 

Restauratie 
en 

1Repa rai ie 
van alle aard en ovnvqnq 

* 

1-ta rmon i u ms 
* 

Paul Anneessens 
MEENEN 

Vertegenwoordigt, zelfstandig, de vierde generatie in de Orgelbouwbeweging ! 

Drukk. VYNCKE , Gent. 
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Nieuwbouw Restauratie 
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ORGELS HARMONIUMS 
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Electrische ventilatoren 

Kerk- en Salonorgels volgens electrisch, 
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DOPPE, DOPPE ... 
IE R op dezelfde plaats in di t 

nu mm er ha dd en we reeds de 
jui st e data en meerd ere zeer 
in t eressant e bi jzonderheden 
nop ens die heerlijk e Gen ts e 
Orgelfeest en get ipt. De dr uk
ker had de vo lledige t ekst er
van in handen toe n ons .. . 
to eva llig t er ore kw am dat 

mn d dezelfde t ijd nóg dri e orgelconcert en te 
Gent aa ngekondigd waren . H et is reeds een hele 
to er het volk bij een t e krij gen voo r drie concer 
ten op dri e dage n zoa ls we gedu rend e de eerst e 
Gents e Or gelfeest en hebb en gedaa n - en met 
groot succes! - doch wa nn eer da arb ij nog dri e 
concert en gevoegd worde n ... ! _ 

D aarom tr ekk en wij ons t eru g en, in an t 
woo rd op de ta lrijk e vra gen kunn en we du s 
melden dat er GEEN GEN T SE ORG E L
FEES T EN p laat s gri jp en op of om de F lora liën 
en dat de con cer t en die mo ge lijks bin nen die 
p eri od e do orgaan GEEN GE ME ENS hebb en 
NOCH ME T DE SCHA LM E I NOCH MET DE 
GENT SE OR GE LF EES TEN . 

Zij gaan ech ter ged urende dit ja ar zeker door . 
Met h et volgend nu mm er lanceren we de j uist e 
da t um en meerd ere b ijzonderh eden. 

In verba nd da a rm ede kun nen we nu reeds 
aank ondigen dat omtr ent dezelfd e t ijd een 
SPE CI AAL BACH -NU MMER za l gepub liceerd 
worden. 

Verd er in dit nu mme r zul t u de reden vinden 
waa r om « De Scha lmei » de jaa rga ng pas met 
Feb ru ari inzet t e, die zelfde rede n is nu ech t er 
ve r va llen , ge lukki g ech te r vond en wij nog de 
gelegenh eid daa rd oor de te kst van deze blad
zijd e t e veranderen . 

In t ussen stapt « D e Schalmei» de vijfde 
jaa rga ng binn en. Zij kan dat do en m et gerust 
gewet en en een bes cheiden t rots ! E r is op de 
voo rbije per iod e heel wat gepr estee rd . Ni et a l
leen bur geren wij ons in , in de organ ist en-wereld, 
niet a lleen bo uwen wij st ilaa n aan de orgelge 
schiedenis onda nks div erse moeilijkh eden en 
zwa re omsta ndi gheden (reizen en veel gebr ek 
aa n t ijd ! ) doc h we worden door meer dere over 
heid spersonen om raad en daad gevraagd in 
hun org elomsta nd igh eden; zo heb ben we bij 
enkelen do or onze medewerkin g, kunn en zor 
gen voor subsidies bij het bo uwen van h et orgel, 
b ij a nd eren hebb en we, door archiefond erzoek 
en vastst elling va n de grot e waard en van het 
ve rdw enen orgel of orgelfro n t, de p rij s der of
ficiële e:>rpert s gevoelig kunn en verh ogen - om 
slech t s enk ele voorbee lden t e geven . 

« De Schalm ei ,, heeft haar best gedaan . We 
zull en no g meer en nog bet er! D e lezers va n 
ons en h un blad ku nnen ook gedurende dit jaar 
een MUZIKALE BI J LAGE ve rwac ht en wa9r 
ond er onu it gegeve n werk en va n oud-N ederland 
se mees t ers . 



'.Er is du s hee l wa t t e doc•n di t jaa r. 'Wij hnrn•11 
st ellig da t allen ons daa rin zullen vo orth elpen. 
Propa geert . uw t ijd schrif t . Dat ieder ab onn ent 

nen 11ir 11w a bnnn ent hijw erft en we zull en dub
bel groot en dubb el mooi publi ceren. Wij bou
wen sa men met u , wij bouwen voor u ! 

De zonn e valt daar op 
de regen valt daa ropp e; 
ze groeien zijwaar t s uit, 
ze zetten , doppe, dopp e, 

een dopk en hier en da a r; 
dat, zoo en zus geleid , 
aan elke schorr e ge eft 
heur· sc hoone uit we ndi gheid. 

G.G. <« 't Groeit ») . 

0 p9edra9 e11 aan <&. 9Jeróchraegen. 

'.j.iguren uit 9Jlaanderen.; 

0rgelhi.;torie 
* 
h€t oR4€l 1n ö€ st. saaÇskath€öRaal (4€nt) 
1 n ö€ loop ö€R t1Jö€n. 

I. 

Bij de sam enst ellin g dezer geschi edenis heb
ben wij vooral gebruik gemaak t van de « Acta . 
Capitularia » die wij volledig, zoa ls ze nog be
waard word en , doorwerk te n, en va n m eerd er e 
loss e st ukken di e in de in ve n ta ris ond er de 
h oofdin g « Serie monum en ta le» samenge br ac h t 
werden. 

H et is ni et uit gesloten en m eer dan waa r
schijnlijk da t nog t a lrijk e gegeve ns ve r scholen 
ligge n t ussen de and er e bun de ls di e daa rva n in 
de inve nta ri s gee n ex pli ciete aa nduidin g dr age n. 
Wij dur ven da arom ste llig ve rh open da t ande ren 
di e ve rborgen feit en eens aa n het lich t zuilen 
br engen. 

Enk ele aa nvullin gen komen voo rt ui t h et 
Sta dsar chi ef te Gen t, and ere vo nd en we, meer 
toeva llig in a rchi eve n va n ande re kerk en. 

D e Z .E. H . K an. DE K E YZER k an ik ni et 
dankb aa r genoeg zijn om het gedul d en de ... 
gelate nh eid waarme de hij ons t ienta llen keren 
ont ving en te rade sto nd. 
Dit , en h et werk va n vro eger e bijd rage n over 
het orge l de r St- Baa fskat h ed raa l heb ik ge
mee nd t e m oeten opdrage n - naa r oud e ge
woo n te - aan de organ ist d ie nu op di e pha t ;; 
h et orgel bespee lt , en zeker een goede naam 

kan opeisen naas t di e va n zijn voorgang ers, 
me de omdat hij sam en met Meest er Klais van 
B onn de la ats te schakel vorm t aa n de ketting 
va n di e heerlijk e geschiede nis. Ten laatst e laten 
wij in te ressa n te gegeve ns volg en over de ve r
schill end e orga niste n di e er in fun ctie war en. 

* 
B ij ge br ek aa n oud ere r ekenin gen of « Act a » 

zijn we ni et ingelich t nopens het or gel in de 
eerst e helft der 16" eeuw en zeker ni et uit vro e
gere tijd en. In de t weede helft heeft 0.9k het 
orgel der St- B aafs kat hed raal vee l t e lijd en van 
de bee ldst orm erij en. Wij lezen bv. in 1566 dat 
het orgel van de kerk "stae nde aend e sa nctu ari e 
ghehee l ghebr oken" werd. Ter di er gelege nh eid 
word t een pos it ief geleend va n Mr. Thomas 
righeman. Wij h ebb en r edenen t e ve rm oeden 
dat ook in de crypte een or gel st ond ( zeer ve r 
moe delijk een po siti ef) daar in 1559 volgens 
een c< Mode ra ti e va nd e messen » voo r het spe
len va n de mis een som bet aa ld word t « va n de 
messe tsade rd aeg hs in de erach t » : « ae n den 
orgheleer mette n bl ase r ». 

Ee rst in 1569 wordt bego nn en met een om 
haling voo r een ni euw orgel. D eze som st eeg tot 
650 flor. cc a ut circit er ». Op 23 Decembe r va n 
di t zelfd e jaa r word t Meester Carolus blanc-

•• 
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quaert door h et K apitt el ve rzoc h t di t orgel te 
bo1:1wen. Ove r hem schrij ve n d e cc Acta Capi t u 
lan a » : « Mgr Car olo blan cqu ae r t in a r te con
fice ndi orga na u t dixi t , perexp er to » . Op l Fe 
bru ari 1571 word en aa n h et afgewe rk te orgel 
n og dri e ni euw e regist ers bij gebouw d die niet in 
h et con tract ve rm eld werd en (ul tra cont r ac 
t ~ ). Er word t ech te r ni et gezeg d we lke die 
ZIJn. 

D e di spos iti e en mee rde re oms ta ndigheden 
omtr en t di t orge l publi cee rd en wij ree ds in cc D e 
Scha lm ei », J anu ari 1948, J g 3, N r 1, blz. 2. 

In h et laa tste dee l va n de 16'' eeu w k ome n de 
t wee zeer belangrijk e dispos iti es voor va n 
Guillaume Langhedul, een figuu r da t t ot nog toe 
tota a l onb ek end ge bleve n was. · De bijzo nd er
hede n daa rover zijn ook r ee ds gep ubli cee rd in 
,c D e Scha lme i» 3 J g, Nr 1, 1948, b lz. 4. Wij 
m enen in di t gen oemd a r t ikel ee n ve rk e2rd e 
ve rond erste lling gem aa k t tè h eb ben , wa nn eer 
we het ve rmoe d en ui tte n dat die disoos it ies zou 
d en gemaa k t zijn ron d de ja ren 1567, dus sa 
me n m et Ch arl es bl a ncq uae r t . Het h eeft ech t er 
meer schij n _van zekerh eid wa nn eer wij dit dub 
be l bes t ek sit ueren rond h et einde de r 16" eeu w, 
daar wij deze lfd e Guill aum e langh ed ul te ru o 
~in de n te G:~nt in de St-Sa lvato rk erk (H. K erst ) 
m 1590 . H IJ st uurd e zijn beste k waarsc hijnlij k 
naar h et K ap itte l same n met Meester Aert de 
smet. De gegeve n s ove r di t orge l we rde n gep u -

blicee rd in cc De Sch a lme i » J g 3, Nr 2, 1948, 
b lz. 25 en v lg. 

rÎ~-d .. ~t r~r. d'irl\Îr"rtW~ v C ,r?'-

~r 
H ier me de k u nn en wij deze h a lve eeuw, doch 

ui tzo nd erlijk be la ngri jk aa n docu m en te n , af
s lui te n . 

In 1617 word t een con tr act ges lote n (in de 
maand Juni ) t usse n h et K api tte l en Julius 
Antonius voo r een grot e reoa rat ie of we llicht 
een ui tge bre id e rest aur a ti e. Wij weten uit de 
" Ac ta Cap itul a ri9. >> niet welke werk en u it ge
voer d werde n, d och een fa mili ale b ijzon der h eid 
laat ons een en a nder ve rond er ste llen: Juliu s 
An ton ius wer k t nog aan h et orgel in de maan d 
D ece:-nber va n het zelfd e jaa r. Er wor dt hem in 
d ie m aa nd ee n doc h tert je gebo ren dat doo r de 
Secreta ri s va n h et Kap itte l te n doop wo rdt ge
h oud en. De orge lbo uwe r ontva ngt van het K a
pitt el, b ij d eze gelegen h eid ee n ere loon van 10 
floreinen . Het we rk aa n h et orgel duu rt dan 
reeds een kl ein jaa r. 

I n 1645, na een ree k s r eparat ies zon der ve r 
me ldin g va n we lke omsta ndighe den ook, komt 
ee n eerste samentreffe n tussen h et K ap ittel en 
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Meeste r Petrus .. , .. . Met hem wordt een con 
t r act ges lote n tot het bouw en va n ee n ni euw 
orge l. Is hi er reeds spra ke ove r Pierre d' Estré ? 

H et is mog elijk ; hoewe l h et Kapitte l pas in 
1653 een delegat ie naar Ein e stuurt om er het 
orgel te bezichtig en dat in 1650 daar gebouwd 
werd door Ludovicus Bijs en Petrus d'Estré. D e 
te kst daarover luid t als vo lgt: « ... quod pre
fect i in Eyn e, ibiqu e visitaver int orga na eaqu e 
in venerint bona, quodqu e et iam evocav erin t 
Artifi ces et cum illis hodi e in cipi ent agere . . . » 
Zij vind en dus daar t e Ein e een goed org el en 
va ngen de bespr ekin gen aan met de orge lbou
wers. (Zie daarover nog het voorgaa nd numm er 
va n « De Schalmei n bl z. 136 onder t it el : Eine.) 

D e ee rste mo eilijkh eden waarover sprake met 
de orge lbouwers h ebben nog geen betre kking op 
h et orgel zelf do ch zij weten ni et op we lke phat3 
van het oksaa l het m oet gebouwd word en: 
« quia occ ur ebant a liqu a difficultat es quo ad lo
cum ubi poner et ur in Oxali. » Er wo rdt dan 
ma ar beslot en ee rst een t ek ening te laten mak en 
en het ou d org el na te zien in hoeve r h et nog 
moge lijk zou zijn dit te herst ellen . Op 27 Aor il 
ech ter wordt dit orge l afge keurd. Op 2 Mei daar 
op volg end wordt het cont ra ct voor een nietrw 
orge l door de belang hebbend e personen ge te
kend . 

Een maand nadi en ( 4 Juni) schrijft het Ka
pittel naar de Z.E.H. Deken va n Rijs el, opdat 
hij zou willen info rme ren na ar de bevoeg dh eid 
der Kooplieden ( mercator um) de Crayr en Ju
lianus Destré, en in geva l het a ntw oord gunst ig 
mo ch t zijn zouden zij besluit en het org el te 
doen maken vo lgens het plan. 

In hoever Jul~an us destré een mog elij k fam i
lielid is van Pi err e kun nen we ni et bewijzen en 
de r ol di e de beid e ko op lieden hi er in die zaak 
spe len vind en we niet in de << Acta Capitularia >>. 
In een los stuk echt er in de << Série Monumen• 
ta le >>, waa1·in de tekst va n h et akkoord tuss en 
die beide k oop liede n en het Gents K ap itte l vo l
led ig overgesc hr eve n werd, lezen we in de aa n
hef: << Comparur ent en leur s . personnes les Srs 
J ea n hapte de craye r et Juli en dest rez amb e
deux marchands en ceste ville cfe Lill e, lesqu els 
comparans se co nst itu en t ch uy' pour Ie tout 
p leiges et ca ution co mm e pri ncipal de mrs. pi err e 
dest rez et louys b is fabrica te urs d'orgles pour 
l'accomp lisseme n t du co ntract pa r eulx fa ict 
avecq mess ieur s du chap it r e de l'eglise ca t e
drall e de Gand Ie 2 de may XVIc cincqu ante
tro is . » Wa aru i t dus b lijk t dat zij zich wett elijk 
borg e ste llen voor de beide orgelm ak ers t ot de 
goe de ui tvoer in g van het werk. 

Er blijk t hi er tevens duid elijk u it een aa nt a l 
te kste n dat het vermoede n dat wij in ee n vo rig 
numm er uitt en, a ls zou Pi err e dest ré miss chi en 
een bee ldhouw er zijn , volledig verva lt: hij mo et 
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ongetw ij feld een orgelbouwer zijn die, wat wel 
zeer zelden voo rkomt , steeds samen met Loui s 
b is werkt e, ook a an kl einere werk en. Zij bouw
den bv . same n het orgel te Eine in 1650 (<<De 
Scha lmei » J g 4, Nr 6, blz. 136 ). 

H et eigenaardi ge in di e same nw erkin g is, dat 
Destré a lgemee n doorgaat als h elper van De bi s 
gezien het steeds alleen deze laatste is die a lle 
<< payementen » ontvangt. B ehal ve h et bestek 
va n het orgel word t geen and er naam meer 
verno em d . 

H et is hi er de gesc hikt e olaats om de twe e 
orgelcontracten do or de beide orge lbouwers ge
stuu rd aan het Kap itte l t e pub liceren. Het is 
niet de eerste maa l, wij vinden ze r eeds in het 
be langrijk a r t ikel va n J. Marg . Castee ls: << H et 
XVII " eeuwsch orgel van de St-Baafs kerk t e 
Gent » uit Gentse bijdr age n tot de Kunstge
sch iedenis, bl z. 65. Da ar zij ech ter voo ra l voor 
de lezers va n << De Scha lmei» van groot b elan g 
zijn en hog er genoemd tijds chrift ni et ond er de 
oge n der m eest e lezer s kome n kan, la ten wij 
hi er de te kst vo lgen. 

<< Ce J ourdh y 8me de Mars l'a n 1653 sont con
venus par ens embl e Mons eigne ur le REm e Eves
que, prévost, doi en et chap it r e de l'églis e cat hé
dr a le de St-Bavon à Gand d'un e part et maî tres 
P ierr e d'Est ré •3t Louis Bis, fact eurs d'orgu è3 
d'autre pour fair e un e or gue à t rois clav ier s, 
dis t ingués en tro is dive r ses secrets et dis ta nces, 
se lon les conditions suivantes : 

Premièr ement , deu..x entr epe nn eur s feront 
pour ladi cte orgu e tr ipl e, les régistr es suivants: 
Pour la grande orgue pri ncipal e: 

I. Une deva n tur e de seize pied, d' es tain brun y 
et po ly . 

2. Un jeu à l'o ctave, sonna n t hui ct piedz ou
ve r t, d 'ésta in et le pi ed de plomb. 

3. Un jeu de prestant de quatr e piedz Ie corps 
a ussi d 'ésta in et le pied de plomb. 

4. U ne doubl ette de deu x pi edz, Ie corp s d'é 
ta in et Ie pied de plomb. 

5. Une furnitur e de cinq t uya ux sur touc he, le 
corps d'éta in et le pi ed de pl omb. 

6. Un e cymba le de tro is t uy aux sur to uche, le 
co rps d'éstain et le pied de p lomb. 

7. Un bom·don de seize pi ed , les tuyaux d 'e n 
bas de bois et les a ultres de plomb. 

8. Un e holp ype à l'octave du b ourdon de 
plomb. 

9. U ne flu tte a llemand e de gr osse tai lle, de 
qu a tr e piedz de p lomb. 

10. Un nazart de grosse ta ille de plom b. 
11. U ne bombard e de seize pi edz, qui r epet era 

en f. fa Ut en bas d'éstain le pi ed de plomb 
et les anc hes de cuivr e. 

12. U ne t rompette d' ésta in, plomb et cu ivre 
comm e la bombarde. 



1 :l. Un <'h1irnn de quatre ·pieêlz ,de pa reÎllè ·est of
fe. 

P our la second e orgue . 

1. Sera fai cte un e devan tur e de la mes me pro
porti on et mati ère qu e la pr écéde n te, et ne 
sonn era qu e polll' les hu ict pi edz ouve rts . 

2. Un pr estan t de qu atr e pi edz d' ésta in et Ie 
pi ed de pl omb. 

3. Un e doubl ette comm e la p ré céd en te . 
4. Furni t ur e de tr ois t uya ux sur to uche d'és

ta in et pl om b. 
5. Cym bal e de deux tu ya ux d'ésta in et pl omb . 
6. H olpyp e de qu at re pied z sonnan t hui ct de 

pl omb . 
7. Flu tte à fus eau de qu at re pi edz de pl omb . 
8. Quin t a de ne de 4 pi edz bouchee, sonn an t 

hui ct_ de plomb. 
9. Sexqui a lte ra commen can t en C sol fa ut au 

milli eu du clavi er jusqu es en ha ult de pl om b. 
10. Larigot à Ia · quin te de la doubl ette d 'és ta in 

et Ie pi ed de plomb . 

P our la t roisièm e et p etit te orgu e. 

l. Un e deva ntur e 'de qu at re pi edz d'ést a in. 
2. Un e doubl ett e d 'éstain et de plomb. 
3. H olpype comm e les pr écéd ente s. 
4. Flutt e de qu a tr e pi edz de pl omb. 
5. P et it te Flut te de deux pi edz de plomb. 
6. Cyflet d 'ést a in et Ie pi ed de plomb. 
7. Corn et de cin cq t uy ;;tux sur tou ch e, com

mença n t en C sol fa ut du milli eu du cla 
vier, jusqu es en haul t de pl omb. 

8. Cromh o1·n de huic t pi edz d 'és tain, Ie pied de 
plomb et les a nches de cuivr e. 

T ous lesqu els re gist r es m on te nt en to u t à 
t r en te et un r egistr es et en tuya ux au nom bre 
de mil nceuf eens nonan te numf , hormis to us le3 
t uya ux mu ets d' és ta in qui seront m is dans les 
t ro is mo nst res pour l'accom pli sse men t et orn e
ment d 'icelles qu e les en trep reneur s seron t ob li
gés de fa ire de par eille pr op orti on et beaut é 
com rr.e les au t res qui parl ent. 

Ic eux en trepr enn eur s s'o bli gen t à ve nir com
mencer à t rav aill er en ceste v ille a ux p lacees 
qui leur s sont assignées, ava nt les P as qu es pr o
cha in es. 

Comm e a ussi de se pourvo ir de to us les in
strum ents nécessa ires p our la fact ur e des sus
di et s t uya ux régistres et a utr ement, à leur s des
p end e t fr ais. 

It em seront obligés de fa ire t rois secrets p ro
po r t ionnés pou r les jeux cy -d essus men tion nés. 

It em ils feron t cinq souffl et s de cin cq piedz 
de longueur et de deux pi edz hui ct po ulces de 
la rge ur. 

I t em to us les po rt eve n t de bo is et de p lomb 
nécessa ires po ur to u tte l'reu vre. 

It em t'ous les ·rrionvemen ts et ab régés rn ns en 
ri en ex èpt er. 

It em ils seron t obligés de t ellemen t accompli r 
cest e ceuvrag e a t rois claviers et au ton nat urel 
de _l'orgue m odern e de l'ég lise, qu e rien n'y 
ma nqu e selon Ie ju geme nt des maist r es à ce 
ente ndu s qu i sero n t choisis à eest effect par 
messeigns susdi ct s. 

It em ils feron t t rois claviers d 'os, et les fein 
t es d 'é benne, chac un de 48 t ou ches en to ut assa 
vo ir de 5 C sol fa ut en to ut et de 4 octaves vu l
ga ireme nt di ct à l' An gla ise av ec to u ttes les 
feint es h orsmi s celle de C so l fa ut to u t •3n bas . 

It em ils seront obligés de t rava iller po ur le 
moins à cinq pe rsonnes effec ti ves et p laces qui 
leur seront ass ignés, l'espace de deux ans et six 
m ais a u plus . 

It em ils feront un t ir epi ed ou péda l p endant 
au clav ier pr incipa l ju sques en D la sol r e, du 
2e octa ve d 'en bas, fa isa n t en to u t 9 to uch es et 
4 fein tes . 

I te m de fa ire un r oss ignol, un ta mbour et un 
ventil. 

Les seigneurs susdi ct seront obli gés de leur 
livr er to us les maté riaux né cessair es pour Ie 
su sdi ct muvre et p our !'u sa nce du t rava il, h or
IT.is les in st rum en ts et out ils nécessa ires po m 
travaill er t ellemen t qu e les entr epr enn eur s ne 
seron t . obligés qu 'a u pr este men t de lem mai n 
d 're uvre , ar t ifice et ord onn ance sa ns plus et à 
la livr aison de leur s out ils . 

I te m Mess ieur s sero nt obli gés de fa ire à leur s 
fr ais et ord onn er les casses nécessa ire po ur les 
su sdi ct orgues comme auss i to us les maté riau x 
de fer, cuivre, boi s, et a utr es qui en dépende n t 
pour est re mi s et colloq uées aux pl aces qui leur 
plai ra d 'o rd onn er selon l'exigence de la perfec 
ti on de eest ceuvre. P our lesqu elles ma ins d ' 
ceuvr es des susdic t en t repr enelll'S les susdi ct s 
Seigneur s leur pa iero n t 4700 florin s, ave c con 
di t ion qu 'à l'ac hèv emen t de to ut l' ceuvre, s' il 
sera it trouvé de savo ir bi en ac qui t e de leur de
vo ir, on leur pa iera par dess us ice11es som me en 
core 300 florin s, et à présent 3 livres de gros 
leur seront donn ées . 

It em à b on comp t e de la susdi te somme t o
t a le de l'aco rd leur ser a payée à leur t enu e po ur 
comrr.encer Ie trava il la som me de 400 florin s. 

It eni les p aye mens sero nt te lleme n t dist ri 
bués que les en trepenneur s t rou vero nt de bo n i 
au jour q ue l'ouvrage en t ier sera acc eo tée et ap
pr ouvée , ju squ es à la somme de 200 livres de 
gros, dont la moit ié leur sera a lor s payé e e t 
l'a ut re moiti é asscavo ir 600 florin s un a n ap rès 
l'acce p tat ion et approbat ion de l'ceu v re, si a lor s 
on ne t rouve pas qu 'il y a ie qu elqu e IT an que
men t ou défaut nota bl e à leur ouvrag e . 

E t a u cas adv ena n t qu 'a ucun e faut e sera it 
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trouvée en Poouvre, iceux entrepreneurs seront. 
obligés de l'am ender au cont entem ent des su s
dict Seign eurs, ce qu'estant faict ladi cte somm e 
de 600 florins de reste leur sera comptée et sa
tisfaicte. 

Item les entr epreneurs seront ob ligés de don
ner caution tant des payemens qu'ils receveront, 
au conte nt ement des susdicts seigneurs, comm e 
auss i pour le parfaict accompliss ement de l'ou
vrage susdict. Ainsi fa ict compte nt, en accord, 
l'an, mois, et jour susdicts ent re les députés des 
susdicts seigneurs e t les entrepreneurs de qµo v 
furent faicts 2 instruments dont l'un est signé 
par Ie sécrétaire des susdicts Seigneurs et l' autre 
par les ent reprenneurs . 

Par ordre de Messeigneurs susdicts . 
Ie 10 de mars 1653. 
P. Boele, secrétaire . 

(get) Pierre Destré 
Louis Bis 

1653, 2 Mei. - Bestek ll. 

Ce jourd'huy 2e de May 1653. 
Messieurs du chapitre de l'église cathédral e de 

St-Bavon à Gand d'un e part et Mres Pi err e 
d'Estré et Louys Bis facteurs d'orgues d'aultre 
sant conv enus par ensemb le pour fair e un orgu e 
selon l'ordonnanc e su ivante: 

Assavoir que le grand orgue sera de seize 
pieds avecq tout Ie jeu et mouv ement nécessaire. 

1. Premier ement une devanture d'éstain d'An
gleterre po ly e t bruny sonant de 16 pi eds 
ouvert. 

2. Jeu de hui ct pi ed ouve r t d'éstain e t le pied 
de plomb. 

3. Un pr estant de 4 pied ouve r t, le corps d'és
tain et le pied de p lomb. 

4. Un doubl et sonant 2 pied ouvert Ie corps 
d 'éstain et le pi ed de plomb . 

5. Un e furnitur e de cincq tuyaux sur chacun e 
tou che Ie corps d'éstain et Ie pied p lomb. 

6. Un e cymbal e de trois tuyaux sur chaqu c 
t ouch e Ie corp d'éstain et · le p ied de plomb. 

7. Un bourdon de 8 pi ed bouch é, sonant de 
seize, les 2 pr emièr es octav es de boi s et Ie 
r este en plomb. 

8. Un bourdon ou holpyp e de 4 pi ed sonant 
huict la premi ère oct ave de bois et Ie r est e 
de p lomb. Tous les jeus cy -dessus m ention
nés serviront pour Ie plain jeu. 

9. Un e flutt e de grosse tai lle sonant de 4 pi ed 
de plomb. 

10. Un nazar de grosse taille de p lomb. 
11. Un e quinta dienn e de 4 pied son ant de huict 

de plomb. 
12. Un ciflet Ie corps d 'éstain et Ie pi ed de 

p lomb . 
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J 3. Un coi"net de Ö t uy a tlx sur chaqu e tou ch::i 
commençant en C au millieu du ciavier fai 
sant 25 touches de p lomb. 

14. Une bombarde d'éstain répétant en f. u t -:m 
bas. 

15. Une trompett e d'éstain sonant de huict 
pied ouvert , Ie pied de piomb, les han ches 
de cuivre. 

16. Un cleron d'éstain sonant 4 pied. 

Pour Ie positif ou la chaise 

1. Un devanti er de 4 pied d'éstain poi y qu' elle 
servira pou r Ie presta _nt. 

2. Un bourdon ou holpype de 4 pied sonan t 
huict, la pr emièr e octave de bois et Ie rest e 
de piomb. 

3. Une flutte de 4 pied de piomb. 
4. Un petit nazard de plomb. 
5. Un e doubi ett e Ie corps d'éstain; Ie pied de 

plomb. 
6. Une petite flutte traverse de p lomb. 
7. Une sesqu ia itera de deux tuyaux sur cha

que touche comm encant au milieu du cla 
vier au corn et. 

8. Un Iarigo Ie corp s d 'éstain et Ie pied de 
piomb. 

9. Furniture de trois tuyaux sur chaquo tou
che, Ie corps d'éstain, Ie pied de p lomb. 

10. Un e cymba le de deux tuyaux sur chaqu e 
touche, Ie corps d'éstain, Ie pied de plomb. 

11. Un e crom horne de quatre -pied sonant huict 
Ie corps d'éstain, Ie pied de plomb. 

Item deux claviers de bois de buys et les fein 
tes d'ébène , contenant chacun clav ier 4-5 t ou
ches racourcij pa r Ie bas. 

Seront aussi faicts deux secre ts pour la grand ' 
orgue et un pour Ie positif, suffisant pour fair e 
jouer t ou t Ie jeu cy -dessus mentionn é. 

It em cin q souffl ets de cinq p ied de long l·t 
deux p ied huict poulc es de larg e, Ie tou t mesur e 
de Fran ce, avecq tous les port evens nécessaires. 

It em un péda lle cont enant un e octav e depui s 
G. jusqu es à G. tirant au grand clav ier du 
grand'orgue. 

It em un tr emblant , un rossignol, un tambour, 
un e cornemus e, un ventil et aultr es minutés 
servants à l'a ccomp lissement de l'reuvre. 

Estant les susdicts pr endeurs ob iigées de li
vr er tous les mat ériaux et ouiti ls nécessair es, 
rien excepté hormis la seule cass e et ac cornplir 
ee t ouvrag e de t elle sort e qu e ri en n'y manqu c 
selon Ie jugem ent de maîtr es à ce ent endus , qui 
seront choisis par Ie susdict chapitr e et Ie t enir 
bon l'espac e d'un an apr ès l'enti er accompliss e
ment, qu'i ls seront obligées de fair e end edan s 
deux ans commen cants du jour d'huy. 

It em Iesdit s prend eurs devant comm encer, 
seront obligés de donn er caution, comm e prin -



C"ipal souffi sant e à la sat isfact ion dudi t chapit re 
ta nt pour les pay mens qu e po ur l' enti er a ccom
plissement et bonté de eet ouvrage . 

E t leur sera payé par les susdi ts seigneur s du 
chapitr e la somme de 5600 florins en 3 te rm es : 
as scavo ir, in cont inent a pr ès la cau tion susdit e, 
ou pour Ie moin gs six senm aines apr ès la somm e 
de 600 florin s cont ant et on fera r epondr e par 
Ie receve ur d' An vers pour 1000 fl. Et Ie 1·est e se 
payera en te lle faço n qu' au te mps de l'acco m
plisseme nt de l' amvre r este ron t encore à pay er 
1200 florin s, dont les 600 florins seron t payés 
a u jour dud. acco mpli ssement et les autr es 600 
flor ins un an apr ès. P arm y qu oy vi endront à 

octo r J ohn Bl own wa s een En
gelse orga nist, die leefde va n 
20 Febru ar i 1649 t ot 1 Octo ber 
1708. Hij wer d gebo ren in 
N ewa rk ( N ott inghams hir e ) en 
st ierf te Lond en, waa r hij in de 
West min st erabb ey werd begra 
ven . Daar was hij ook organist 

geweest, eerst va n 1668 tot 1679 (hij legde zij n 
functi e neer . t en bat e va n zijn leerlin g H enr y 
P ur cell) en va n 1695 ( na de vroegtijdi ge dood 
va n Pur cell) tot 1708. 

Dat zijn a llem~a l d ingen , d ie ge va n de bui -
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cesser to us les contracts et condi t ions cy-devant 
conceues en t res ces par t ies avec q les pr éte nsions 
d'in te rest qu e l'un ou l'aut re pourroit avoir . 

En t esmoing de quo y ont esté faicts deux in
st ru me nts dont l'un est signé par Ie sécréta ire 
des susdi t s seigneurs et l'aultr e par les susdi ts 
pr end eurs. 

pa r ordr e de m esseigneurs susdi ts 
P. Bo ele 

sécré ta ire 
(get ) Pierr e Dest ré 

louis Bis 

(Ver volgt) Bert en DE KEYZER 

<Dr. John 1Blow 
te nwach t moet hor en, wa nt in geen enk el va n 
de gro te handb oeken over de gesch iedenis vari 
de muziek word t ook maar met één woord over 
hem gerept . D e gro te lex ica geve n enk ele data 
et facta en daa rm ee m oete n we het dan doen. 
K ort na de oorlog heeft de Hin r ichscn -E diti on 
va n Lond en een vee rt igtal bladzij den met orgel
muzi ek van Bl ow ui tge geve n. Zij werd en ove r
genom en va n . . . enkele hand schrif te n ui t het 
Bri ts Museum. En t och was Bl ow in zijn dage n 
geen onb ekend e. 

In zijn jeugd t oonde hij reeds een ste rk e mu
zikalit eit en da arom werd hij ui tge kozen om 
aan de Mag nus Song School t e N ewark mu ziek
onderr icht te on tva ngen. H et was juis t in de 
dage n , na de bur geroo rl og, toe n het En gelse 
puri ta nism e va n Crom well, da t a lle kerk en be
ro ofd had va n hun koren èn hun orgels, verdw e
nen was en koning K arel II de muzi ek aa n h of 
en in k erk weer was gaa n bevord eren . Om het 
vacuum te vull en werd en muzieksch olen ge
st ich t waa r begaa fde kn apen een degelijk e op . 
leidin g ontvin gen. John Bl ow was een er va n. 
In 1661 kw am hij a ls koorkn aap in de konink
lijke kapel, waa r hij ond err ich t genoot va n 
Cook en Gibbons. Om zijn deugdzaa m leven , 
zijn geleerdh eid en zijn onb espr oken gedrag 
werd hem in 1677 de t it el vel'leend van cc D octo r 
in Music» , nadat hij een jaa r lang organi st va n 
de R oyal Chape ! was geweest . In 1685 werd hij 
<c pri vat e mu sicia n >> (kamermu sicus) van de 
konin g, la te r Mast er of ch oriste rs ( tot 1693) 
aa n de Sint -Pa ul , in 1699 werd hem de t it el ver -
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leend van koninklijk compo nist. Deze eret itels 
had hij verdiend met een werkzaam leven: er 
kon geen gebeurtenis passeren aan het hof of 
in de grote wereld, waarvoor hij niet een com 
positie maakte, of er a ls organist bij betrokken 
was. Zeer vee l heeft hij dan ook gecomponeerd, 
maar er is weinig van uitgegeven, tenzij in enkele 
verzame lwerken. Hij vormde tal van leerling en. 
Naast Purcell o.a. William Croft en vele tien
tallen koorzangers in Londen. 

* 
Onder auspiciën van de British Council werd 

in Amsterdam een conc ert gegeven van werken 
van Blow voor orgel, cemba lo, koor en solo. 
Het werd uitg evoe rd in het oude Schuilkerk.ie , 
waarover ik in de eerste jaargang van ·c De 
Schalmei ,, heb geschreven: cc Ons e Lieve Heer 
op Solder )), nu het Mus eum cc Amstelkring J> 

(Jrg. 1, blz. 16-18) . Op het orgeltje, waarvan 
een afbeelding van het front en de dispositie 
werden afgedrukt, werden de werken van deze 
Engelse orge lcomponist gespeld door Dolf Hen
drikse. Het zijn maar korte stukken in de trant 

van Pach elbel's Magnificat-fuga 1s, maar toeh 
met een eigen geluid. Het Amsterdams kam er 
koor zong, begeleid door enig e strijkinstrumen
ten, o.l.v . Jan Boeke een Magnificat, een Nunc 
dimittis ( beide natuurlijk op Engelse teksten), 
benevens enk ele Anthems en het motet Salva
tor mundi. Op de cembalo speelde Dolf H en
drikse nog een Suite in re-minor en de Variatie's 
over Morlake's Ground (De Ground is een osti
nato-thema voor de bas, waarboven een aantal 
var iaties worden gespeeld, zoals we die kenn en 
bij de Passacaglia). Het slot van dit zeer ge
slaagde, inti eme concert werd gevormd door de 
Ode cc Awake, rriy Lyr e », voor tenor solo (Jan 
Laarveld), koor, strijkers en continuo. 

In deze eerste kennismaking met het werk 
van Blow in Amsterdam viel zeer veel te waar
deren; vooral hebben we goed kunnen waarne
men, dat het oud e orgel van 1794 - dat nog 
in dezelfde staat verkeert als waarin het werd 
gebouwd - zich buitengewoon goed voor deze 
muziek leent. 

P.V. 

MIXTUREN 

(VERVOLG VAN BLZ. 24) 

• Bach-herdenking. De herdenking van het ste1•fjaar 
van Vader Bach is voor de Utrechtse hoogstudenten 
aan leid in g geweest tot het ineenzetten van een grootse 
manifestatie. De ·betekenis van Bach zetten zij uit ee n in 
hun « Bach-krant », die tevens het lop ende nieuws zal 
bevatten omtrent de concerten e.d. 

Zij organiseren te Utr echt een Bach -cyclu s van een 
twinti gta l concerten, waarin een overzicht gegeven zal 
worden van het ceuvre van de Leipziger Cantor. Behalve 
het Ufrechts Studenten Kooi· en Orkest, het Utrechts 
St ud enten Concert en het Utrechts Instt ·umentaal Kwin
tet , .werken hier aan mee de Nederlandse Bach Ve1·eni
g in g, de Utrechtse organisten. Het Utrechts Motet gezel
sc hap en een aantal solisten, o.w . Hans Brandts Buy s, 
Care! van Leeuw en Boomkamp en Dr. Anthon van der 
Ho1·s t; Stoffel van Viegen, George Stam, Willem Mudd e; 
a ls dirigenten treden op: Prof. Kerm . Schroeder, Kurt 
Pant ze r, Albert de Klerk e.a. 

Doordat een uitwi sse ling met -Keuls e studenten tot 
stand gekomen is (het Utrecht ~ Studenten Ko or en Or 
kest gaat in de zomermaande n drie- weken na a r het 
Rijnland, waar een muziekcursus ove r de Barok gevo lgd 
zal worden), za l het mogelijk zijn , de Keulse Bachveren i
g ing, de Rem scheide1· Kantorei en het Madrigaal -koor 
en het Orkest van de Keu lse Muziekhogeschool in het 
kader van onze cyc lu s te betrekken. 

Als inl eiding tot de a.s. herdenkin g ve1·schijn t dit eer
ste nummer van de Bach-krant. Zij prijzen zich gelukkig 
hi ervoor de . m edewe rkin g van Nederland se en I.Juiten 
land se mu sici en mu s icolog e n, waaronder een groot aa n
tal Bachkenners t e hebb en verkregen. N aast verhande-
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lingen van a lgemene aa rd, zoals « Bachs theologische 
achtergrond » vindt men in dit nummer opstellen, waarin 
enkele werken van de Cantor worden besproken. In ee n 
drie tal artikelen wordt resp. het gebr uik van de blok
fluit , het orgel en de klavierinstrumenten bij Bach be
handeld. Tenslotte wordt in en ige bijdragen het st uden 
tenmuziekleven vanaf de oprichting der Utrechtse un -i
vers iteit belicht. 

Zij hopen door de uit gave van deze krant en de orga
nisatie van de Bachcyclus in Uti-echt iets te hebben bij
gedragen om tot een wa a rdige herdenking in Nederland 
te kunnen kome n . 

• Holland-Festival. Ter gelege nh eid va n het Holland
Fe stival van 15 Juni-15 Juli a.s. zullen - naast de sym 
phonie- en kamermuziekconcert en en opera-uivoeringen 
- een vijftal orgelconcerten worden gegeven . Het eerst e 
za l gespee ld worden door Prof. Flor Peeters op het orge l 
van de Oude Kerk te Amsterdam; de verdere concerten 
zijn voorzien in Leiden (S. Pieter), · Haarlem (S. Bavo, 
Georg es Rob ert), Zwolle en Utrecht (Dom . Stoffel van 
Viegen). Op de openingsavond van het festival zullen 
op 36 beiaai·de n van Nederland (te Am sterdam a lleen 
a l op vier) I.Jes pe lingen worden gegeven. 

• Het dru.kfout enduiveltj e heeft ons pa 1·ten gespee ld. 
In het a rtikel « De Orgelmis van J. S. Bach » is op blz. 
140 ee n regel uitgevallen. Het s lot van de eerste a lin ea 
moet a ls volgt worden ge lezen: « Omdat de melod ieën 
g rotendeels vergeten zijn, liet hij de gez a nge n uitvoer en 
do or het gemengd koor der Bach-v ere nigin g o.l.v. Albert 
de Klerk. » 

• 



André MARCHAL 
':>mpror,ióator 

_,_ 

« André Marcha l. organisl<- d e S 1-Eu s
lache, es t aujourd 'hui I'un de 110s plu s 
i;rrands maîtres, si ce n 'est · Ie plus grand. » 

(Uittreks el uit bri e f van J\,1. N orbert Du
fourcq, aan « De Schalmei ».) 

De schrijver van dit arLikel, cl/ir. Pa.ul Eraly , is 
een leerling en vriend van M. André Marclial , hij 
ka.n er clus met het meeste rech t en kenn is over scl11·ij
ven. Geclurende twee jaar cleecl hij de studie-tocht 
naar Parijs om er te luisteren naar - en Ie spelen voor 
cle beroemde blinde M eester. G eclurende de a/we:zig 
lwid van Marchal (Amerikamis) , werden cle sl uclies 
voortgezet bij cle organist Gaston Litai:ze, insgelijks 
blind. De Heer Paul Eraly heeft een ware scfwt vun 
nota's , laten w·e :zeggen een geleicleli;k « Traité " · 
Pooral over de improvisatie waarbij s teeds de scl1ïi[
telijk e voorbeelclen moesten uitgewerkt worclen. V/ij 
durven claarom stellig verlwpen dat l1ij « De Sclwl 
mei »-lezers nog me erdere keren ee n ki;k :zal geve n 
op fwt groots · en veelzijdig le:ven en werk van clc> 
Franse Meester. (N.v.cl.R.) 

Merkwaardig en toch gewoon is het dat in 
elke period e der geschieden is een figuur vooruit
tr eed uit de gewon e lagen van het vo lk en van 
de int ellec tu ele elit e; wann eer wij ons nu st ellen 
op het zuiver standpunt van het organistschap 
dan mogen wij verklaren dat André Marchal zo 
een figum is. 

André Marchal werd geboren op 6 F ebruari 
1894 te Parijs. Hij studeerde aan het Nationa a l 
Instituut voo r jonge Blind en, waar hij nog he
den onderricht geeft in orge l. Nadi en werd hij 
opgenomen in de orge lklas van Eugène Gigout. 
Hij beha ald e de grootste prijz en in orge l zelf, 
improvisatie, fuga en contrapunt en volgt, met 
deze hog e waard en bekl eed , zijn meester op in 
St-Augustin. Enk ele jar en daarna volgt hij 
Au gustin BARIE op in St-Germain -des-P rés. 
Vana f dit tijdperk, en zo gedurende dertig ja ar 
speelde hij een select repe rtoir e op zijn « Tribu
ne» gedur end e de Zondagmi s te elf uur_ De 

• 

n-:eesterwerken der grote klassieke Duit sers, 
Fr ansen, Ita.lian en, Nederland ers, Spanjaard en 
en Eng elsen kreg en hun beurt. Hij was er de 
scrupul euse vertolk er van en veropenbaarde on
uitgeg even en zeldzaam gespee lde werken. 

Bij het overlijden van Joseph BONNET 
( Canada 1942) werd hem het befaamd instru
ment van St-Eustach e (Mercklin-Gonsalez) toe
vertrouwd . Nu nog is dit de plaats waar hij 
ten dienste van de kunst en de mensh eid on
vei·moeid arbe id t ... 

Het eerste optreden van Mar chal voor het 
P arijs e publi ek, in de zaa l van het Conserva
torium was een veropenbaring Tl 923). Met één 
ruk stond hij aan de spits der na-oorlogs e (1914-
1918 ) orge l-concertanten. 

Met verrassend e sne lh eid groe ide zijn faam 
uit tot ver in het buitenland en vanzelfsprekend 
ook zijn rondr eizen door Spanje, Zwitserland , 
Duitsland, België, Engeland en Noord-Afrika. 
In 1930 deed hi i zijn eerst e brillante concerten 
in Cleveland (U.S.A. r met ongeveer h et vo lle
dig Bacb-reuvr e . In 1947 en 1949 vertrok hij 
terug naar de St a t es voor rec itals alsmede voo r 
onderricht in ve rs chill ende Univ ersit eit en al
daar. 

Gedur end e de oorlogsperiode lag het werk 
niet sti l en op een zeer bijzond er gelukte wijz e 
lokte hij •een mas sa vo lk naar het (( Pal a is de 
Chaillot ». D eze << clou » bestond hierin, dat hij 
op het pr ac htig orgel ( Cavai llé-Coll-Gon salez = 
80 spe len) een reeks « cyc lussen » ten gehore 
br ac ht. Zij war en in dien aa .rd samengeste ld: 
de « Grot e vormen der Org elmu ziek» , ver der 
« Van het Pre lud ium en Fug a tot h et v rij e 
th ema » ( 1942-43). D e tweede reeks concerten, 
in 1945-46 , bestond uit « D e Meest erw erk en va n 
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Bach ». Eindelijk een der de r eeks in 1948 om 
vatte « De F 1;ans e Org elmu ziek>>. In Januari 
va n dit jaar spee lde Marchal, te r gelegenheid 
van de 200st e ve rj aring van he t afs terve n van 
Bach ( 17 50) het voll edig orge lamvre van de 
grote Cant or . 

In de loop van 1948 kr eeg België het bezoek 
van A. Marchal, op ini t iatief van Prof. Peete rs 
waarvoor de org elwereld hem hi er mog e dank
baar zij n. Hij concer tee rd e in de Abdij van 
Tongerloo, Lemmens insti tuut en N.I.R. Zij die 
het groot genot hadd en hem in de beide eerst 
genoemde plaats en te beluis teren zu llen er een 
blijvend e nagedachtenis aan bewaren, want is 
hij een meesterlijk verto lker ni et minder staat 

1 hij op een uit gelezen plaats op gebied van im-
provisati e . 

Het is een traditi e der grote Franse orgelv ir
tuosen, hunn e concerten, zowel orgelinhuldigin
gen als vri je re cita ls t e besluiten met een im
provisati e op een gegeven th ema. In dit verban d 
late n wij hier een reeks orge lconcerten -pro
grammas volgen die hij sam ensteld e ond er tite l 
va n cc Th e Large Forms or Musi c for Organ » 
( 10 recitals in 194 7 -48) te Cleve land. H et bui
tengewoon inter essante aa n die concert en was 
dat hij ieder r ecital ove r een spec iale vorm 
steeds geschiedkundig verantwoordde en dus 
van ouds tot de mod erne tijd en doormaakte. 

Zo was het eerst e re cital gewi jd aan het 
<c Pre ludium en Fuga va n af CABEZON tot 
DUPRE >> te lkens besloten met een gro te im
visatie naar « de vorm van de da g » ! 

Voor de belangst ellend e laten wij hi er de 
negen andere vo lgen: 
2. De •« Tocct1,,ta >> van Fr esco baldi tot Wid or. 
3. De F antasia van H ofmai er tot Li szt. 
4. De Chacon ne, Canzo na, Passa ca ille va n L. 

Coup erin tot Franck. 
5. Gr egori aans geï n spireerde muzi ek va n Pero 

tin tot J . Lang lais . 
6. Volksgeïnspireerde mu ziek van Landin o tot 

H. Nib elle. 
7. H et expr ess ief en contrapuntis ch chon.al 

va n Swee linck tot L . Viern e. 
8. H et choraal met va riati es en Part ita , van 

Scheidt tot Viern e . 
9. De Sonat e, Concerto en Symphoni e van 

Händ el tot Viern e. 
10. H et vrij Th ema va n J. Caba nill es to t J. 

Alain. 
J a, zo een cyc lus t e mo gen be luis teren, te l

kens bes loten met een inprovis at ie vo lgens de 
vaste vo rm va n het progr amma mo et een 
cc eve nemen t>> zijn va n buit engewoo n cultur ele 
waarde dat zeker ook in ons land en Ned erland 
te n zeerst e welkom zou zijn! Lat en wi j h on en 
dat zich eens de gelege nh eid voo rd oet het pro -
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gramma van Cleve land in onze gewesten te ho 
ren hern eme n ! 

De histor ische bete kenis va n het org el en de 
practische toepass ingen in de orgelbouw met de 
evo lut ie ervan had Mar cha l in de greep en zij n 
diepe kenni s ervan stelde hij ten dienste van 
de « Commiss ion des Orgu es et Monum ents 
Hist oriqu es », di e er merkwaardi ge voord elen 
uit haald e. En zo het neo-kl ass iek or gel met zijn 
klo eke mixtur en en zac ht e to ng spelen st ~cd · 
meer ingan g vinden in het lan d dat te nemaal 
door de Romanti ek veroverd was, dan is dit in 
grote mat e t e dank en aan de besche iden do ch 
gefond eerd e t uss enkomst en va n A. Marchal. 

Als conc lusie van di t kor t woord ove r Mar
cha.l, menen wij goed te doen een aanha ling 
ove r te nemen van zijn vr iend en medewerk er 
N. Dufour cq die de juist e noot gee.ft n onens 
Marchal's interpretatie en improvis at ie : 

« In de verto lking van elk werk zoekt hij in 
eerst e in stan t ie de grote .archit ectur a le lijn en 
te ond erlijn en , in tweede inst anti e zoekt de 
kun stenaar de persoonlijkh eid van de toondich 
t er t e be naderen en weer t e geven en, indi en 
het waar is dat hij een ruim e p laats maakt 
voo r de "e xpr essieve détails" dan is het nooit 
t en nad ele of ten koste van h et geheel. Zijn 
spe l is zuiver, helder en soepe l, een sne l waar
va n de eerste hoedani gh eid is het int ensieve, de 
geest . Hij beschik t over een ve rb azend begrio 
op gebi ed va n orge lkl eur , zijn poëzie overw el
digt. Dit is h et figuur van Marc hal a ls yertol
ker. 

In de bij uitst ek Frans e kun st va n het im 
pro viseren is hij zulk e meeste r dat hi.i ogen 
blikk elijk een architecturaal klankb eeld voor
draagt van uitg ebr eid e verh oudin gen als een 
Symphon ie , met hetzelf de gemak en kunst zin 
a ls hij een intiem en helder poëma « ciseleert n . 
Een subiete indruk a ls in een voo rtlop end e 
dro om die u voe rt in het dom ein van zuive re 
scho onh eid. >> 

Pa tJ.l ERALY 



qoaarom een 'Zloed bezet Cf)edaal ? 
Antwoord van P. B. Kaeser. 

D e H eer Ka eser heeft deze vra ag kort en 
zakelijk bea nt woord. Op de vraag waa rom Arp 
Schnit ger, Hin sch , Muller e.a ., zo' n vo lledig pe 
daa l bouwd en , geeft hij a ls antw oord: « een
voudi gweg omd a t het p edaa l de vee lzijdi gste 
en belangrijkst e taak t en deel va lt , nl. het 
spelen van een duid elijk con trapun t. » Hij ve r
volgt dan : « dat wij t egenw oordi g niet meer 
inst aat zijn deze zó te sp elen en bij gev olg ook 
geen goe d uit gebo uwde pedaa lwerk en bezitte n , 
noch nodig hebb en, ligt a lleen aa n ons en onze 
bedor ven sm aak. » Gaarn e zou ik hier iets die
p er op in will en gaan. Wij wet en du s nauwk eu
rig , waarom bove ng enoemd e org elbouw ers v roe
ger zo'n uitg ebr eid peda al bouwd en . De poly
ph one muzi ek va n die dage n eist e dat. Hi eruit 
blijkt du s zonn ekla ar dat er ee n zeer nauw ve r
band wa s tus sen de orgelb ouwers en k erkmusi ci 
va n di e dage n. De r oma nti ek h eeft dit alles t e 
loor doen gaan. Vooral de oud e orgels moeste n 
het ont gelden, v ulste mm en ve rwijd erd , men 
wist er geen raad mee, meesta l werd en zij door 
st rijk ers ve rv angen. Nu zegt Paul K aese r te 
rec h t « dat wij het c.f.spe l ve rleerd h ebben ». 
Wij zijn het daa r wel m ee eens , ma ar dat wij 
nu zulk e orgels met ui tge br eide peda len niet 
meer n odig hebben , daa r kunn en wij het on
moge lijk m ee eens_ zijn . Wij h ebb en _iuist nu 
weer zulk e inst rum ent en nodig. Jui st nu ! 
Waa rom . .. ? W el wij moete n te ru g naa r een 
weergave va n de polyp hone muzi ek en dan 
kunn en wij a lleen maa r zulk e orgels gebruik en 
en gee n and eren . R adicaa l za l er dus een om 
mekeer moete n kom en. E n clan ligt mijn s in 
ziens de fout niet a lleen bij de gene, die een 
org el lat en bouwe n , bv . h et k erJc{bestuur , maar 

. ik zou met klem willen zegge n, h et ligt in h oofd
zaa k bij de orgelbouwers. Zij a lleen hebb en te 
beslis sen hoe een orgel moet word en. Zij a lleen 
hebb en da n maar t e zorgen dat er geen ro ma n
t ische maa r refo rm at oris che or gels gebouwd 
word en. Zij moet en zond er m eer weigeren an
dere org els te bouwen. Gelukki g zijn er va n 
zulk e or gelbo uwers, zoa ls Fl entr op , va n Leeu 
wen, Mense Ruit er . Fl entr op ui t Zaa nd am wei
ger de laatst op een orgel va n 25 st . ook maa r 
een enk ele st rijk er te bo uwen. Hij zei ond er
mee r: ,c late n wij toc h weer o r g e l s gaa n 
bo uwen in de wa re zin va n h et woo rd. » Ziet 
daa r moete n wij weer naa r toe. Dan pas za l er 
va n een re naissa nce spr ak e kunn en zijn , eerd er 

n iet. Nu weet ik wel, de zaken liggen in di verse 
ke rk en soms geheel and ers, ik wil dat niet ont 
kenn en , maa r we hebb en in de eerste plaat s 
weer instrum ente n no dig, waa rop men de wer
ken va n P achelbel, Sweelin ck, Bux te hud e, Bach 
e.a . polyph one meeste rs k an spelen. Ik zeide u , 
dat wij op kl einere orgels, vooral die voo r de 
Pro test ant se Er ediens t, de st rij kers best miss en 
kunn en. Hi er moet men vaak woekeren met 
het aa nta l register s en zo wij h ier st rijk ers zou
den gebruik en, and ere belan grijk er st emm en 
zoud en moete n k omen te ve rvall en en da t zou 
onjui st zijn. Men bouwe dus op kl einere orgels 
vee l vuls te mm en, bij een aa nt al va n 20 ste m
m en bv . a l een ruispijp in h et pedaa l, plu s een 
v ier en t wee voet, het pedaal m oet juist hier 
zeer helder zijn. P as als men aan. deze eisen vo l
daa n heeft , mag men aa n st rijk ers gaa n den
ken , eerd er niet. Dat hi er no g vee l aan man
keer t, laat zich begrijp en. Wij hebb en in de eer
ste plaa ts nog t e vee l org anist en, die de r oman
t ische muzi ek pr eferen boven de polyphon e, in 
de t weede pl aats zijn er nog stee ds ve le k erk
bes tur en die hi er geh oor aa n geve n en in de 
laatste plaa t s zijn er hier in ons land geno eg 
orgelbouwers die zich v oor dergelijk e din gen 
lenen en zo' n kerkb est uur tege mo et willen k o
men. Aan a l deze wan toesta nd en za l eeD.IPaa l 
een eind e gemaa k t moete n word en. Ook zal h et 
niet meer voo r m ogen kom en, dat een archit ect 
op dra ch t krij gt voo r een nieuwe kerk , en h et 
orge l in die nieuwe kerk rusti g acht er een muur 
me t ope nin gen , die teza men no g geen m ete r zijn , 
p rojectee r t . Dit is wel het dwaa st e wat men 
zich kan vo orste lllen. Dat bo vengeno emd e ar 
chit ect ui t Am ste rd am toc h gelege nh eid krij gt 
zo iets t e doen, laa t duid elijk zien welke wan
t oesta nd en er in ons land no g heerse n en het , 
zou goed zijn dat daa r nu eens v oorgoed een 
eind aa n kw am . P as daarn a zal er van een a l
gehele hervo rmin g sprake kunn en zij n . Wij or 
ga niste n zull en ons weer te rd ege af h ebbe n te 
vra gen , wat is po lyph one sp el en h oe kunn en 
wij die het best ve r to lk en en welk orgel heb ik 
da ar voo r nodig. Wij zijn di t t otaal v erl eerd , nu 
goed, dan m oete n wij deze schade inh alen. Er 
za l weer een t ij d mo ete n komen dat archi tect -
orgelbouwer - orga nist weer na uw zull en sa men 
moete n werke n , dan pas za l het een gr oot 
« Mag nifi ca t an im a m ea D ominum » kunn en 
word en , een verh eerlijkin g " Ad gloria m D ei» . 
T ot zove r het an t woord aa n Pa ul Kaese r. 

W. v .d. BORN 
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Voorbeeld orge l 20 st. 

Man. I Man. II Ped. 
Qui ntadc•,·n l (J vt. Bnnrpijp 8 vl. Subbas 16 vt. 
Pr cs lnnt 8 \' I. hlokfluil 4 vl. oclnafh. 8 vt. 
holp ijp 8 \'I. prcstnnl 2 ,·t. kornnlb. 4 vt. 
lluil ,, vt. quinl 1 1/; vl. ruis pijp 3 st. 
prcslnnl 4 vt. scherp 4 st. cinq 2 vt. 
nnchth oorn 2 vt. Kromhoor11 8 vt. 
sexquinh cr 2 st. Koppels 
mixtuur 4,5 st. Mnn. 1-11 P ed. -1 Pedaal -11 lrompcl 8 vt. 

systeem mechnni scl, 0111vnng kl. c,-
(~, pcd- c- r 

l'vfnn 1 is hel H.\V. l'vlnn. IJ is een Rugp osilief. terwijl het pcdnnl nnn wccrsknnlcn slnnl. 
W.v.d .B. 

onqet en human 
Wij zu llen voorzeker de waarheid geen ge

weld aando en wanneer we onbesc hroomd voor
opste llen dat d.e humor zo oud is als de mens. 

Er zijn ons geen teksten uit de schepping be
kend di e er zouden op wijzen dat Adam zijn e 
echtge note met een leuk verhaal of ee n schelms 
gezicht aan 't lachen heeft gebracht, en ook niet 
omgekeerd .. . 

Wat we wel a llen kenn en - en is zij niet het 
oudste bewijs voor ' t bestaan van de humor? -
is de gesch iedenis van Abraham en Isaa c. 

Met bekl emd gemoed bond Abraham zijG 
zoon Isaac stev ig op de houtbuns els, nam zijn 
kapm es en sloeg ... doch de Eng el weerhield zijn 
zwaaiende arm, bek eek de beduusd e vader 
scha lks-g9,-weg: « C'est pour rire! » zei hij. Er 
wordt in de tekst niet s vermeld ov er de reacties 
di e dit woord op de vader teweegbrac h t, doch 
wij hebb en reden en te vermo eden dat hij er op 
ingegaa n is met vreugdig gemoed . 

Wij herinn eren ons niet a lles m eer van wat 
Horatius in zijn dichtbundels ne erpende o.m. 
over die boom die op h em << zou kunn en va llen 
zijn » en ove r de verkwikke _nd e drinkgelag en 
waarbij hij de actieve getu ige scheen te zijn . 
Van de H. Laur entius die zou gezegd hebb en 
wann eer hij op het rooster te brand en lag: 
« K eert me nu , ik ben gaar langs di e kant! » 
Van Pat er Pro die op v luch t voor de pol .iti e, in 
een zijstra at je een to eva llige jong e dam e bij 
de arm greep zodat de politi e niets m eer dan 
een verliefd paartje in het straatje zag . 

Ho e wreed, heldhaftig, angstwekke nd ook, 
hi er en daar snuift men de geur van sterke 
humor op. 

Lat en wij alle ambachten, kun ste n , lett ern n 
doorsnuffe len, overa l borr elt de humor aan de 
oppervlakte of ligt barst ens gereed in de kern 
v.an de din g~n: en dit is maar goe d ook! 
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vVann eer Chesterton trouwde en de bruids
ko ets die kolossal e mens, na de kerkelijke plech
t igh eid naar huis reed, stopte hij tweemaal: de 
eerste keer kocht de verse echtgenoot een glas 
melk; de tweede keer een revolv er! Zijn ge
schriften hebb en daar voort va n geprofite erd! 

De nov ellen van Tchekow doen ons lachen 
en schrei en met tu it en; « Life with Father » ( Zo 
is Vad er) en « Life with Mother » va n Clar ence 
Day moet u, om fijne hum or te « beleven » vol
strekt lezen. Vergeten wij dan niet zelfs Guido 
Gezelle, en Timmermans, Ernest Claeys, Valèr e 
d e Pauw en andere om slechts enk ele te noe
men. 

Wie zou dan nog geen film gezie n h ebb en 
van Char lie Chaplin, H einz Rühmann , Hans 
Mas er, Laurel en Hardy, Fernandel, en ve rgeet 
voora l niet de hout erig e doch niet overtroffen 
Buster K eato n; de dier enfilms van Walt Dis
ney . E en aanta l Franse en Am erikaans e onno
zelaars hebb en geen gemeens met hum or. 

In de muzikal e wereld vind en we gelijkaar
dig e voorbe elden van grove en fijnzinnig e hu
mor, hier echt er niet steeds op het eerst e gehoor 
vat baar . Luist er naar de guitige Tij! Uilenspie
gel van Ri chard Strauss, de Vlaams e dansen 
va n Bl ockx, vele werk en van Mozart, Haydn , 
Händ el; naar het Concerto voor piano en tr om
pet van Flor P eet ers en een mass e a nd ere . 

In de orgelmuziek moeten wij humor van dit 
normaal soort ni et uit schak elen doch het is 
hi er vee l mo eilijk er, om niet t e zegge n iets mis
p laats de humor daarin met de vinger te wij
zen, omw ille van het eerste do el va n die muziek. 

In de beeldh ouwkunst , en hier komt ook het 
orge l om de ho ek kijk en, zijn onte lbar e voo r
be eld en . Bep erk en wij ons tot het sn ijwerk van 
een orge lkast uit de 16° en 17° eeuw. Men sneed 
in die vroegere tijd en de me est wondere figur en, 



de c< gapers » die de mond ope nsperden wanneer 
het verantwoordelijk register get rokk en werd; 
vogels die de bek ope nd en , woeste duiv elsk op 
pen die de ogen r olden , kerels m et enorme ore n . 
en een voge lsnave l. Bekijk bij gelegenheid de 
fame use kop op h et St-Baafsorgel te Gent, on
deraan in de ho ek aan de voo rk an t van het 
oks aa l. Zijn dat a lle geen humor-invallen vo.n 
de beeldhouw er ? 

,v ij komen nog een stap dichter op ons ter
rein. 

Wann eer de orge lbouwer een nachtegaal, een 
tromme l, voge lkens en zelfs een donder op het 
orgel cc bijzette», zou u niet denken dat er in de 
grond van zijn gemoed het warm geluid van een 
lach klokte? 

H eeft Bach niet op een avo nd gezegd aan 
Anna Magdal ena, aan Friedrich en de and ere 
jongens: cc Nu rr.oeten julli e eens luist ere n ... » 
wann eer hij zijn cc P ijp en tabak »-compositie 
voorspee ld e ? 

Zou César Fran ck, cc Le Père Angélique » (wat 
een misbruikt e naam voor de kloekheid en de 
durf va n die kuns te naa r- ) wa nn eer h ij in het 
cc Groot symp honisch st uk » v la}{ vóór h et stoe 
r e thema in solo-pedaa l, van p ian issim o, in drie 
akk ooi:den tot de krachtigste t ut t i overs laat op 
di t éne davere nd akkoord, zou Franck, zegden 
we, niet eens eve n (kwansuis) over de balustra
de ge loerd hebb en om t e zien hoeveel kerkbo e
ken uit de handen tu im eld en bij die onver
wachte slag va n het orgel ? 

Ten tijd e dat ik n og dag elijk s naast het or gel 
stond waarop m'n va der spee ld e (ik was toen 
nog ni et geabonneerd op cc De Scha lmei >> en 
had dus nog geen kennis van goed en kwaad! ) 
werd m'n aan dac ht o.m . steeds getrok ken naar 
een wijdopengesperde hoorn, ogenschi jnlijk een 
oude, groene phonograaf-hoorn die a fschuw elijk 
uit de org elkast puilde. Bij een paar spec ial e 

gelegenheden, wanneer vader bijzonder in goe 
de stemmi ng was en zich zelfs in de kerk een 
grapje permiteerde duwde hij met de r ech te r 
knie een plankj e op zij (systeem harmon ium
cresce nd o), een schuifj e ac h teraan de hoorn 
schoof weg en er hupp elde zo'n ongelu'~ki g 
sloortje van een too n de kerk in dat de meeste 
mensen zich gingen neerzet t en met eenze lfd e 
gevoe l in de maag dat men ond ergaat in de 
gangen van een kliniek: · et her, purgeermidd e
len en levertraa n. Ga ns dat grotesk gedoe ofte 
register droeg de ede le na am van cc orp heal » ! 
Ten overvloede geve n wij hier een ui tt reks el 
van het Mod ern Woord enbo ek ove r Orph eus: 
cc Hij betoverde door zijn zang en de tonen van 
zijn lier mensen en dieren, bomen en rot sen. ii 

In een toendertijd ve rschijn end muziektijd
schrift schr eef men toen over die uitvinding als 
over een nieuw wereldwonder. Wij durven « Dt1 
Schalmei » met cit ate n daaruit niet bezoedelen 
a lho ewel we op slot va n rek ening de meest ge
gronde red enen hebb en te vermoeden dat het 
hi er én vanwege de orgelbouwer én va nwege de 
schrijver van genoemd artikel eenvoudig ging 
om een uiting van humor. En gezien de echt 
fijne humor va n kort e a dem is vinden we ne:r
gens geen cc orphealen » meer. 

In de werken van Flor Peeters v ind en we een 
greep vo l humor; enk ele variaties bv. op een 
Oud-N ederlands Li ed krijg en bij midd el van h et 
rhythm e en de harmonis che uitwerking een fijn
zinni g humoristisch charm e. 

We zien hem toch zo ove r de ta fel gebogen 
en horen zijn warm e st em gedempt ... gedem pt 
groe ien naar een formidabele lachbui va n al 
wat kop en mens is rondom. 

Waarom zouden wij bi j de orge lbouwers en 

l{ 

p.l~ UOt 
ranontl 
nme-...ttîil 

compo nisten en organisten niet dàt zoekfln in 
het werk dat toch gegroeid en geschapen is uit 
de diepste t int en van hun fijn gemoed? 
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Er is echter nog een andere zijd e aan de· 
humor en het orgel. 

De mensen kijk en naar de orgelbouwer, de 
organist, en luisteren naar de orgelcompositic1'. 
Er zijn een hele groep mensen die ons aan het 
werk zien. Zij zullen daarbij totaal onverschil-

lig blijv en of met schr oom voor de feiten staa n. 
Ofwel: een of and er kara kt eristi ek zal hen do, •11 

n. onkelen, doen la chen, doen uitbarsten, alleen
lijk om redenen die uit hun eigen karakt er, uit 
hun persoonlijke kijk op de ding en voortsprui
ten. Wij spreken dan over caricaturen. R eeds in 
de oudste muzi ekhandschriften vind en we voor
ste lling en va n caricatural e aa rd. 

Bekijk me eens die v iool- en harpsp eler uit 
de XIII° eeuw. 

In meerdere uitgaven vindt u caricaturen van 
Liszt, Berlioz, Beethov en , P aga nini, Chopin , 
Brahms, Str auss en een massa meer. 

Hierbij publiceren wij een mooi e van Eugène 
Gigout in volle actie, en een ander dat spec iaa l 
met orgelbouw te maken he eft: « De grote 
Kuis ». Er is grote kuis in de kerk. D e ijverige 
dames overdoen meteen ook maar h et orgel : 
« Dam es, mag ik u vrage n ook de pijpen teru g 
te plaatsen waar u die vond? » 

De hum or is een leuk iets en een goe d iets . 
Ieder mens heeft nood aan goe de hum or om in 
evenwicht te blij ven. 

En stukje humor ond er vorm van een goe d
bedo elde caricatuur zal ieder kunst enaar een 
dienst bewijzen. Zoek na ar de hum or in h et 
orgel, in de orgelkast, in de orgelcompositie en 
waar dit mogelijk is : u zult er meer symoath ie 
voor voelen om een diepe r b egr ip. 

TIJL 

~ ~ 
·--·-----

••·~ 
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:k.oppen 

Emiel De Groote 

/-1<'1 is nu nog ,., /mud en de w:nd is I<' wild rr, ""'"·/, eer>I =elfs 
r,oor C ('II goc•tl &c•wc,cir,.l me n s uan me er clcm fa1·/1tio lenlc•n : clocli u:(m • 

11c>,_•r d f! =011 en <lei bloemen en de rJOgr/s ... " '' clc m () 11sc n 11m1 over 
,Ie t«cl11ig jaor wr•cr /,un inlrcc/c =ul/cu c/ocn ,,,. /,el uil=ic/1/ ,Ier 
di11yc1n me er rust cu urcdc :ul/ e>11 b;;l,re,1u<>11. =uilen wi i fwm ,uc•cr 
011l mo,)l(1t1 :o nfs /1icr op de r 11olo. 

Gr c/urcm /c 55 juur was l1ij orwmi , I '"' " J e S t-/Jau{sha tliec/rac,/ 
111<'1 ee n ii ve r <•n f'Pn ncw wgc :c t/wf(/ buil en l!Pf(Jt•lijk ing . Met ••en /ri s 
uc lrnuge n uc rlu w lt li ij nou uil =iin jo nn c• jarc u : loPn lii j ol s een der 
heslc leerl inge n """ T i11el cliens Sorwf P 1Joor orge l voor /,ei eerst 
uil ooerd e op /,et 11ic1111• orgel. /-lij wc,s ee n briljant leerlin g r,c,n de 
uro t,, 'Fin e l e 11 ,•en wtwr uriencl (Je ruord e n um, Kon. Van Dn"u ne . 
In 1889 kwa 111 Tiij 11c,11r d e S t-Bc,u{skat/,crlraal en ,,,,r,,u /de er =ijn 
c11nht als cc fl wc,rc roc pi11g. O vem l /,;d el T,ij org elbcspc/ ingen wcwr
Óii de werk,m '" "' 8c,d 1 s/ecc/s ee n crepl cwl s iirnnm r n. /-let is nog 
ni<>f =o lang gc /cclc11 dc,t T1ij o.rrL cl,, niet ge111uh /,c/ij/,e fVli -Cr. {uvcr
sc/irij11ing 11un Do C r.) op liet orgel van d e S t-N iMc,asf,,.rk te G en/ 
speelde. Nog c/age/ijks lwudt fli j c/c pia nowerken van Bn cf1, C/wpi n, 
/Jruf1111s i11 clc 11ingers en , nooit verm oeid , !reedt Ttij op voor de ce n 
tJouc/igste 111ens Ier wereld als de .cc rwou dig ste mens /er wereld . Hi i 
/11,,,(1 gewe rht en geleefd in stilte. Tiij is gegaan , en gaal nog ons. 
jongeren, 11uor c,/s r en strnlencl, onclnnks =icli=clf , strn/ end voorhce/cl 
tJ<m gecfegen /w usfr,noC1rscl1ap en cl1ristcli;k orgcmistsclwp 

V,, grootste slau ifl zi.jn /c1,en, 1Jcrtclde flij ons mecr mo/cn 11rcl d r 
:,,{fJ,. ge /alcrdu)icl c/oc/1 steeds groeiencll? wccr11occl.. w as. Jo('n rnen 
fw m lwwm ron p (•11. clat z'n vr ouw zruac,r zie /, g em orclC!n wa s . « T, w n 
ik tlw is kw am mas =c oucrfcclen . D il ber icltt lru{ rne jui sl toen ik de 
u// crnru lc s1welcle l}( Hl een grolc beg ra /Pnisclir ns/ ... //, /wel dus de 
dooclmuû ('/~ gcspcelcl hij l1el sterven uw , mijn e igen 11rou w. > 

I )nt /i;; 110g nw erdere ja ren, =oals wij lwm. photogrC1/ ,)erdl'n nu <:en 
cm1cc•rl in d,, Kotlwclraal. in m ooi w nn e w cer doo r cle slr(l fcm nm 
Ge n/. moge wcmdelen ... e11 c/e deur vun c D e Sc/m/mei , nie t 1,oor 
l,;j/oopt =one/er ,,,,,, pr~ 1lje mwr cle ooec/,, o,u le tijd/ 

<Terugslag 
11/J, de 01rgelmuz iek 

vV ij lat en Fiier lie t ee rst e ani.woord volg en op /rnt 
oplw [mak encl artik e l van onz e geëerde f\1edew erkers 
G. van Rav enz waaij. D e le·zers zullen bcgri.jp en dat 
iec/e r corr esponclenl verantwoor d elijk is voor de in 
houd van z ijn sc lirijven. Wij menen cc /it e r dat. liet 
aee n kwaacl kan clat e lk clie '1eL verlangt z i.cli vrijelijk 
u.il sprek e ,....., in zo ver niemand gesclwac/ worclt ,-, en 
clat wij wann ee r cliL kapill e l afg eslot en worclt., onz e 
medewerker G. van Rav enzwaaij een alg emee n anl
w oorcl lat.en in ze nc/en. (N .v.d.R.) 

An t woord op de eerst e vraag: Is men met 
het pn eum at isch- electris ch t e ver gegaan? 
He eft men daa rm ede het karakt eri sti eke 
va n het mekanis ch e- onder gra ven? 

Ja , er di ent een ondersch eid gem aa kt te wor
den tuss en pn eumatis ch- electrisch en mekanisch 
d.w. z. pn eumati sch bet ekent r egist erca nc ella
de ; mekanis ch bet ekent tooncan cellad e. 

D e huidige orgelbouwer~ bouw en teg en
woo rdi g bijn a a llemaal pn eum at isch of pn eu
mati sch- elec tris ch of and ere sys temen va n re
gist er can cellad en. Gelukkig zijn sommi ge or 
gelbouw ers . va n di e sy st emen terug gekomen en 
zijn teru gge komen op toon can cellad en o.a . in 
Frankrijk en Denemark en en zelfs in Amerika. 
De H eer Van R ave nzwaaij begaa t hi er de fout 
de nadruk te leggen op het verschil van 
toetsa anslag. D e ac htb are schrijv er zegt nl.: 
<c a ls men naa r een t oets kijk t , is hij al na ar 
beneden. >> Ik wil voo r de schrij ver va n dit 
artik el wel een pn eumatisch kegellad e orge l 
bouw en waar dit niet het geval is , maa r de 
KLANKkw a lite it va n ee n t ooncan cellad e kan 
ik er onmo gelijk op weergeven. Hi er m oet een 
duid elijk ond erscheid gemaakt word en t ussen 
de bouw van de windlad en en va n de t oets en. 
H et mekani sch sleepl ade-org el is een t oon can
cellade, de and ere sys t eme n regist ercanceJladen . 
B ij de t ooncan cellad e staa n de p ijp en va n een 
zelfde t oet s op één cance l en word en du s door 
een luch tst room aa ngeblazen . Di t heeft het 
voo rd ee l da t hun · klank gem akk elijk er samen
smelt. B ij polyp honi sch spel komt de ste mvo e
din g beter t ot haa r recht. H et aan bl azen der 
pijpen b ij een toonca ncellade geschi edt ook veel 
ru sti ger , het geen bij een registercan cel niet het 
geva l is ; bij gevo lg on tstaat er een drogere 
kl ank. Cava illé-Coll komt de eer t oe a ltijd aan 
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de sleep lad e get rouw gebleve n te zijn en ver
klaard e in 1895 « Ie sommi er à soup ape indi vi
du elle ne se fera jamais en Fran ce. » 

Om een du idelijk e ver gelijk enis te geve n ove r 
de verschillend e lad en neem ik hier let te rlijk 
een par agr aaf over uit het boek van E. Rupp: 
Entwi cklungsg eschi ch te der Org elbaukuns t . . 

,, Bei der Schl eiflade wird der Pfei fenton 
gleich dem Gast ein es Rokokopa villons auf 
sanft en P err onstu fen va n liebenswürdig en Wir 
t en hin abgeleitet ; bei der K egellade wird ihm 
von einem unhöfli chen Bedient en der W eg ge
zeigt, bei der pn eum atis chen Lade aber wird er 
von einem bet runk enen H auskn echt per Fu ss
tri t t ins Fr eie beförd er t ! » 

* 1\.ntwoord op de tw eede vraa g: I s het mo-
gelijk da t er tec hni sch een t us senw eg te 
vind en is? 

Di t is nat uurlijk heel goed mo gelijk door te 
ru g t e komen t ot de t oonca ncellad e en zo een
voudi g m ogelijk e speelta fels t e maken zond er a l 
h et « speelgoed » da t me n op de « modern e >> 

speelt afe ls aa ntr eft en no g duur kos te n en t och 

~ Orgelbouw • 

n1aar dienen op de dag cler inhul d iging of op 
een bij zond ere gelegenh eid . H et zou wenselijk 
zijn de speelt afe ls te ma ken vo lgens het Skinn er 
model. H et zou ook wenselijk zijn va n zoveel 
mogelijk oktaa Jkopp elin gen t e vermijd en. Di t 
is nog een erfenis van het Romanti sche .orgel; 
dit orgelt ype had zulk iets nodig, bij gebrek 
aa n vo ldoend e vuls te mm en hadd en zij in hun 
orgels met zwar e en plomp e disposi t ies va n 
acht voe t gro ndsp elen een klaar te nodig ; bij ge
vo lg werd en er ok t aafkopp elingen gebruik t . Ik 
zie niet goed in waarom m en tege nwo ordi g nog 
oktaa fkoppelin gen nodig beeft , daar de m eeste 
orgelbouw ers nu meer na ar Barokdi spos it ies 
gaan . Technis ch is er een tuss enweg te vind en 
t ussen de vroegere en tege nw oordi ge orgels. E en 
·mekar'lisch sleeplad e orgel kan h eel goed p neu
mat isch of elect ris ch gebouwd word en aangaa n
de de verb indin g va n het klav ier naa r de wind
laden. Die oude to ucher va n de vroege re orgels 
en die door veel organiste n gepr efereerd word t , 
kan best op een pn euma t isch orgel b ereik t wor
den, maa r men zou t eru g tot de toon canc ellad e 
m oete n kome n en bet er mat eria al. 

L. JAGENEA U 

lll Nederland 
III. 

HET RESTAURATIE-PROBLEEM 

Bi; de beoord elin g c/eze r artik elen lwucf e men go ed 
in l1e t oog , dat ik hi er niet een « gesc hiedeni s der N e
derland se orgelbou w » scl1rijf - da a r is de tijd nog 
lang n iet rijp voo,·, - ma a r vee leer een serie losse a an 
tekeningen over de herleve nd e Ne derland se 'orge l
bouw , di e steu nen cl op 'n vetste en. goecle traditi e. vee l 
fteef t geleerd van d e Duit se « Org elbeweg 11.ng » en 
va n cle Fran se sclw ol va n C availl é-Co /l. cm cli.e l:ic!, 
in ve le op zichten zichz e lf is gebleve n. W e mo gen met 
ee n gerus t en. een bli; hart ve rkla ren, clat de Ne der
land ers wee r orge ls bouw en , c/ie waa rlijk orge ls zijn, 
di e de oud e roem wee r nabij komen. D e Ne clerlancler 
laat zic/1 ni et zo hee l sne l cloor vree md e in vloeden 
« in de lu ren legge n ». Dat dankt l1ij aan <lie voo r
va.de,·li;ke eigensch.ap van « cle kat uit cle boom Ie 
w illen kij ken » en ee rst daarn a aan het we rk Le gaan . 
En. al heeft ee n ove rma.at van die eige nsc hap haar 
schad uw zi jd en , in de orge lbou w is liet ge bleken, clat 
in dit op zicht Je Nede rland er een reali st is gewees t 
en no g is. O ok in ee n arl.is tiek vak ctls het. bou we n 
van orge ls. H et Le sne l toegeve n aan vreemd e sma ak 
11.ee[L bv. ron.cl de ee uww isse lin g ee n zwar e slag acm 
d e N oorcl-Ne clerlan dse orge lbou w l.oege bra cht , en lie t 
heeft lang ~eduurcl , eer men clez e Le hove n was. 
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Li eve r l1ee[L men hi er naar het verleden gezi en : 
en claar w as zo ie ts te zien : D e cliron olog isclie lijs t 
in cle E ncyclopeclie va n de La vigna c is ee n scliitt e
rencl pl eidooi . vo or de N ederland se orge lbouw van de 
zes tien de en zeve nti end e ee uw , en telkenm ale komen 
cle arcl1ief vond sten d at beves tigen tot ver in !1.et bui 
len land. 

N oord-N ederland te lt ve le oud e orgels die 
voo r een groot deel no g in de oud e st aat verk e
ren, t .t. z. wat hun disposit ie bet reft . H et be
trekk elijk gerin g gebruik da t er in de loop der 
t ijd en va n is gemaa kt - de pr otesta n tse kerk en 
kenn en slech t s één à t wee dienste n per week -
is mede oorzaa k geweest, dat ve le in st rum ente n 
h et zo la ng hebben ui tge houd en , te rwijl in ka
tholieke str eken een frequ ente r gebruik ec•n 
grote re slij ta ge vero orzaak te en verv anging 
spoediger noodzakelijk maa kte. Ee n gebr ek aan 
een daa dwerk elijk e en leve ndi ge bela ngst elling 
is hierbij ook va n inv loed geweest. Maa r een de r 
zeer gelukki ge gevo lgen is da n n og alt ijd , dat 
ve le inst rum ente n hier nage noeg ongerept z1jr 
gebleven . Dat zijn dan wel niet a lle gr ot e orgeis, 



et zijn er bij va n ti en stemmen af, en ze werd1v: 
vóór dertig; veertig jaar smadelijk als (( dorps
kerkorgeltjes » betiteld. Onze dagen hebb en ze 
weer t erug leren waarder en als specimine vat, 
een hoog ontwikkelde kunst van ins trum ent en
bouw . 

Er stonden er ook in grotere en stadskerken , 
die terug kond en zien op een eerbiedwaardige 
ouderdom. Er zijn er die wereldberoemd war en, 
en een 11 Lexicon für Damen » van een hond erd 
jaar geleden geeft onder het trefwoord « orgel » 
als voorbeeld alleen het Haarlemse Bavo-org el ; 
het was toch een Duits lexicon! 

Stilaan is men, onder invlo ed van een bete r 
begrip van h et orgel, ook de andere oude in
strum enten gaan waarder en a ls voorbeeld en van 
schoonheid in de instrument enbouw. Aanvan
kelijk alleen nog wel als museum-object, en 
dan vaak nog alleen om de interessante kas -
ga naar het Rijksmuseum en ge vindt er dri e 
orgel. .. fronten uit .de vijftiende-zestiende eeuw, 
waar verder alles achter is weggesloopt - maar 
langz amerhand toch ook om het schone geluid. 
En dan zijn er natuurlijk commissies me e ge
mo eid gewees t van Monument enzorg en Oud
heidkundige Genoots chapp en, en zij hebb en be
slag gelegd op het orgel en op zijn klank. Ten
minste da t wild e men en dat meend e men ge
vonden te hebb en in een verzameling disposi
ties en in statisti eken van m ensur en en andere 
afmetingen, die men, zoals commissies nu een
maal eigen is , ging aanleggen. Het mo et tot eer 
van vele dezer lichamen gezegd worden, dat 
door hun werking veel van het oude ·schoons is 
behouden gebleven, want de sloopwoede kende 
bij tijden in ons lieve_ landje geen grenzen. 

Moeilijk er werden problemen, wanneer er 
sprak e was van restaur at ie van een oud in stru 
ment. Niets ter wereld is blijv end, en ook de 
schoonst e orgels zijn aan slijtage ond erh evig. 
H et zou zeer eenv oudig zijn, om de versleten 
ond erd elen van zulk een orgel nauwkeurig op 
te mete n, en van de beste materialen een nieuw 
t e mak en, ware h et niet, dat het org el, de orgel
muzi ek , het orge lspel , de orgelbouw een groei 
had gek end, die vaa k in dit orgel tot uitdruk
king gekomen was door vroegere bijpla at sing en 
of vervanging va n r egisters. En h et is voor de 
r esta urat eur een groot vraagstuk, ho eve r zijn 
respect voor deze veranderingen mag en mo~'. 
gaan. 

E en der bekwaamst e medewerkers uit de 
laatst e jar en van Cavaillé-Coll en na de over
gang van zijn Firma na ar Mutin een der be
lan grijks te harm onisate ur s, de Nede rland er P. 
Veerkamp, schreef ind ertijd aan de organoloog 
J. W. Enschede het vo lgend e ove r orgelresta u
rati es: 

« Ik ver k~es men ig oorspronkelijk oud orgel 

èlàn een gemoderni seerd di to in dewf1lkr 
men beoog d schijnt -te hebb en eerd er een 
contrast daar te stellen tussen oud en 
nieuw dan een welluidend en wel gepropor
t ioneerd geheel aan t e bieden . Bij dus
danig e hersch epping en bet reurt men dik
wijls dat hetz ij niet all es oud is, hetzij niet 
alles nieuw is en men v indt geredelijk dat 
veel van het oude niet slecht en veel va n 
het nieuwe niet goed is en nog minder goed 
het heterogene mengsel. » 

Dit krasse oordeel tel t temeer, omdat het 
werd geschrev en in het begin dezer eeuw , de 
tijd bij uitstek van « mod ernisati es » van oude 
orgels. Het bezi et de restaurati e van orgels tot 
in de kern. 

Er zijn orgels, die in de loop der tijden zijn 
uitgebreid met een of meer regist ers. De << Prin
zipi enreiters >> wensen al deze later e cc aanwin
sten » tout court ongedaan gemaakt te zien. Er 
zijn orgels, waarbij oudere registers zijn ver
vangen door ni euwe. Dez e zouden mo ete n ver
vangen word en door de oorspronkelijke. (Wa t 
meestal neerkomt op een herbouw van het 
oude regist er volgens bekend e maten, of ... wat, 
men daarvoor wenst te houden! ) Er zijn orgels, 
waarbij de mechanisch e tractuur door de latere 
aanbouw zo mo eilijk en zwaar is geworden, dat , 
er niet me er redelijk op te spelen is. D e ene 
restaurator zal de tractuur willen moderniser en 
(Groningen, St-Martini), een andere zal de la
tere toevoegsels willen verwijderen om het orgel 
weer spe elbaar te doen zijn. Hier kom en inder
daad beginselvrag en aan de dag: Is een orgel 
een museumstuk? Is het een instrum ent dat 
voo r onze dag en moet gelden? 

Deze zaken zien er ogenschijnlijk zeer ing e
wikkeld uit, maar zijn het niet , indi en men 
allereerst zich wil la t en leid en door het gezond 
verstand. Men stelle de kw est ie best als vo lgt: 
H et onderhavige instrument is in zijn goede 
dag en een goed ins t rum ent geweest, of niet . Is 
het dat wel, dan herstell e men het zo getrouw 
mog elijk in de oude to estand en de oud e klank. 
Men versta mij goed, ik wens ni et te hi stor ise
ren à tort et à trav ers! Daar is bijv oorb eeld het 
probl eem van de wind voorziening: H et is de 
oude kla ch t van de vroeger e organisten, Ba ch 
voorop, dat de windvoorziening zo gebrekkig 
was. Met de speenbalgen was het niet and ers 
mo gelijk. En st eeds is er èn door de theoretici 
èn door de pra cti ci op gewezen, dat de wind
voorzie ning de eerst e voor waa1:de is voor een 
juist e klank. Welnu : Wa ar wij in de huidig e 
windvoorzi enin g toestellen bezitten die een feil
loos gelijkmatig e windtoevoer verzek eren (ven
tilator, magazijnbal g) , daar zou het wel zeer 
dwa as zijn, deze grote voo rd elen prijs te ge•1en 
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voo r de hist ori sche, vo lstr ekt. onvo lrlnr nd<· 
spaa n ba lgen. 

Moet ook de mechani sche t rac tuur ve rva nger. 
worde n door een mo dern e? Bij kl eine org els is 
de mechanische t ract uur voo r een jui st spel, 
d us v oo r ee n ju ist e kl a nk
g e v i n g, gee n bezwaar , int ege nd eel, ook a l 
is er door de spe ler geen de minst e beïn vloedin g 
van de too n mo gelijk door de wij ze van neer 
drukk en van de to ets en , er is nog al t ijd het 
ve rschijns el - mog elijk all een maa r psyc holo
gisch - va n ee n dir ecte re eenh eid va n speler 
en in strum ent , dat bij de pneum at iek en zeker 
bij de electris che tra ctuur on t br eek t . Voor gro
te re orgels (bove n vee r t ig r egist ers) word t zelfs 
de best e mec hani ek t e zwaar voor een soepel 
s n e I spe l, ofschoon een zuive r ui tge bal a nceer
de m echaniek - kwest ie va n va km anschap ! -
hi eraa n een heel eind tege mo et ka n komen. 
Maar het is onjui st , om bij a lle oud e orgels de
zelfd e t oes tand en te willen h andh aven a ls voor
heen, all een om der histo ri e will e! Ik denk hi er 
bv . aa n het geva l Zwolle St -Michaë l : Di t pr ach
ti ge Schni tge r- orgel wil men ni et late n electr ifi 
cere n . Uitste kend . Maar met vo l werk en de 
klav ieren gekop peld is het ni et te bespelen . 
H eeft Schni tge r dan gee n goed werk geleve rd? 
J awe l, maar door de la t ere to evoeg ingen va n re
gisters , zelfs met uitbr eid ingen van de win d
laden en verh oging va n de windd ruk , is de druk 
op de v en ti elen in de windla de zó groot gewo r
den, dat het niet doe nlijk is om op de gekop 
pelde kl av ieren m et vo l werk t e sp elen . H et zou 
dus zeer eenvo udi g zijn , om deze lat ere to evo e
gingen er oord eelkundi g va n t e ve rwijd eren en 
de oud e winddruk te her st ellen . Dat hi erme e 
sommi ge int eressa nt e r egist er s van late r dat um 
ve rd wijn en, is mis schi en jamm er , er tege nover 
staat , da t de win st veel gro ter za l zijn , nl. h et 
oud e, prac h t ige Schni tg er- orgel wee r te rug te 
hebben in zijn ou de staat. Joac him H ess zegd e 
in zijn << Di sposit iën » ( 177 4) va n dit orgel o.a. : 
<< D at a lle de vier Clav ieren aa n elkand er gekop
pe ld , zig zo gema kk elijk liet en besp eelen . » D aa r 
moe t aa n dit orgel dus noga l zijn gekn oeid da t 
de v ier kl av ier en gekop peld onb esp eelbaa r zij n 
geword en. Wij hopen dan ook, dat men voo r di t 
orgel een even gelukki ge op loss ing za l wet en t e 
vind en a ls voo r dat va n Sin t- Laur ens t e Alk 
maa r . Maar daarvoor za l meer nod ig zijn da " 
a lleen maar een t heorie-bo ek , een lij st m et 
hobb y 's van liefh ebb ers, ee n tekenpe n en een 
pass er. Daa r zijn mensen voo r nod ig, die een 
schaaf , ee n schr oeve ndra a ier, een soldeerbout en 
een zaag kun nen ha nt eren, om van in ton eer
gereedschap nog maa r t e zwijgen ! 

Ja, da t Sint -La ur ensor gel. D aar heeft orgel
bouw er F l~ntrop u it Zaa ndam jaren ach t ereen , 
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met on derbr ekin ge n t ijdens de oorlog, zijn best e 
kr ac ht en aa n gegev en . Hij zo goed a ls zijn werk
lieden. H et r esul taat is ver bluff end. Zelden heb 
ik een orge l gehoord , gezien en bespe eld , dat zo 
eenv ou dig klinkt , zo een ma ls geluid heeft, zulk e 
prac hti g geïn to neerd e ste mm en a ls di t Alk 
maars e. H et werd gebou wd door de Ams t er 
dam se orge lbouwers Eekm ans en H age rb eer in 
1639-45 , me t ee n fr ont va n de gekend e bouw
meester J aco b va n Campe n . In 1723-25 werd 
het geheel ve rbo uwd en vergro ot do or Caso ar 
Schni tge r, die er bove ndi en ni euwe windl ade n 
en mechaniek in aa nbr ac ht . Veel van het oude 
p ijpw erk b leef toe n behoud en , voo ra l in het 
H oofdw erk , dat ook nu wee r een zuive r pres
ta nt-kar akt,er dr aagt. 

Schnit ger's di spos it ie was a ls volg t : 

H oo fd we r l, : 
P rcs la nl 
P cstanl 
Prcs lanlquin t 
Oc1,,al' 
Q uinl 
P rinci pao1I 

Flad ,lluil 
~ au sd ,p iip 

16 
8 
6 
.f 
3 
!. 
2 
2 si. 
2 si. 

IJ s i. 
lh 

1 ,·rliaan 
M ixlu ur 
1 "n, mr)(' I 

Viola di G a,11ha S (c,·11 

T w rup1 t 

R u gwerk 

Q uintndr 11n 
H olpijp 
Ü claav 
Fl u il 
N asnrl 
Q uinlliuil 
S upcroclaa v 
\ \/ a hll u il 
Q uinlnnus 
Scs qui é, llm 
M ixlu ur 
C,111bd 
Fn gol 
T rccl,tcrrcgaa l 
Vox Hum ana 

1011~\\'l·rk!l 
.f 

fi 
8 
8 
-1 
4 
3 
3 
2 
2 
1 1/~ 
2 si. 

5-6 s i. 
3 s i. 

8 
8 
8 

B ove n we 1·k 
Prcstnnt 
Bmup ijp 
R ocrlluil 
Q uint;,dc11a 
Û d aaf 
Flui l clou, 
S pPPlflu il 
Ûdna l 
S p ilsfluil 
Scsqui nll rn 
Ciu,hcl 
::;, l11•rp 
Tro 111pt l 
Haulbois 
Vox J-lu111a 11a 

Pedaa l : 
P n•slaul 
P rcsta11t 
Ru<'rquin l 
0,'la.if 
Qu iril 
Ü claaf 
Nnrhll, 00111 
Rausdip ijp 
Mix luu r 
B,,zuin 
T ro11,pr-1 
T rorn1wt 
C-orn l'I 

& 
8 
8 
~ 
,f 
4 
J 
2 
2 
2 s i. 

3 s i. 
.f s i. 
8 

2 1 
lû 
I'.! 
8 
IJ 
.f 
'.! 
J s i. 

6-8 s i. 
lû 
s 
•I 
2 

In 1782, 1823, 1854 werd er te lkens een en 
ande r aan gewijzigd . D e herste llin g va n 1940-
1949 is inderdaad een herst ellin g gewo rd en. 
B ehou dens enk ele gering e wijz igin gen zijn de 
oud e en de nieuwe disp ositi es gelijk . 

H et is waa r , Schnit ger 's werk brach t nog~! 
deinin g teweeg in de Ho lla ndse orgelwer e lrl. van 
dé dag en. Maar zijn werk geno ot een zeer wij de 
ber oemdh eid . Dat we aa n st edelijke concurr en
t ie-zuch t het der ti en jaa r jongere H aa rlemse 
orgel t e da nk en hebbe n , waar Müll er toc h weer 
teruggr eep op de oudere Ho llands e m ensur en , 
doet aan de pr acht van h et Alkm aa rse inst ru
ment ni ets af . -Ik denk bv. aa n de Viola di Gsm -



ba van het- Hoofdwerk: Afzond erli jk bespN ·1<: 
klinkt dit register als een st rijkkw artet zo fijn 
en zo edel. 

De grote drijv ende kracht voor de orge l
restauratie -was de kort t evoren aangeste lde or 
ganist Gerardus Havingha, afkomstig uit Gr o
ning en, die de Schnitgerorg els kend e en daal' 
voor in Holland een lans brak. « Hij is de per
soon geweest, ,, zegt Ensched e, « die, vur ig aan
hanger van de muziekbegripp en welk e tot aan 
Wagner's tijd gego lden hebben, deze met over
tuiging het eerst in Holland te hebben voorge
staan, en dat hij in het W est en van ons land 
practisch hee ft ingevo erd de theorie van duit
schen orge lbouw, welke in Ned erland bij uit
sluiting van toepass ing gebracht is tot in 1871, 

toen het orge l in de Mozes-en-Aä.ronkerk t.e 
Amsterdam, door Gebr. Ad ema gebouwd, werd 
ingewijd.>> (J.W. Ensched e, Gerardus Havin
gha, Tijdschr. d. Ver. v. Noord -Neder!. Muziek
geschi edenis, VIII). 

Zond er een inn erlijk e groei van de orgelbouw
kunst in de laatste twintig jaren in Ned erland 
had het Alkmaars e org el niet die luist er kunnen 
t erugkrijg en, di e we er nu aan gehoord hebb en. 
Hier is met groo t vakmanschap, zuiver kunst
inzicht , oneind ig veel gedu ld en ware schoon
heidsli efd e ons een instrument terugg eschonk, :n, 
dat de waardering van het orgel zal verdi epen 
en verbreden onder a llen di e het horen. 

Piet VISSER 

Ominereis doorheen . de Kerkrekeningen van 0.-Vlaanderen 
SINAAI 

Het oudste stuk dat we in de Pastorij vond en 
dateert van 1648. R eeds in dit eerste bund eltj e 
staat een orge lbou wer vermeld die een pensio en 
krijgt voor de twee vorig e jar en « betaelt aen 
me ester Jan Bronsaer orge lma ker voor het on
derhoudt van twee jaer onsen org ele. » In de
zelfd e period e worden vier nieuw e gord ijn en ge
kocht voor het orge l. H et jaar nadien verricht 
dezelfd e org elbouwer een reparatie. Hij werkt 
er dan onafgebroken tot 1657 , slechts éénmaa l 
verva ngen in 1655 door MrJan Matthys. Tot 
1660 komt cc de orge lijs t van wae smunst er » het 
orge l r eparer en. 

De organist pi ete r geenens vertrekt het jaar 
daaropvolg end naar Gent om de orge lbouwer te 
spreken . H et is best mog elijk dat de onder
handeling en te Gent geen goed resultaat op
leverden daar we verder vinden dat de eigen
lijk e bouwer van het nieuw orgel een org elbou
wer va n Mech elen is. 

V oor eer~t tekent Gillis de cost er een mod el 
voor een nieuw oksaa l. H et oud oksaa l wordt 
verp laatst. H et ni euw wordt gemaakt door de 
gebroeders Vinc ent en Joos · van bo cxe laer. 
Philippus ta leboom snijdt de figur en. H et hout 
daarto e gebruikt komt voort van nege n bom en! 

In 1660, wanneer h et ni euw oksaal kl aar was 
komt de orgelbouwer va n Mechelen Jan brimser . 
Hij werkte voo ra l te Mechelen en omstreken, 
do ch we vinden hem ook in bijna a lle kerk en 
van het Waasland , Zele (K a pel van 0. L. Vr. 
van Zeve n W eeë n), St-Gi llis-W aas, e.a. 

In 1665 kom t het orgel per schip te Sinaa i 
aa n en het wordt op wage ns naa r de kei·k ge
voe rd . Jan brimser krij gt twee opeenvo lgend e 
payementen en zijn zoon u de soo ne Jan brim
ser genomt blasius bri emser » krij gt een aa n
zien lijk e som cc drinckge lt ». 

Mr Charles teirlinck uit Gent komt het nieuw 
orgel visiteren. Nog het jaar daarop volgend 
verschijnt hij terug te Sinaai voor de laatste 
k eer. 

In 1685 wordt er weer gesproken over snij
werk aan het org el gemaakt 'door Adriaen de 
Cleene van Waasmunst er. Frederick knobbel 
orghelmaec ker krij gt een bepaalde som <c omme 
loodt te coopen tot he t gieten van ni euw e pij
pen ind en orgele. » Is hier weer sprak e over een 
nieuw orgel? of all een over een grote r eoara ti e; 
wij wet en het niet en v ind en geen verdere g::'!
gevens . Ook de orge lbouw er Knobbel is ons t ot 
nog to e vo lledig onbek end. 

In 1695 is het Mr Jacobus Bauwens die komt 
herst ellen en repar eren; hij k eert te ru g t ot 
1698 incluis. 

Verd ere rek ening en ontbrek en. H et orge l dat 
er nu staa t is oorspronke lijk een laat-negen
t iend- eeuws werk. 

DESTELDONK 
Voor deze plaats kunn en we zeer kor t zijn. 

Nietege nstaand e ee n nog goed bewaa rd archief 
vind en we a lleen een kl ein boekj e van rond de 
jar en 1540-43 waar in vermeld wordt dat de or
ganist een zekere som luijgt om c< div ersch e 
sto nd en te spe len up dhurghe le. » 

In het verloop va n de 17'' eeuw en een groot 
dee l der 18' eeuw wordt slechts gesproken over 
a llerl ei muzi ekinstrum ent en binn en de kerk. 
W e kunn en verond erst ellen dat ook hi er de 
beeldenstorm gewoed heeft of een grote brand 
en dat na dien gee n orge l m eer werd ge bouwd. 
W e vind en er in ieder geva l gee n tot di ep in de 
18'" eeuw. 

D e EE. HH. Pas too rs Van Zandijk e en Ver
meersch da nk en we hi er bijz ond er voor het 
zeer hart elijk onth aa l. B. D. K . 

••• 
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eavaillé - eou 
* 
/-let WCIS op liet eincle van vorig jcwr clut cle fw, ·clenking vc,n liet n[sterv en 
vc,11 cle grote Aristicle Cavaillé-Co/l - een ftolv e eeuw geleden - plonts 
vond. De leze rs van « De Scf,almei 'l' zullen zid1. lierinn eren dat we om 
tecfmiscfw redenen clit merkwoarclig artik e l mo es ten ve rplaatsen naar dit 
nummer. Deze wijziging in cle oorspronkelijke plannen zal ni et worden 
aangezien als gemis aan belangstelling 11a11 onzcmtwegP. (N.v.cl.R.) 

H et geslacht Cavaillé-Coll stamt uit de zuide
lijk e streken van Frankrijk. J ean-Pierre, de 
oudst gekende, fabriceerde rond de jaren 1700 
kleerstoff en te Gaillac-Albogeaois, op de boor
den van de Tarn. Hij had vier kinderen: Ga
bri el die hem in de bescheiden fabriek opvolgde, 
Française die met een zekere Caussé huwde, en 
twee zonen Pi err e en Joseph die hun intr ede 
deden in het kloos te r der Dominicanen t e Tou
louse . 

De beid e laatsten, vooral Jos eph, werd en de 
gr ondl egge rs van de orgelbouwkunst in het ver
der geslacht. Er waren nl. in h et klooster meer
dere Broed ers -Kunstenaars waaronder: Bro e
der Laburth di e ongeacht de Rück ers van 
Antw erpen als de grootste clavecimbel-bouwer 
doorging; verder Broeder Isnard di e orgelbou
wer was. D eze laatste was de leermee st er van 
Joseph Cavaillé. 

Gabriel stierf in 1745 op 46 jarig e ouderdom. 
Hij liet meer der e kind eren na waaronder Jean
Pierre die door Br oeder Jos eph aa ng enom en 
werd en daar de orgelbouwkunst aa nle erd e. In 
1765 werd J ean-Pi err e voldoende waaJ:dig ge
ac ht op eigen benen te staa n en vertrok op 
22 jarig e oud erdom naar Barcelona om er twe e 
orgels te reparer en en voorts te ond erh ~uq en. 

Hij vond h et daar goed en huwd e er Marie
Françoise Coll, de do cht er van een zijdefabri
kant. J oseph stierf waarschijnlijk rond deze 
periode. Pi er re di e ·nu de oudst e was en no g 
alleen in de ge boortest r eek ove rbl eef ri ep de. 
jongg ehuwd en na ar Frankrijk te rug. Zij kr egen 
een huis dicht bij het kl ooster . E en jaar nu hun 
aankomst werd het ee rste kind gebo ren: Domi
nique. Na meerder e wederwaaxdigheden, onder 
meer een afsche id van moed er die een ja ar i_n 
Spa nj e te rust en ging, kw ame n ze teru g bq 
mekaar te Cast elna udar y waar J ea n-Pierr e een 
org el bouwd e. D e moed er her ste lde echt er ni et 
en over leed in 1780. 
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Ong evee r een jaar la ter huwt J ean -Pi err e 
. Margu erit e Fabry, notarisdochter te Saint-Thi
béry. Dominiqu e schreef lat er ho e hij in dit 
stadje gekomen was: er was een orgel t e repa 
reren in de B enedictijner-Abdij van Sain t 
Thib éry waar het org el gebo uwd was door de 
beroemde Dom Bédos. De toenmalige Prior 
Dom Chabran, vond het daarom noodzak elijk 
Dom B édos te r aa dpl ege n over de orgelbouw er 
die daarvoo r in aanmerking zou kom en, wa ar
op deze antwoordde: « H aa l Mr. Cavaillé die 
het orgel t e Castelnaurady gemaakt h eeft . » 

Na dit zeer omvangrijk en goed geslaagd 
werk kwam ook Dominiqu e in het vak. Hij 
leerde vooree rst het werk van D om B édos 
« L' Art du fa ct eur d'orgues » en werk te dan 
naas t zijn vader die ond ertu ssen naar Mon tréal 
verhuisd was. Hij werd · een uit erst bekwaam 
va kman en kan reeds perfect tinnen pijpen sou
deren op zijn vee rtiend e jaar. 

W erkten ook in de orgelbouwerij twee zon en 
van J ea n-Pi er re van de tweede mo eder , Au gus
tin en Martin-Dominiqu e. Zij hebben ech t er 
gee n gro te spo ren nage laten. 

R ond deze tijd bego nn en· grote mo eilijkh eden 
de familie te ve rd elen. Na en ige "woord en" met 
zijn stiefmo eder wil Dominique, die een zeer on
afha nk elijk e nat uur had, naa r Perpignan ve r 
tr ekk en om er bij een and ere org elbouwer in 
de dienst te gaan, do ch zijn va der laat hem door 
tw ee werkli eden te ru g hal en . 

Hij begr eep ech ter hi erd oor dat de jong e ke
re l ( 17 jaar) stilaan op eig en benen zou moet en 
staa n. Daa rom liet hij hem zekere dag bij zich 
roepen en zei : cc Cava illerou (ve rkl einwoordje 
van die naam) il y a deux partis à pr endr e : ou 
ne point sortir le soir, ou a ller en Espag • :. • 
Dominique vertrok lieve r naa r zijn grooto ud ers 
in Spanj e dan zijn avo nduit stap jes met de 
vr iend en op t e geve n. Hij ve rtrok de 3 Januari 
1788, en vestigd e zich t e Vich in Cata lonië . In 



1789 ïrnmt ook zijn vader bij hem aa n om de 
Revoluti e t e vluchten . Enk ele jar en lat er moe 
ten ze beiden terug naar Frankrijk, te voet ove r 
de Pyreneeën omdat er oor log was tussen Span
je en Frankrijk. Dominique wordt officier in het 
Frans leger en blinkt ui t door spec iale wapen
feiten. 

Na de oorlog keerde hij terug naar Soan ic 
waar zijn vader hem weer voorgegaan was en 
werkte er sam en met hem aan menig bero em d 
orge l. H et Spaanse vo lk echter verbitterd door 
de bezetting der Franse en Italiaans e tro epe n 
begon zich te wreken op de Franse burgers di e 
in hun land verb leven. Jean-Pierre die voor 
kort zijn vrouw verloren had, werd uit zijn 
werkhu is ges leurd en te wat er naar een eerst e 
Frans e hav en ve rp laatst . Onderweg -3chter 
werd hij met anderen ernstig ziek en aan wa l 
gebracht te Llanza waar hij , bestolen en ver
eenzaamd in de meest ellend ige toestand st ierf 
( l 3 Maart 1809) . 

Twe e jaar te voren had Dominique een huw e
lijk aangegaan met J ean ne Autard en vestigde 
zich t e Montpellier. Daar werden twee zonen 
gebore n : Vincent in 1808 en Aristide in 1811. 

De eerste periode van hun leven was gevu ld 
met rook en strijd. Het was een aanhoudend 
vlu chten van Fra nkrijk naar Spanje en omge
keerd waardoor, onde r meer, de financiële toe 
stand van de fami lie vee l te lijd en had. De stu
di es van de jonge Aristide zijn ook nimm er 
gebond en geweest tot een groeiend geheel. Hij 
was vooral goed op de hoo gte der rek enkunde .. 
Nu en dan mocht hij werk en aan een orgel, · 
maakte er een zelf voll edig af . Hij was de uit
vinder van menig onderdeel en verbetering. 
E en ge lukki g toeval bracht hem in betrekking 
met Rossini die hem aanraadd e naar Parijs te 
komen. Met een massa aa nb eve ling sbrieven en 
na een ro erend afscheid toog hij Parijswaarts. 
Enk ele dag en nadi en had hij r eeds een orgel 
t e b ouw en in Saint-Denis. 

H et is niet steeds zo gemakke lijk. Cavaillé
Coll heeft de strijd vooT de goede orn elb ouw
kunst aangevangen, de strijd voor h et leve n 
niet mind er. Hij maakt plannen, bouwt orge ls, 
do et lange studiereiz en om de goede orgels van 
het land te ler en kennen. Ook in het buit enland 
gaat hij kijken en studeren. Hij ontdekt fout en 
en kwalit eit en bij andeTe orge lb ouweTS en vindt 
voor zichzelf de nodige verbeteringen . Onver
moeibaar gingen de brieven tussen zijn vader 
en hemzelf ov er en weer, daarbij verscheen de 
eerste br ochur e « De l'Orgu e et de son archi
tecturen. In 1849-50 werkte Aristide vo lledig 
alleen en ni et meer in vereniging met zijn va 
der. In 1854 huwt hij m et Adèl e - Blanc. Op 
h et bruiloft smaa l waren o.m. aa nwezig Mr. en 
Mw Erard, Ml' en Mw C. Fran ck, enz . 
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H et heeft geen zin hi er a l de orge ls door de 
grootst e Meester der laatste paar hond erd jaar 
te wi llen opsommen. Er zijn er nog in het land 
waarvan nog niet openbaar gezegd werd dat 
ze door meester Cavaillé-Coll gebouwd werden, 
er zijn er nog in het land die niet onderhoud .en 
worden of in, verkeerde handen gegeven wor
den'? Zou daar niets op te vinden zijn'? 

Tegen het eind e van zijn leven wordt Cavaillé
Coll ook gedeelt elijk doof, hij kan de orge lcon
certen van beroemde virtuosen niet meer be
luist eren . Op het einde der 19° eeuw geeft hij· 
de gehe le zaak in handen van Mutin. Met zijn 
dochter betrok hij een bescheiden huis in de 
ru e du Vieux-Colombier in zeer gematigde fi
nanciële omstandigheden. 

Op 13 October 1899 st ierf de grote Meester. 
Hij had geleefd voor de orgelbouwkunst, idea
listis ch, te weinig zake lijk doch geniaal. Geen 
zijner drie zonen kan h et werk van hun vader 
voortzetten in die mate dat daardoor het ge
slacht Cavaillé-Coll den ouden roem bewaren 
kon. 

Lat en wij hop en dat de orgels die de grote 
meester bouwde, ze zijn onte lbaar, een blijven
de getuigenis zullen .afleggen van zijn Meester
schap. L aten wij hopen dat ieder orgelbouwer 
naar hem za l opzien in zijn werk. 

Luc JAGENEAU 

* 
BRIEF VAN CAVAILLE-COLL 

aan de 
Z. E. Pastoor Dryver van de St-Niklaaskerk 

te Gent 

In verband met het artike l van onze mede
werk er Luc Jageneau publiceren wij va n heden 
af een reeks onuitgegeven briev en . van de grote 
orge lbouw er Cavaillé-Coll die in somm ig op 
zicht zeer merkwaardig zijn. Zij zu llen een 
schakel vormen in de geschiedenis van het leven 
en het werk van dez e genial e man. De lezers 
van « De Schalm ei >> zullen de redenen waarom 
wij de reeks bri eve n in de oorspronke lijk e taal 
behouden, zekere begrijpen. 

Paris le 23 Août 1869 

Monsi eur Ie Curé, 

Conforrnément à la lett re que vous avez bi en 
voulu m'adresser le 19 du courant et pour éviter 
tout indécision au sujet des travaux de rel evage 
de l'or gue de St. Nicolas, je m'enpress e de vous 
inform er que j'accept e les conditio ns posées 
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dans votre honoré e du 4 Août cour ant: c'est- à 
dir e qu e je m 'oblig e à exéc uter les travaux de 
re levage et l'acco rd généra l de l' orgu e, pour la 
somme de mill e quatr e cents francs proposée 
par Ie consei l de fabr iqu e. 

J'env errai en conséque nce mes emp loyés à 
Gand pour commencer les travaux dans les 
pr emiers jours de Septembr e prochain. Cet te 
concession de prix vous prouvera, je l'espèr e, 
Monsi eur Ie Cur é, Ie désir qu e j 'éprouve de con
server à l'un des meilleurs instruments sortis 

Ontvangen 
Te zijner tijd worde n de da a rvoor in aanmerk ing 110-

m ende werken in ons tijd sc h r ift J;es proke!1. (R ed.) 

MUZIEK 

ORGEL : 

Dom Pi eter Fisch er, O.S.B.: Organum It a licu m I. Adria
no B a nchi er i, VI Suonate. - Uitgave Anni e B an k , Am
st erdam. 

Johann Pachelbel : Ausgewäh lt e Or ge lwerke, I, II en IV , 
Bärenreiter-Ve1· Jag, Kasrn l. Hrsg. Kar l M a tth ei. 

W. A. Mozart : Drei Stücke fiir die Or ge l (KV 594, KV 
608, KV 616) . Hr sg. Fried ri ch Brinkmann, Bärenre iter 
Ve rl ag, Kasse i. 

Jan Bender : 30 klein e Choralvor Epi e le zum gottesd ie n s t
li chen Gebrauch . I Bärenreiter-Ver lag, Kas rn l. 

Walt er Ge ise r : Fant as ie II Op. 28. Bäreni·e iter -Verl ag, 
Kasse i. 

Si eg fried Reda : Chor a l-Konzert I « 0 wie se lig se id ihr 
doch, ihr Frommen ». 

Id .:· Chora l-Kon zert II « Gottes Sohn is kommen ». Bii-
1·enreit er-Ve rla g, Kassei. 

G. Fresco!Jaldi : Or ge l- und Kl avierwe rk e II. Il primo 
libro di Capr icci , Canzone e ];ticercare. (1726); Bä i e n
re it er -Ver lag. Hrsg. Pi er r e P idou x. 

VOCALE MUZIEK : 

Jaap Vrank e n : Miss a « Mi serere no s tri. Domine . >> a d 
4 voce s in ac qu ales, organo comit a nt e. - Van Ro ss um , 
Utr echt. 

Ad. Brunn e r : Mis sa a cappe lla 4-s t . - Bärenreiter-V er
lag , K asse i. 

He lnr. n :amin ski : Di e Messe d e ut sc h , 5~st. a cap pe lla . -
Ui tg. id e m. 

We ihn ac ht s li ede r zu m Sin ge n u nd Sp iele n a m Klavi er, 
m it Block fl öt e, Ge ige od er e in em a nd ere n In s trument, 
gese tzt von Fr. Dietr ich ; Hau smusi k -Au sga be zum 
u empas -H eft. - U itg. id. 

Di etr . Bu x teh ud e : In dul ci jub ilo. f. 3-s t. Cho1·, 2 V iuli
nen u. Gen era lbass . Hr sg. Gru sn ick. - Uit g . id . 

Id. : Mag nifi ca t f. 5-st. Chor, 5 Str. in s tt-. u . Gene ra lbass. 
Hr sg. Br. Gr u sni ck. - U it g. id. 
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de mes arteliers son caractè re et ses qualit és or i
gina ires et de vous donn er une pieine et entièr e 
sa t isfaction, 

Veui llez, je vous pri e ... 

Votr e très humbl e serviteur, 

ciDerken 
Heinr. Isaa k : Officium N a tiv ita tis Domini. f . 4-st. ge m. 

Ch or h rsg. v. W. Lipph a rd t. - Uit g. id . 
Id . : Officium Epiphani re Domini. f. 4-st. gem . C ho1· hrn g-. 

v. W. Lipphardt. - Uitg . id . 
In a Lohr : Die Geburt un se re s Henn Je:; u s-Christus , wi e 

s ie un s der E va ngelist Lucas erzäh lt h at . f. Sin gs ti m
m en, Geigen u. Bratsche. - Uit g . id . 

Helmut Born efeld : Chora lk antata I, II , III , K a ntore :
sätze I . - Uitg. id. 

Si eg fried R edn : Wenn ich mit Me nsc hen- und mit En
gelsz un gen re d et e. Mot et . 

Id . : 12 kanonisch e C horä le. 
Id.: Trö st et, tröstet m ein Vo lk. Geist l. K onzert f . Sopr a n 

u. Orgel. - - Uitg. id . 
He inr. n:amin s ld : Drei cant iqu es bret on s. f. 1 S in gs t . u. 

K lav ier. - Uit g. id. 
J. S. Ba ch : R ez it a ti ve und Ari en m. Genera lbas s . hr sg. 

v. Pi erre Pidoux. II, (tiefe Stimme). - Uitg. id. 
Seb. Ba ch 's Gesä n g e zu G. Chr. Scheme lli s << Mu sicali 

sc hem Gesa n g buch », 
0

Leipzi g 1736. h r sg. v . Max Se if
fert . 3e Ausg. - U itg. id. 

Fr. G. IClingenb erg und Mich. Rohd e : H oc h ze itsa r ien 
und Ka nt a t en hr sg. v . H. Enge l u. W . F r ey t ag . - Uit g. 
idem . 

P IANO 
Aug ust Halm Werke f . K lav ier II . - U it g . id . 

LITERATUUR 

Fr. Bär nw ick : Die g ross e Or ge l im Münste r zu We in
ga 1ten. - Uitg. Bärenreit er -Ver la g , Ka sse i. 

H. H. Dra eg er : Prin zip ei ner Sy s tematik de r Mu s ilc
instrumente. - Uit g . id . 

H. Hoffman : Vom W ese n d er ze it ge nössi sch en Kirchen
mu sik . - Uitg. ià . 

Matt hij s Verm e ulen : Pr inciepen d er Europe se m u ziek .
Uitg . Mij Ho ll an d Am sterda m. 

W. I{orst elrnas : H en wonde 1·kind van Sa lzbur g, het lev en 
van Mo za r t. - Uit g . Nederland' s Bo ekhui s, T ilbur g . 

I-lélen e Nolth enius : Eroic a, het lev en van B ee thov e n . -
Uitg . id . (vervo lgt.) 



• Fernando Germani, de organist van St-Pieter te 
Rome, is op tournee in de Verenigde Staten en Canada. 
Hij begon op 3 October in de St-Thomaskerk te New
York met de Passacaglia en Fuga in c van Bach. 
• Joseph Bonnet, de organist van St-Eustache in Parijs, 
stierf in Augustus 1944 in Canada. Hij werd er begraven 
in de abd ij Saint-Benoit-d u-Lac, eeri voorrecht, dat eigen 
is aan de Oblaten va n Sint Benedictus, en dat hem, a ls 
oblaat van de abdij Solesmes bovendien gaarne we1·d ver
leend om zijn verdiensten voor de goddelijke lof zang . Als 
dank voor deze v1·iendelijke bejegening heeft zijn weduwe 
aan de monniken van St-Benoit-du-Lac het orgel afge
staan dat Bonnet had laten bouwen in zijn huis te Condé 
bij Parijs. Zijn opvolger aan de St-Eustache, André 
Marchal, heeft op 9 October dit or ge l in het Canadese 
klooster ingespeeld. 
• Op een concert van het Catholic Chofr van St. Louis · 
in de Rosati Kain-Hoge School, dat stond onder leiding 
van Dom Ermin Vitry OSB, we1·den o.a. uitgevoerd : 
e O Jesu Christe » van Jachet van Berchem, « Te Deum » 
van Flor Peeters, ter.wijl de tweede helft van het pro
gramma gew ijd wa s aan de nieuwe cantate van Camiel 
van Huise « The Beatitudes ». Camiel van Huise, organist 
Directeur in Texas, is afkomstig uit St. Niklaas-Waas. 
• Het nieuw orgel in de concertzaa l van Boston is in 
gew ijd met een conce1·t onder leiding van Charle s 
.M:unch. E" Powe1· Biggs spee ld e het Concerto van Hän
del in re-mineur. Half November werd, eveneens onder 
leiding van Char le s Münch, een gala-concert gegeven 
ten bate van de we rken van Dr. Albert Schweizcr in 
Lambarene, Midden-Afrika. Op dit concert werden , naast 
werken van Bach, D'Aquin en Reubke, de concerten va n 
Haydn, Hindemith en Poulenc ten gehore ge.:.rac ht door 
E. Power Biggs. Het fonds van Dr. Schweitzer ontving 
het batig saldo, groot 5000 dollars. 
• Onder grote belangsteHing is half October het vijftig
Ja1·ig bestaan gevierd van de Guilmant -Orgelsch ool in 
New-York. 
• Jongensstad, de stichting van Pater Flanagan in 
Nebraska, bezit niet alleen een uitmuntend jongenskoor 
in zijn kerk; het heeft nu de beschikking gekregen ove1· 
een groot orgel van 43 spelen op 4 klavieren en pedaal. 
• De /Eo lian-Skinn er Organ Company heeft het orgel 
va n Kilgore (Texas) uitgebreid o.a. met een T1·ompett e
e n-Chaminade. Dit is het ee1·ste orgel in Amedka, da t 
m et horizontale trompetten is voorzien. 
• Dr ieh•onderdv ijftig jaa r geleden k reeg de Sultan va n 
Turkij e een orge l ten geschenke van Kor.ingin Eli sa 
beth van Engeland. 
• Door de Radiozenders Brussel-Vlaams en Hilversum 
(KRO) zal in de loop van dit voorjaar het gehele derde 
coek der Oud-Nederland se Meest er s voor het Orgel van 
Prof . Flor Peetel'S .worden uitg ezo nden. Voor Brusse l 
speelt op 16 Jan. Willy van Innis; op 27 F ebr. Victor 
Hens; op 13 Ma a rt Juffr. Godeliev e Suys; op 10 April 
Gabrie l Verschraegen. 

Voor Hilversum: 7 Febr. Nico Zeyen; 7 Maa1·t A lph ons 
Gaalman; 4 April Kees Stolwijk; 18 April Hubert Hou ët. 
• In Dresden zull en, ter gelegenheid van het Ba ch-j aa r, 
do or de Collum-Concerten ee n groo t aa ntal Bach-uitvoe
rin gen worden gegeven, waa1·op na genoeg a lle werken 
van de Mee ster worden uit gev oerd. Deze concerten lop e n 
van September 1949 tot ei nd e Augustus 1950. 
IJ N ieuws van de Universiteiten: In H e idelb e rg geeft 
Prof. Dr. H. Poppen een college ove1· << Die Entwicklung 
der Or ge l a ls Spiegel der Musikgeschichte ». - In Ma r
burg doceren Prof. Dr. H. Engel en Prof. K. Utz de 
Gesch ie deni s der Or gel muzi ek. - Te Münster i.W . be-

handelt Prof. Dr. W. Korte de in st rumental e muziek van . 
Johann Seb. Bach. 
• Aan de Noord-West Duit se Muziekacademie in Detmold 
zijn voo1' het Wintersemester in totaal 291 student en in
geschreven. Voor het hoofdvak 01·gel niet minder dan 
112 (ja, hondel'd en twaalf). 
• De Victoria-concerthal te Geneve heeft onlangs een 
nieuw orge l gekregen, dank zij de goede zorgen van het 
s tadsbestuu1·. Het bevat 82 sprekende stemmen op 4 kla
vieren en pedaal (6 transmi ssie s), benevens de vere iste 
spee lhulpen, ve1·plaatsbare speeltafel, Amerikaanse « Set
zer »-combinaties. Het open ingsconcert stond onde1· lei
ding van Ernist Ansermet; so listen waren Marcel Dupré 
(Improvisatie en Bach's Passacaglia et Fugue), Pierre 
Segond (3de Symphonie van Saint-Saêns) en Eric 
Schmidt (« Les Huns » van Fr. Liszt). Het 01·gel werd 
gebouwd door het huis R. Ziegler & Cie S.A. te Geneve. 
• De Firma Adema-Schreurs te Amsterdam bouwde in 
de kapel van het Marine-Etablissement te Amsterdam 
een klein insfrument van 8 reg isters op 1 klavier en 
pedaal. Het werd ingezegend door de Hoofdaalmoezenier 
dei· Koninklijke Nederlandse Marine, Mgr. J.F.M. de 
Sain, en in gesp eeld door de organist Piet Pijnenborg, 
met medewerking van het Zangkoor van « De Pool », 
o.l.v. E.P. C. v. cl. Peet SCJ. 
• In de Ecole Normale te Parijs werden onl angs een 
aanta l werken gespee ld van de vóó1· tien jaren ovel'ieden 
Mee ste r Chat les · Tournemir e. De Schweizeri sche Musik
zeitung sc hrij ft hi erove1· a ls volgt: « Tournemire heeft in 
de Ste-Clotilde een-en-veertig jal'fm a ls genia le impro
visator gego ld en, a ls componist echter tevergeefs op er
kennin g gehoopt. Nu heeft einde lijk de eerste uitvoering 
plaat s gehad van zijn strijkkwartet, en dit zal mogelijk 
ten gevolge hebben, dat men zich met deze « tijdgenoot» 
meer zal gaan tezig houden, die behalve acht sympho
nie ën nog een rij van grote orkestwe r ken componeerde. » 
De Schalmei hoopt, dat ook de organisten zijn werk 
meer ter hand zullen nemen. 

• De Nederlandse Minister van Onder wi js, Kun sten en 
We tensc happen heeft aan een aantal Nederlandse mu
s ici opdrachten gegeven voor het componeren van een 
kam er muziekwerk voor twe e instrumenten (bij voorkeur 
v ioo l en piano of cello en piano) of enige lieder en (ten 
min ste vlet ·) voor zang en piano op N edel'iand se tek st. 
Onder de uitgekoz en componisten treffen wij aan de 
organ iste n Hendr ik Andrie sse n, Alb ert de Klerk en Jan 
Mul. 

• Is Bach's orgelwerk vatbaar voor tr ans criptie voor 
g root orkest? Aa n deze langzamerhand brandend gewor
uen kwestie wijdt W. McNaught in de Musical Times 
van Nov. '49 een uitvoel'Î g artikel. Aan de ha nd van ve1·
schi lle nd e voortee lden acht hij deze manier van do en 
fune st voor ee n jui ste waarderin g van het werk van 
Bach. De schijnbar e winst aan verbred ing van de B a ch
ke nni s br eng t een g roter verlies aan verdi ep ing mede. 

• Om het orgel weer te kunnen he rs tellen heeft de 
Reformiert e ICirche in Dresden de kope1·plat e n wa a r eer
t ij ds het dak m ee gede kt w as en die onder de oor log op 
ge bor ge n waren, ge bruikt om er org elp ij pen van te ma
ken. Het is een manier! 

• In B erlijn w er den verschillende werk en van Messiaen 
ges pee ld . Voor orgel o.a. de « Dyptiek van het aar dse 
leve n en de eeuwige za lig heid ». 
ei D e afdeling kerkmuziek van de Muziekhogesch ool 
te Freiburg i.Br. gaf een orgelavond, w aa rop de leerlin
gen werken uitv oe rd en van Reger , Job st, Ahrens, Flor 
Peeters en Messiaen. 
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• Karel Richter, cle 23-jarîge leerling van Günthe1· Ra
min, werd benoemd tot organist van St. Thoma s te Leip
zig. 
• Het Belgiscl1 Tijdschrüt voor Muziekwetenschap 
brengt gegevens van de hand van I. Bogaert over de 
Antwerpse organist P.J. v.d. Bosch. 
• Jules Vijverman vijftig jaar. Er was geen fee st mis , 
geen herdenking, er was alleen een hard en staag wer
ker, die zijn verjaardag vierde waarop men gezegd wordt 
« Abraham te zien». Ik heb tegenover hem gestaan en 
we hebben elkaar toegedronken en De Schalmei heeft 
hem geluk gewenst en gevraagd om nog ee n h a lve ee uw 
zulk .werk ... Zo een egoïsme is geoorloofd op een feest
dag, al is het er dan maar een van klein formaat: een 
glas en een sigaar. Maar als ge dan de s tatige reeks 
liederen ziet liggen, en ge denkt aan de Oogstfeesten 
van de Kempische Boerinnebond en aan de Musica Sa
cra, waar E .H. Vijverman al zoveel ja1·en het Redactie
secretariaat h6udt, ge denkt aar. zijn werk op het Groot 
Seminarie, waar de toekomstige Priesters toch ook moe
ten leren wat gewijde muziek is en ze moeten er toch 
hun stem ler e n ge bruiken ter ere Gods in een zeke1·e 
matë van schoonheid, en ge denkt dan aan de Lemmens
school, waar de jarige zijn beste krachten al bijna vijf
tien jaren aan geeft, jamaar, jamaa1·, dan is die hand
druk van de Schalmei en namens alle Schalmei-lezers 
oprecht en hartelijk gemeend. De huisdeur rinkelde 
open en de kind eren zongen van de nieuwe ho ed , die ze 
van de Driekoningen wilden hebben , omdat hun oude 
versleten was. Het was geen verjaardagslied vo or Prof. 
Vijverman apart, want ze zongen het in alle straten en 
aan alle deu1·en. Zal hij ook een nieuwe hoed moet e n 
hebben? Zijn oude is nog la ng niet versleten, al is da t 
« hoed » ook vijftig jaar geworden. (Een die e r bij was.) 
• Het daghet... De Schalmei prijst zich gelukkig he t 
volgende te ku_nnen aank ondigen. D e Radioposten Hil
ve r s um (KRO) en Brussel Vlaam s (NIR) zullen een aan
tal uitzendingen verzorgen, waarin over beide zenders 
het gehele derde boek der OUDNEDERLANDSE MEES
TERS, indertijd bijeengebracht door Prof . Flor Peet ers, 
zal worden ten gehore gebrac ht. Voor Hilver sum speelt 
op 7 Februari: Nico Zeye n; op 7 Maart: Alphons Ga a l
man; op 4 April: Kees Stolwijk; op 18 April: Hubert 
Houët. Voor Brussel, op 16 Jan.: Willy van Innis; op 
27 F eb r.: Victor H e ns; op 13 Maart: Godelieve Suys; op 
10 April: Gabriel Verschraegen. 

• Het grootste orgel ter wereld zou, naai· het sc hijnt , 
nu te vinden zijn te St. Loui s in de U.S.A. Nog een re 
cord!! Wij storten 5 fr. als beginsom voor de orgelbou
wer die een orgel bouwt van 1000 re giste rs' Dan heeft 
hij het g root ste ter wereld. Wi j stelle n voor dat men dit 
soort orgels « Samson » zou noemen en dat ze a lleen in 
ke rken mogen gebo uwd worden van speciale beton, op
dat de gelovigen niet zouden te vl'ezen hebben van in
stortingen. Wij leven in de ee u~ dei· 1·ecord s, ook op 
ge bied van wansmakelijkheid! 

• Orgehvedstrijd: Uitslag va n de openbare wedstrijd 
te Brugge (Conservatorium) onde1· Professo r Cornelis: 
Middelbare af deling: R. Deroo, 38 punten; Hogere af de
lin g: eerste prijs m et grote onderscheiding: Roger De
ruwe, 48 p. Hartelijk gefeliciteerd met de mooie uit s la g! 
• De Fa. Verschueren bouwde ee n ni euw orgel van 
26 spe le n te K e rkenbo s. Het we1·d in ges pee ld do01· de 
h eren Nico en Hem 'i Zeyen met volgend programma : 
Choral III, C. Franck; Claconna, P a ch elbe l; Heut trium
phieret Gott es Sohn, J. S. Bach; Mod ale Suite, Flor Pee
ters. Het orgel werd geadv iseerd door dhr. H. Houët. 
• Dezellde Firma bouwde ee n n ieuw orgel in de kapel 
Ste -Elisabeth te Hooghees (Heerlen) ( 18 r eg isters). Het 
inhuldi g in gsco n cert werd gespee ld door Nico Zeyen. In 
dulci ju bilo , J.S. Bach; Toccata en fuga in re kl., id em; 
Domine D eus, Fr. Couperin; Noël in so l, Dacquin; Pas
torale uit c!_e II Symphonie, Widor; Inte1 ·mezzo XII en 

lII, Hendrik Andri esseh; Tem a con varlazione oper la 
notte di Natale, M. Monnikcnd a m; Symphonie II, l c deel 
van Vie1·ne. 
• Dezelfde Firma bouwde no g een nieuw 01·gel in de 
H. Ma1·tinuske1·k te Dommelen. 10 r egiste rs. Or ge lbes pe
lin g do oi· E. Fr. Michael, organist van de Achelse Kluis. 
Koraalfantasie Wir glauben ai!' in einen Gott, Bach; 
All egro uit het Concert in F, Händ el ; Verset, Dandrieu; 
Klein preludium en fuga in F, Bach; Verset de Magni
ficat, Pachelbel; Menuet Gothique en Prière à Notre 
Dame , Boellmann; Pièce in F, C. Franck; Toccata , 
Boellmann. 
• In memoriam. Br : E g ino (Franz Heyder) overleed 
voor korte tijd in het St. Amandsinstituut te Gent. Hij 
ver.bleef hier ais muziekleraar en 01·ganist na gewoond 
t e • hebben in verschillende kloosters te Oostenrijk en 
Zwit serland. Het laatste de el van zijn leven leek op een 
ware vlucht voor de Duitse legers. Hij werd ge boren te 
Bonn en is verwant aan L. van Beethoven. Niettegen
staande we reeds over mee1·dere inlichtingen nopens zijn 
leve n, zijn buitengewoon de ge lijke muziekstudies beschik
ken, willen we nog wachten hem ee n speciaal a rtikel 
te wijden, daar wij nog verdere inlichtingen verwachten 
uit zijn vroegere buitenlandse verblijfplaatsen. 

Met onze oprechte blijken van deel neming ten over
staa n der Oversten en Medetroeders van de overledene 
bidden we dat Hij nu eindelijk de grot e Vrede gevonden 
hee ft. 
• Mr. Ch. Hens speelde op 22 J a n. in het Paleis voor 
Schone Kunsten de Mis van Couperin. Dit is het eerste 
Zond agmo rgen-or ge lconcert der reeks. 
• De bladen. vermelden dat de electronen-orgels, vol
gens de Congregatie der Riten te Rome, toegelaten zijn 
in de kerken die niet de plaats of de middelen hebben 
e r een ander te bouwen. 
• Dhr. Raym. Keldennans , onze oude vriend en goed 
organist, die voor enkele maanden naar Amerik a ver
hui sde en er organist der Kathedraal van Battle Creek 
benoemd werd , speelde op 10 Jan. een groots orgelconc ert 
te New-York voor een ge hoor van 2500 personen. Het 
werd uitgezonden langs de belang1·ijkste zenders van 
Amerika. Hij speelde werken van Bach, Clerambault, 
Widor, Franck en Peete1·s. 
e Prof. Peeters hield een orgelbespeling in de Ho ofd 
ke1·k te Aalst me t werken van J. S. Bach, Pachelbel, 
Corelli; L re illet , R. Mores, Purvi s , Van Huis e, Franck 
en Flo1· Peeters. 
• Ook Apostolaat: De Pastoor va n Ygranda in Frank 
rijk ve rl oor meer en meer gelovigen in de goddelijke 
di enst en e n hij peinsde op een se rieus middel om daarin 
te voorkomen en de verloren schapen terug n aar de 
sc h aapsta l te voe ren. T er onzer ere weze gezeg d dat hij 
tot dit doel een organ ist in dienst nam di e de gelovigen ... 
moest onderhouden met de oud e en de laat st e schlage1 s ! 
Het re su lta at van die actie is, echter ni et zichtbaar ge
worden daar de Bisschop van Moulins de « sch lager ij » 
in de ki em gesmoor d heeft. 
• Festival van Vlaams e Muzi ek: in h et kader ervan 
wordt onder meer het Or gelconcert van Arthur Meule
mans ui tgevoer d. 
a Dhr. Ant. Geysens werd vereerd met de Pauselijke 
onderscheiding « Pro Ecclesia et Pontifice » voor het 
me er dan veertig -jar en orga ni stscha p dat hij met toe
wijding en belang loo sheid, in de kerk der EE. PP. Min
derbroeders t e Leuven waarnam. << De Schalmei » wen st 
de gev ierd e nog vele jaren! 
• D.e te kst en voor h et spec iaa l Bach -numm er verwach-
ten we zo v lu g mogelijk en ze k e1· vóó r 1 Juni. ó 
• De nummers van « De Schalmei» zullen dit jaar ve1·
schijnen op de tweede maand, dus in Februari, April, 
Juni, enz. , dit in verband met de Gentse Or gelfeest en . 

Vrijwillige m edewerken aan deze Gentse O1·gelfeesten 
gelieven hun naam op te geven, m et mogelijke voorst el
len , op de Redactie van dit blad . 

••• 
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m1Jn hERtE en m1Jn tale ... 
Nu we de vijfde jaargang inzetten doet het 

goed een grondig e kijk t e nem en in wat vro egei· 
gepub liceerd werd, opdat wij zó ni et luchthar 
tig en ongemerkt afwijken zouden van ons oud, 
deugde lijk standpun t . 

H et is noodzakelijk dit te doen met regel
matige tuss enpozen, omdat men meer op de 
hoo gte komt der geïnteresseerde zaken en meer 
in contact komt m et « p erson en» . I edere dag 
do en we voo rts grotere kennis op van m ens en 
en dingen die zich bew egen in- en omheen de 
orgelbew eging. H et gulden boek van « De 
Schalmei » wordt dagelijks aangevuld m et na 
men van de meest belan grijke figur en uit de 
beweg ing van hier en elders. Wij zien er va n 
liever lede de goede en kwade kant en in. Wij 
zien, en krij gen een grondig inzi cht in sommige 
toestanden di e de heerli jke opgang der bewe
ging dwarsbomen. Zij steu nen m eesta l op enge 
persoon lijk e b elangen . 

u D e Scha lmei » beschouwt het a ls een plicht 
- wij zijn in een gelukkig e mogelijkheid daar 
werk aan te beste den op grote schaal - de 
vin ger te legge n op de zwa kk e p lekk en die zeker 
te v ind en zijn in het algemee n beeld der orge l
beweging. Wij menen dat h et onze plicht is de 
aandac ht da arop te vest igen, a lleen omwill e va n 
de feit en en va n de beweging. 

Voora l wordt hier b edoeld de p laag die hi er 
heerst bij het bouwen of restaureren van een 
orge l: U denkt reeds a llen aa n het adviseur
schap. 

In Ned erland is dit voor zove r re eds in orde 
gebracht, doch << non possum us non loqui » wij 
kunn en niet laten te spreken in naam va n de 
ve le pr iest ers, kerkfabri eken, organisten en or 
gelbouwers in ons land, die rek enen op « D e 
Scha lmei », die « D e Schalm ei » in vertrouw en 
nemen en er op vertrouwen dat wij het onze zou
den doen om die wansmakeli jke toestanden te 
doen eindig en. Er is hier sprak e over een toe 
stand waarbij de orgelbouwer tienduizende 
frank en - m et grote mo eit e en zorg ui t de 
beurs van de inwoners samengescharre ld - aa n 
een adv iseur m oet schenken opdat deze één- of 
tweemaa l naa r h et bepaald org el zou kom en 
ki1ken. Niemand zal zich vei·zette n tegen een 
wet tig e en norm ale ':ergoeding van de ad viseur . 
Er is echt er de grot e fout DAT IN ONS LAND 
GEEN ADVISEURS-STAT UU T BESTAAT! 

Wij zeggen aan de personen die over die 
kwest ie kome n k lage n: de kerkfabri ek zou die 
som moeten uitk eren, een bepaa lde en 1·edelijk e 
som . 

De Pastoor zegt dan: mo ete n wij da.n ook nog 
voo r die som inst aa n? 

Wij zegge n: Ja, want de onredelijke som is 
reeds in het orgelbeste k voo rzien . 

D e orgelbouwer zegt: 30.000 - 50.000 en meer 
frank en zouden aa n ve le orgels een bete r uit 
zicht geven. Doch we moete n ze stort en aan de 
adviseur. 

We ste llen zo een der aspecten va n de mis
toesta nd en op dit geb ied , in de mees t nu cht ere 
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termen voor de leze r. Wij zegge n één der as
pect en, want er zijn er no g. H et is echt er waar
schijnlijk de meest brandend e kw esti e die Pr 
te stellen is . Wij zijn op de hoogt e - en zeer 
velen met ons - van een reeks schanda lige 
fei te n die de belanghebb end e person en in een 
zeer pover daglicht plaats en. 

Het gaat hi er echter niet om person en. Zijn 
er mensen die van zekere omstandigheden ! 11is
bruik mak en om grote sommen geld in de 
wacht t e sleuren zeker ten nadel e van de seren<J 
opgang der orge lbouw kunst, dan is dit in de 
eerste plaats te wijt en aan een a lgemeen gang
bar e toestand, aan het ontbreken van een sta
t uut. Iedereen handelt naar willekeur, en de 
meesten zwicht en. H et gevolg daarvan is be
grijpe lijk : een Pastoor ( wij kenn en er meer
der e ) weigert dan eenvo udi g wie ook t e lat en 
advis eren: « zij gaan met mijn geld ni et z : i 
maa r lop en gaan! » 

L aatste gevolg: een orge lb ouwer die het ni et 
te nauw zou nem en met de orgelbouwkunst , 
plaat st een draak van een orgel, da ar niema nd 
toezicht houdt! 

H e t mooi e Kristus-figuur op h et omsl ag d a t a.fge 
drukt wer d ter ,ge legenhe id van de Paastijd , weid 
getekend door de ze er begaaf d e jon;e kunsten aa r 
GASTON D E FLEURQUIN. Onze lezers kunnen 
d aa rvan ee n a fdruk bekom e n op spi:ciaa l papi er 
voor de prijs van 25 fr . Te sturen naar d e Re d - c-
t ie van dit t ijdschrift . 

I edereen weet dat er in ons lan d kerels va n 
orgels staa n, gebouwd in de laatste v ijfti g jaar, 
waarbij het schaamtezweet ons uitbr eekt . 

Wij kome n op de kw est ie terug tot de ver 
antwoorde lijke . personen een stat uut v11m de 
adviseur hebb en ui tgewe rk t en doen ui tv oeren. 

Da arom do en wij nu een opro ep tot al de 
lezers: stuurt ons uw menin g, en wat u ond er 
vond in ve rband met die kwest ie. De corre spo n
denti e is steeds vertrouwel ijk . 

Met de aanvu lling va n onze gegeve ns zu llen 
wij dan vr ijmo edig de kw est ie behand elen , 
steeds in de geest der christ elijk e naasten liefd e. 

Hetgene ik ni et uitg eve en 
h ebbe ik niet in , 

·wie zal mij dat wijt en ten schanden? 
Mijn hert e en mijn ta le, mijn 

zede en mijn zin, 
't is al zoo van buit en, 't is 

a l zoo va n bin: 
't ligt a lles daar bloot op mijn' ha nd en! 

G.G. 

E r zijn nog enkel e lezers di e h et abo nn ementsge:d 

ni et stu urd e n . Mogen wij aandrin ge n op:lat zij dat 

ni et zouden uitstell en ! P.C. B erten D e I<eyzer , 

Tweebruggenstraat, 37, Gent . N r. 4602.76. 
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0p9e clra 9en aan ~- 9Jerllchra e9e n. 

'3,i<guren uit 9Jlaanderenó 

6r.9elhiötorie 
* 
het oRqel ,n öe st. saaÇskath€öRaal (qent) 
,n öe toop ö€R ttJöen. 

II. 

p 31 Juli 1653 vangen de be
sprek ingen aan over het m a
ken van een org elkas t ( ad 
confect ionem theca lignea or
ganorum vulgo de casse) . 

De kwestie van die orge l-
kas t is zeer mo eilijk op te 

lossen, ja wellicht niet op te lossen met de 
voorhanden zijnd e gegeve ns uit de « Série Mo
nu me ntal e » en de « Acta Cap itu laria » same n. 

Ten eerst e besc hikk en wij over de pro ces 
stukken uit he t Stadsarchief waarin sprake 
over de in beslag -neming van een orge lkast m et 
Loys bis en Pierre Destré als aange kl aagden . 
Di e stukk en lopen van het jaar 1653 tot en 
met 1659. In 1653 ech ter wordt het werk aan 
ges lagen en naar het stadhuis gevoe rd. 

Wer d niet t egenstaa nd e dit, het orgel met die 
orgelkast t óch gep laatst - imm ers de beide 
orge lb ouw ers word en in het gelijk geste ld ? 

Wij durv en het niet ve rzekeren daar wij nog 
een groot dee l verme ldin gen vinden in de Acta 
Capitularia, over h et maken van mode llen voor 
de orgelkast nà die datum. 

Op 4 Au gustus van 1653 dien t de Ar chidiak en 
bij h et Kapi tte l een mode l voo r de orgelkast 
in: « mode lle va n een e orge le wesende in han
den va n Mr J an Cole >>. 

Einde October ontvangt de Ingenieur Mercx 
(Brus sel ) 10 patacones cc pro suis laboribus im
pensis cir ca modellam orga norum ». 

Het meest bezwarende st uk dateert van 
5 December 1653 cc voo r de presenties van Mr 
Baud ew ijn de schrijnw ercker van h et maeken 
van een mode lle voor een casse vande orge le 
ende and ers ins, is gheordonneert h em te betae
len X p . gr. byden ontgre k eyse r uy tte n wijn
ghelden indi en hy h et werck niet en maeckt en
de indi en hy tse lve maeckt sa l hem dese somme 
afg hetroc ken worden va n h et eerste payement .>> 

Er blijk t hieruit dat er geen orge lkast besto nd 
en ~at deze waaro ver sprak e in 't proces niet ge
brmkt werd -. Ook J acques Sauvage zon d een 
bestek in voor de orgelkast, doch ik meen dat 
de kast niet van hem gemaakt kan zijn: eer
ste ns zijn geen bet alin gen daa rvoor op zijn 
naam geme ld . In gans de Acta Cap itulari a is 
geen sp rake ove r hem, en zeker ni et in verband 
met de org elkast; ten tweede: wij zijn in he t 
bezit van een haast vo lled ig werk over het ge
slac h t Sauvage, archiefteksten en photo's; wij 
bezochten de meeste van zijn nog bestaan de 
kuns twer ken , daaruit mene n wij te mo gen vast
ste llen dat het orgel va n de St-B aafs kath edraal 
niet beantwoordt aan de zeer pers oonlijk e sti jl 
va n Ja cques Sauvage. Wi e maakte de orae l
kast? Met zekerheid wet en we het niet. 1:'ne 
v raa g blijft open voor verdere discussi e en de
geli jk er bewi jsmateriaal da t t en zijn e tijd e, 
hopen we, nog zal gevonden worden. 

Ondertussen werd bes loten het org el te 
plaatsen langs de noordzijd e, ongeveer op de
zelfd e wijze a ls het oud orge l vroege r langs de 

Engel va n het orgel van ui t een spec ia le ho ek . 

• 
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andere zijde stond. E en nieuw beslui t van het 
Kapitt el vermeerdert het eigen lijk orge l " cum 
tribus sern it onis in basso ». 

Rugpositief. 

In 1655, op 16 Juni, komt quidam de Royer 
uit Bruss el het orge l visiteren. 

E en merkwaardig stuk vonden we nog in 
Doos K' 225; het werd niet ondertekend en we 
wet en niet voor welk direct doel h et gemaakt 
werd, het draagt de datum 1660 . In de tite l 
ontbr eekt hier een woord, of beter het kon door 
geen enke l archiv ist met zekerh eid ontcijfe rd 
worden, doch we menen dat het hier gaat om 
het woord << tire » t.t.z. « t irer » in de zin van 
« gebru iken », oorde el zelf: 

Mémoire 
pour tire (tirer) des jeux de mustation 

Ie· plain jeux a savoire 

l. Ie deux 16 pi ez, le 8 p iez ouv ert, le bour 
don, le pr estant , la doublett e furnitur e et 
cimball e. 

positif le plain jeux 
2. le bourdon le prestant doub let furnitur e 

cimballe 
3. le 16 piez ouvert, le buit p iez ouv ert, pr es

t ant et la doub lett e 
positif 

4. Ie bourdon pr estant et le nazar et la dou 
blet 

5. Ie hui t pi ez, le bourd on, la flut et naza r , 
petit flut 

posit if 
6. Ie bour don, pr esta nt et la doub let te 
7. Ie bourd on , pr estant, t1·ompett e e t Ie na zar 

• 
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posit if 
8. Ie pr estant, bourdon 
9. Ie 16 piez ouv ert, Ie hui t piez, la t iers, nazar, 

peti t fh1t et le pr esta nt 
positif 

10. Ie bou rd on et la flut et pet it flu t 
11. Ie trompett e et cla iron, bourdon et prestant 

pos itif 
12. Ie crornmohr et le bo rd on et pr estant 
13. le 16 p iez, ciflet, flu t et nazar et Ie bourdon 

positif 
14. la flut et bourdon 
15. Ie clairon, Ie 16 piez ouvert et 8 piez ouvert 

et Ie pr estant et doublette 
positif 

16. pr esta nt et bmudon et le nazar 
17. Ie prestant, bourdon et Ie cornet 

positif 
18. le sixcuialte ras avec Ie bourdo n et pres

tant et doublet 
19. la cimball e, 16 pi ez et t romp ett e et pres

tant et hui t piez ouvert 
positif 

20. Ie nazar, Ie bourdon et la doublet 
21. le bombard, la tromp ett e et clairon, Ie bou r

don et prestant 
positif 

22. Ie bourdon, Ie prestant, Ie nazar et dou
blet 

23. le hui t p iez, Ie bou rd on, Ie tromp ett e et 
cla iron et cimba lle et Ie nazar 

positif 
24 . le bourdon et la flut et petit flut 
25. la t iers et Ie deux huit piez et le nazar et 

la flut et doubl et 
posit if 

26. Ie bourd on et pr estant 
27. Ie deux huit piez et la flut et pre stant 

positif 
28 . la flut et bourdo n 
29. Ie 16 p iez ouvert Ie huit ouv ert, le prestant 

et la doub let et furnitur e et cimballe 
pos it if 

30. Ie plaint jeux ordinair e. 

In 1658 vind en we nog een beta ling aan 
De Bise voor tw ee ja ar ond erhoud van het or 
gel ,1 et pro opera a longe t empor e imp ensa 
in organ is minoribus » ; daarbij kr ij gt hij 4 p. 
gr. a ls pensioen en jaarl ijk s nazich t van het 
org el. 

H et oud orgel is niet weggenomen omwi lle 
va n het nieuw. Hi erbov en schr even we dat het 



nieu w orgel aa n de and ere (noord) zijd e van het 
koor geplaatst werd; in 1670 wordt dit oud 
orgel eens grondig nagezien en opgekalefaterd 
om aan een deg elijker prijs ve rk ocht te worden. 
In het zelfde jaar wordt het oksaal van het oud 
orgel verkleind en versierd « met balust eI"S ghe
lyck de rest e vand e selve oxael ». 

Dri e jaar lat er, 3 Maart, ver.schijnt een niemv 
orgelbouwer voor een algeme en groot werk aa n 
he t orgel: Nicolaes l'Anglet (Langlé). 

« De he ere n gedeputeerden int voorgaende 
Capl. omme t e ma eck en .accordt ra eckend e het 
r epar eren end e schoonma ecken vande grootc 
org el, verclaeren veracco rde ert te sy n met Ni
claes l'Anglé orgelma ecker ind e manieren naer
volghende te wete n, dat hy sal uyt neme n all e 
de pijp en, deselve visiteren, di e gheboocht of 
ghecromt sy n repar ei·en, aende voor pijp en die 
wat ghesoncken syn nieuwe stukk en aenbren
ghen, int positif orgel een Ro ss ignol, mid tsg. 
alle3 wel ende ghetrauwelijck suyveren, her stel
len en de schoonma ecke n naer den heesch va n
den wercke ende dat voor de somme va n 300 
gulden da erinn e begrepen vier ponden gr. die 
hy pr ete nd eert voor het accorderen end e 
schoonmaecken van het positijf staende int 
midden vande oxae l. Blij vend e tot last e vande 
kercke het maecken vande stellijnghen omme 
van vooren te wercken midtsg. het vag hen 
va nd e selve orgel van buijten. » 

Nicolaes lan gle werkt in de St-Baafskathe 
draal tot het ja.ar 1681. Hi er wordt hij vervan
gen door Mr J oann es Lambert, organist der 
kat hedra al, di t echter ten voo rl op igen t ite l, 
want in 1682 worden verni euwin gen geda an 
aa n de windkanalen en pijpen door Joannes 
Bapt. forcheville, De aa rd va n dit werk wordt 
niet gespec ifieerd. Wel vinden we een memorie 
van reparati e zonder datum of welke aa nwij
zin g ook , zou die wellicht in dez e periode te 
cit ueren zijn? 

« Memori e va nd e noodig he reparati e dieder 
dien t gh edae n ae nd e orghe l va nd e Cat hedrale 
kercke va n St baefs binnen der stede va n 
Ghendt 

St. Baaf skat hedr aa l van uit het orgel. 

E erst is noodigh vut t e nemen al het pijpen
werck van de vo ors. orgh el ende het tselfet 
schon t e mak en ende te veraccorderen. 

It em is noodich te overzien elck regist er by 
sond er end e dat op en nieu t e proporsion eren 
end e te stellen. 

I te m is het noodich te v isite ren h et secret 

end e het ts elfde schon te maken ende te re
medieren div ers che faulte dieder bevonden zijn 

It em is het noodi ch te visiteren de registers 
end e die te doen trecken alzoot behoort 

Item ist noodich te vermaken den tr emblant 
die a ls no ch niet deu cht 

It em ist noodi ch t e visiteren die blaz ebalck en 
mitschad ers de condutten end e t e stopp en den 
wijnt cl.ieder verloren gaet 

Angand e die trompetten ende schalm eij die 
moeten ooch overzien werden ende wel dacco rt 
de doorspr eken 

Alle welcke boven screven condicien sullen 
ghemach end e ghelev ert werden voor den rns 
en de somme van .. . » 

Na h em k omt in 1697 Niclaes Helman. Hij 
wor dt gevraag d het orgel grondi g te visiteren 
waa rn a hij beslui t dat er minst ens 300 guld en 
nodig zijn om het orgel in goede staat te bren
gen. Zijn voo rste l wordt aanvaard. 

In 1724 is het kl ein org el, wij menen dat h et 
hier niet gaat om het positi ef, in slech te staat 
gekomen , er zijn in het kap itte l stemmen opge
gaa n dat men dit orgel zou verk open, daar een 
goede reparati e « minori organo asce nd erent ex
pensa e fac ile ad du cento s florenos ». Do ch er 
wordt besloten het niet te verkope n « sed pro 
ma ior. orn at u Eccl. conse rva ndum » het te be
houden tot groter sieraa d der kerk. 
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Pr. van Peteghem, meester orghelmaecker, 
ve rschijnt ten tonele in 17 43 voor de eerste maal 
voor een grote reparatie. Wij vind en hem terug 
hem, of een zijner verwanten, in 1766. 

Dit za l, voor zover wij nazicht hadden over 
een deel der archieven in de St-Baafskathedraal, 
het voo rnaamst e zijn van wat in de af .geteken
de tijdsruimte op gebied van org el in de Kathe-

draal waa rd e krij gt voor de geschiedenis . In 
haar geheel is die gesch iedenis niet alleen zeer 
boeiend, zeer gev uld, doch mede zeer belang
rijk, figuren als Blancquaert, De Smet en voor
al Guillaume Langhedul, die hier voor de eer 
ste maal gevonden w~rd , lonen r uim de moeite. 

Berten DE KEYZER 

Uit een oud muziekboek der kathedraal. 

öeoöat Ra1ck 
matth1as van öen qheyn 
cy wee qirote tijdgenoten van 18ach en 1-taendel 

lhoewel de studie van de 
Nederlandse Barok - muziek 
nog in een beginstadium ver
keert, is het toch ongerijmd 
te beweren dat er in deze t ijd 
geen figuren van betekenis 
geweest zijn. Wij willen ons 

hier beperken met enke le gegevens te publiceren 
over deze twee grote figuren die aan onze 
orga nisten welbekend zijn, tenminst e van naam. 

Dieudonné Raick werd geboren te Luik in 
het begin van de 18° eeuw ( de jui ste datum heb 
ik ni et kunnen vind en ) . Het gezin verhuisde 
echter al spoedig naar Antwerpen, want volgens 
de archieven van de kathedraal van Antw erpen 
werd Raick daar op ongeveer acht ja.rige leef
tijd koorknaap. Toen zijn stem be gon te veran 
deren, moest hij het opgeve n , maar zette zijn 
Latijnse studies voort t e Antwerp en, waar hij 
op 20 December 1720 de kruinscherin g ontving . 

In Juli 1721 stierf de organist der kath edr aa l 
Ja cobus La Fosse. Raick so llicitee rd e naar die 

plaats en behaald e de meeste punten op het 
exame n (Au gustus 1721). In October werd hij 
door het kapittel a ls organ ist aangeste ld . . In
middels zette hij zijn st udi es voor het priester
schap voort . In 1722 ontving hij de lagere wij 
dingen en in 1725 werd hij diaken gewijd. 

Om echter pri ester gewijd te kunnen wor
den , moest hij ove r een bron van inkomsten 
beschikken: met goed keuring van het kapitt el 
gaf hij a ls titel het ambt van organist der ka 
th edraal op. 

Het blijkt echter dat zijn relaties met het 
kapitt el niet best v,lotten. Op 24 Novemb er 
1725 werd hij ve rzoch t voor h et kap itt el t e 
ve r schijn en . Men verweet hem dat hij de kapel
meest er Will em De Fesch (welke een zeer mo ei
lijk e mens moet geweest zijn ) beled igd had, en 
boven dien ongehoorzaam geweest was aan den 
dek en en verschi llend e kapittelh eren. Daaro :-P. 
werd hij voo rl opig gesc hor st en werd zijn sa lari s 
inge trokk en totdat hij zijn exc uus zou gemaakt 
hebben, hetgee n gebeurde op den 1 u Dec emb er. -->#·------------
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Op 6 Ap r il werd hij door den bisschop van 
Antwerp en priester gewijd. Behalve orga nist 
der kath edra al was h.ij ook organist va n de 
broederschap va n het H. Sacrament . Ook daar
mede had hij moeilijkheden. Op 10 Juli 17 26 
werd hij voor dri e maanden geschorst door het 
best uur van de bro eders chap. Hij t rok er zich 
echt er niet vee l va n aan, versc heen eenvoudig 
terug op het doks aa l en zette zijn plaatsvervan
ger zonder vee l complimen te n aa n de deur! 

Nieuwe da gvaa rdiging door de bro ede rschap . 
Hij kwam echte r niet en nam kort daar op ont
slag . Door a l die mo eilijkh eden was zijn ve rblijf 
in Antw erp en echter onm ogelijk geworden en 
zo begaf hij zich in 1727 naa r Leuv en, waar hij 
organist werd aan de collegiale kerk va n Sint 
Pi ete r. 

Hier zette hij zijn theologische st udi es voo rt 
en bekwam bov endi en h et licenciaat .in burger
lijk en kerk elijk r echt. 

To t in 17 41 bleef hij organist va n St-Pieter, 
en zijn t a lent werd hier zeer geprezen; hi er ook 
compone erd e hij zijn 6 Su.iten voor clavecim
baal. 

Lat er begaf hij zich naar Gent en werd daar 
organist aan de St-Baafskathedraal. Hier kwam 
hij aan het h oogtep unt van zijn roem . 

Zijn sonates voo r clavec imbaal werden uit
gegeven bij Waut ers . 

Het kap itte l van Antw erp en was hem echt er 
nie t vergeten. Men had na zijn vertrek een 
zekere J a n-Fr ederik Faber als orga nist aange
ste ld , deze stierf in September 17 57, en men be
sloot D. Ra ick te late n terugkomen . D e bisschop 
van Antw erpen Mgr. D om ini cus de Gent.is 
ste ld e zich in verbinding met den bisschop van 
Gent Mgr . Max.-Ant. Van der Noot . Men be
riep zich op het feit dat D. Raick pri ester ge
wijd was op zijn t it el a ls organist der kathe
draal, en het gevo lg was dat Raick terug naar 
Antw erp en mo est komen. 

Met K erstm is 17 57 hern am hij zijn functie . 
Het beste was er echt er af en om op alles voor
ber eid te zijn maakte hij zijn testame nt op 4 
Juli 1764, waaru it blijkt dat hij ni et welst el
lend was en bovendien een zeer origineel ka
rakt er had. Hij st ierf op 29 of 30 Novemb er 
17 64 en werd a ldaar begraven. 

Uit zijn compos it ies _blijk t dat hij zijn vak 
terdege ve rstond: zowe l melodisch als harmo
nisch ton en zijn werken h em als een va n de 
m eest vooraanstaandf : figur en va n zijn t ijd. 

Een va n zijn me est begaa fde leerlin gen was 
Matthias VAN DEN GHEYN. D eze werd in 
1721 te Ti enen geboren, waar zijn vader klok
kengiete r was. To en Matthias vier jaar oud 
was vest .ia-de het gezin zich te Leuven. Nauwe
lijk s twintig jaar oud vo lgde hij D. Raick op 
als organist van St-Pieter in 1741. Leuv en, de 

verm aarde uni ver siteitstad sch itter de door 
grote feeste lijkh eden en kend e een toe loop van 
vr eemde lingen. De plaats van organist was 
dan ook niet te versmaden want al de plechtig
heden gebeurde n in St -Pi eter. H et feit dat hij 
zo jong nog deze belang rijk e plaats verw ierf 
doet dan ook verm oeden dat hij toen r eeds een 
zeer begaafd orga nis t was. 

24 Februari 17 45 trad hij in het hu welijk m et 
Maria- Cat harina Lin ts, uit welk huwelijk 17 
kind eren geboren werden: om zijn inkomsten 
te ver meerd eren, drong hij naar de post va n 
stadbeiaardier die in Juni vrijkwam door het 
overlijd en van Karel Peeters . 

Hij slaagde in het exame n met grote ond er
scheiding. Ond er de ve le bepal ingen die de 
beiaardi er moest nak ome n, waren ook verv at 
het gratis spe len op marktdagen, bij de acade
mische plechtigheden, proclamatie va n doctors, 
laurea te n , enz . Bovendien m oest hij de valse 
kl okk en laten stemmen op zijn kosten, ja zelfs 
laten herg iete n als ze niet te stemmen waren. 
Dit laatste was erbij gevoeg d omdat zijn vader 
klokke giete r geweest was . Het carillon dat hij 
aan de stad geleverd had, was niet goed geluk t, 
en nu spec uleerd e men op de eerz ucht van den 
zoon om de gedac hte nis van zijn va der in ere 
te her ste llen. H et lukte echt er nie t en Matthias 
wist deze bepaling te doen verva llen. 

Om zijn inkomsten te vermeerd eren hi eld 
zijn vrouw een stoffe nwin kel, zodat het gezin 
tamelijk. welstellend was en zeer gezien want de 
plebaan va n St-Pieter Balthazar Lin ts was zijn 
schoonb roer . 

Schriftelijke gegeve ns van zijn t ijd genote n 
over Van Den Gh ey n zijn er ni et vee l: allee n 
wete n wij van den heer Fetis van h et conser
vatorium van Bruss el dat rond 1774 een zekere 
dokter Burney, een groot Engels musicoloog 
een reis in Vlaand eren maakte, en ove ral de lof 
hoor de verkondig en va n den orga nist en beiaar
dier M. Van D en Gheyn die een wedstri jd aan 
ging met een viol ist om al de moeilijke passages 
van de viool ook op de beiaard te spe len. Er 
kwam een jm·y voor bijeen en Van D en Ghey n 
won het met brio ! 

Uit de mond elinge over leve rin g blijkt ech te r 
dat hij een groot imp rovisat ie-ta lent bezat, het 
orgel vo lkomen beheerste en op gebied van 
moduler en zeer voo rui tstrevend was. Ook is 
bekend dat de aartsb isschop van Mechelen bij 
gelegenh eid va n het vorm sel te Leuven de kerk 
ni et wilde verlate n voora leer Matthias zijn 
Postludium beëindi gd had! 

Het enigste wat hem ontb rak op zijn orge l 
was een vrij pedaa l, hetgee n men dan ook aan 
zijn compos it ies kan merke n. 

Van zijn werke n zijn er enk ele in druk ver
schenen, a llereerst een th eoret isch werk , ver-
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vol gens 12 kl eine sona ten voo r orgel, clave 
cemb a al en v iool, 6 Div ert irnenti voo r clave 
cembaal , uitg egeven t e Lond en, een t weede 
Handb oek voo r harmoni e en comp osit ieleer . 

, Laten wij beslui te n m et va st te st ellen dat 
Matt hias Van Den Gh ey n zijn werk en schr ee f 
in de klassi eke stijl va n de 18° eeuw, maa r om 
a l die rege ls t e verw erk en en dan to ch nog ori
gineel en fri s te blij ve n in de schrijf wijze, zoah 
het bij Van Den Gh ey n het geva l is, hij onge
t wijfeld een be gaa fd musi cus mo et geweest zijn , 
en al hebb en Bach en Ha end el de kl einere ta -

lente n ove rschaduw d, Van Den Ghey n en zijn 
leermeester D. R aick t och met ere mogen ge 
noemd wor den in de gesc hiedeni s va n den Ne 
derlan dse Baro k. 

Ti tus H. TI MME RMAN 
Org a,iis l, der Abdij Tonge rlo 

* De gegevens voor dit artik el werde n on tl eend aa n 
het boe kje van X . Van E lew ijck • MATTH IAS VAK 
DE!\ (; H EY~ , Ie plu ~ gran d car ill onn eur beige du· 
XV III • siècle • (Lonvai n et Paris in-8°) Uitgegeve n in 
1862. 

'éerugDlag in de 0rgelmuziek 
(NOG EEN ANTWOORD) 

et is va n de H eer van Ra ve n
zwaa ij een goede geda cht e 
gewees t, de kw est ie m echa
nisch of pn eum at isch - elec
t ris ch a an de ord e te ste llen . 
I s m en met het laa tste sys 
teem , zo luid t de eerste vr aag, 
t3 ver gegaan en de tweede 

vr aag is, kan er een t ussenweg gevo nd en wor
den ? 

Alvor ens hi er een nader an t woor d op te ge
ve n, cit eert ond ergete k end e eer st nog eve n de 
H eer va n R ave nzwaa ij. Hij zegt o.m . dit : « Er 
is een orge l-renaissance aa ngeb roken , di e wij 
na ar h et aes th et isch beginsel ove rw onn en ach 
te n , maar wa ar wij toch nog de na-s leep va n 
ond ervind en . Missch ien ligt deze na -sleep no g 
wel het zwaa r st in h et tec hni sch bouw-begi n
sel. » Hij ach t dit in m enig op zich t fun est. Zou 
het werk elijk waar zijn, dat wij naar het aest he
ti sche overwo nn en hebb en . Wij gelove n eerd er 
dat wi j er m idd en in zit te n. Zeker er is een 
orgel-r eform gaan de, zowe l op h et aest h et ische, 
a ls rre de ook op het tec hni sche beginse l, maar , 
dat zij aa n de ene ka nt ove rwonn en is, daa r 
gelooft ond ergete kend e nog ni et vee l va n. 

H et orgel h eeft in de ja ren 1500-1700 zijn 
ty pi sche st ijl gekr egen; di e t ijd heeft gemaa k t 
dat h et mec hani sche sleep la de orgel in zijn to 
ta lite it ui tzo nd er lijk gesc hik t gebl eken is om er 
po lyp h one muziek op te spe len. Met zijn ui tge 
b reide pedalen , zijn k lav iere n , ni et versc hill end 
in ste rk tegraad, maar in een bepaa ld e kl ank 
kl eur. Zo' n orgel dat leefde , dat zong en t in te l
de in al zijn ve rsche iden heid. W at we na dien 
gekrege n he bbe n , zou ik romant isch willen nnf'
men. Met a l di e tec hni sche hul pmi dde len ui t de 

vori ge eeuw en de v ijf t iger ja ren van de twin
t igste, heeft me n het orgel in zijn har t aa nge
tast . N u laat ik het H ammond en Bi oscoop 
orgel nog maa r bui te n be3chou win g, zij hebbe n 
n iets gemeen met een orgel. K omen wij nu t ot 
de vl'age n, dan zoud en wij op de eer ste vraag 
willen an two ord en , ja, daa r is men zeer zeker te 
ve r m ee gegaa n. Allereerst de pn eu mat iek, 
iemand die daa r nu nog voo r st rijdt, st rijd t 
voo r een failli et e zaa k , daar zull en we t och wel 
a llemaa l ove r eens zijn. En wat va n h et dec
t ri sch sys t eem te denk en, aa n z'n speelt afe L 
met hon derd en soms nog meel' kn opp en, 'llet 
z'n vr ij e-com bin at ies, z'n voet -pi st ons en wat 
di es meer zij. B ach , Bu x t ehud e, Pa chelbcl, 
Swee lin ck , Couper in , D ' Aquin en ve le and ere 
ui t di e t ijd m oes ten het zond er deze hulpmid 
de len doe n , zij kond en er in weze n ook buite n . 
wa n t zij hadde n in hun orgels alles wat zij nod ig 
hadd en om er polyp hone mu ziek op te spe len. 
Wij gelove n daaro m ook , dat me n va n dit sys 
tee m met z'n ove rlade nh eid ook weer te ru g 
moet komen . Ook va n het elect rische systeem 
ka n vaa k gezeg d wo rd en, vee l gesc hr eeuw, 
maa r ui te ind elijk wein ig wol. Als wij da n nu het 
mec hani sche sleep lade systee m preferen en wee r 
imp oneren , zij n wij dan oer- conser vat ief, willen 
wij de kl ?k dan weer een paa r eeuw en te ru g 
zetten, willen wij da n weer ui ts lui te nd oude 
orgels gaa n cop iëren ? Nee n! dat in geen geval. 

Wij willen m et onze beide benen mid de n in 
deze werel d b lijve n st aa n , maa r dat neemt ni et 
weg, dat wij vee l, ja zee r vee l va n het geijk te 
uit vroege re eeuwen zull en hebbe n ove r te ne
me n. D at is in de eerste p laats niet copiëre n , 
maa r dat moet gebe ur en om dat wij nu een
maa l aa n zekere norme n hebb en te vo ldoe n en .. ,~ 
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dit laatste wordt maar al te vaak vergeten. 
Niet wij hebben vastgesteld, dat orgels van 
Silbermann en Arp Schnitg er mooi zijn, de tijd 
na dien heeft dat uitg emaakt en daar kunn en 
wij nu eenmaal niets meer aan veranderen. Wij 
moeten in de eerste plaats dus weer orgels gaan 
bouwen, die aan dit totalit eitsbeginsel beant
woorden, dat deden die orgels uit de Barok-tijd 
toch imm ers ook. H et sleeplad e systeem ver
dient daarom verre de voorkeur boven alle an
dere systemen. Kan n een tussenweg gevonden 
worden? 

Waarom zouden wij naar een tussenweg 
zoeken, als het eerste verreweg de voorkeur 
verdient, dat zou de zaak maar mo eilijker ma
ken en wij zouden er niets m ee opschieten. 
Daarom voelen wij niets voor 'n tussenweg. Al
leen in gevallen waar niet anders kan, bouw e 
men electris che orgels met sleep lad e, maar dan 
moet 't persé niet anders kunnen. Willen wij dus 
nu reformeren, dan zullen wij onvervaart terug 
moeten grijp en naar het oude, met al de con
sequenties daaraan verbonden. We hebben onze 
inzicht en in het specifiek eigene van het orgel 
te veel lat en leiden naar de individuele klank
kleur expressie en hebben daardoor de zoge
wenste totaliteit uit het oog verloren. Resume
rend zouden wij dus vast kunn en stellen: 1. H et 
m echanische sleeplade systeem verdient de 
voorkeur boven alle andere systemen. 2. Men 
kere terug naar de totaliteit van het orgel. 
3. Men lat e de strijkers zo veel mogelijk uit de 
disposities, onder de 25 reg. geen één strijker , 

* 

daarboven slecht s één of tw ee, maar meer in 
geen geval. 4. Men ki eze het werk opbouw
principe, nl.: P ositi ef, Hoofdw erk, bovenwerk, 
eve ntu eel borstwerk, vrij pedaal, ieder met een 
totalitaire klankkl eur, held er en doorzichtig, 
geschikt om er in de eerste plaats weer oude 
meest ers op te spelen. 

Tot de orgelbouwers in het algemeen zouden 
wij willen zeggen, keer toch weer terug naar 
deze principes, steek de koppen bij elkaàr en 
werk gezamelijk deze probl em en uit en gij 
orgelbouwers die zulks reeds doet, tot u zouden 
wij willen zeggen, ga zo voort, de overwinning 
is uiteindelijk aan u. Daarom kunnen we tot 
slot concluderen, dat deze strijd niet funest is, 
want waar zij met open vizier gestreden wordt, 
daar kan zij alleen maar vruchten afwerpen . 

Tot de architecten zou ik willen zeggen, bouw 
weer kerken, waarin zulke orgels kunn en klin
ken, waar zij tot werk elijkheid kunnen worden. 

We zullen in deze weer nauw mo eten samen : 
werken , willen we tot het gewenste resultaat 
komen. Lat en we deze objectieve beginselen als 
een klaroengeschal door deze wereld schallen 
en laten wij organisten ons spel niet meer ro
mantisch int erpr eter en, maar exact, obj ect ief 
met speelse zin! Laten de orgelbouwers dan 
weer orgels gaan bouwen, die dit alles mogelijk 
mak en en dan twijfel en wij er niet aan, of dat 
zal zijn terugslag zeer zeker in de muzi ek vin
den. 

W. v. d. BORN 

DE GENTSE ORGELFEESTEN zullen plaats 
grijpen in de eerste dagen van September. De juis
te datum is nog niet bepaald. Wij sturen tijdig de 
oµu;endbrieven naar de lezers van « De Schalmei ». 

* 

B • 

• 
33 



ORGELBOUW • 
lll Nederland 

Is een orgel alleen maar presentabel wanneer 
het groot is, d.w. z. e,~n overdaad aan r egisters 
telt, of wanneer het een front van grote afme
tingen heeft en de orgelman kan stoefen op de 
grot e C van het pedaal, waar een middelmatig 
mens juist doorheen kan schuiven? Of maakt 
niet veeleer de juist afgewogen klank-in-d e
ruimt e de groothe id en de schoonheid van het 
instrum ent uit? 

Inderdaad telt de ruimte mede bij het bepalen van dé 
klank van het orgel, en we kunnen de 01·gelbouwer ge
luk wensen, die een in strument mag plaatsen in een 
acoustisch gunst ige ruimte. Er zijn evenwel ook ge bou
wen, die in dit opzicht minde1· gunstig zijn, en wanneer 
daarin een orgel moet gezet worden, veroorzaakt deze 
geb rekkige aco ust iek de bouwer heel wat hoofdbrekens, 
terwijl het resultaat van de kl ank ern stig benadeeld is. 
En op het res ulta at van de klank wordt tens lotte het 
orgel beoordeeld! Maar wanneer een orgelbouwer zijn 
uiter ste best doet op het instrument, is dan de eigenaar 
van het gebouw niet evenzeer verplicht, om te zorgen, 
dat aan de eisen der acoustiek naar best vermogen wordt 
voldaan? En is een kerkfabriek ni e t in h cge mate in 
gebreke te s tellen , wanneer het zich door een aan nemer 
of architect laat bepraten en een houten kap wegtim
mert met een ge luid sabsorbe rend e stof a ls bv. zachtbord, 
alleen omdat dit materiaal zo gemakkelijk te bewerken 
is , zulk een sierlijke af.we1·king vormt en zo gemakke
lijk te beschilderen is, al is het dan maar met scha bloon
randen? Voeg daarbij nog een kapconstructie, die een 
hoon is aan alle acoustische wetten, en vraag dan, wat 
het resultaat zal kunn en zijn, wanneer op de meest on
gunstige plaat s in die kap het orge l steekt, en het ge
luid , dat een vrije uit weg zou moeten vinden, op reeds 
enkele meters botst tege n een verticale wand, daarlangs 
naar om laag zijn weg moet vinden en dan een ruimte 
wordt in gedreven, die aco u stisch al evenmin verant
woord is. U beweert, dat ik deze cumulus van a bn cr
maliteiten alleen maar hier heb bijeengezet als een theo
retische mogelijkheid? Helaas is de bov engeschetste si-
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NIEUWBOUW VOLGENS OUDE 
BEGINSELEN 

luatie maar a l te natuurgetrouw! En was nog erger is: 
Het is niet de enige. In de prnktijk zijn nog andere 
ope~:istar-e li ng en van gro~we lijke docdzonden te .;,e n de 
acou : t:ek mogelijk gebleken. En bouw in zu lk een ruim
te maar eens een or ge l, waarvan de opdrachtgever tcch 
eist <lat hel gced klinkt! Dit terloops over slechte ac ou;.
tiek. 

En toch heb ik gemeend hier ov er kwesties 
van acoustiek t e moet en sprek en, ook al hebb en 
zij slechts zijdelings te rr.aken met de orgelbouw, 
want de inton at ie en tot op zekere hoogte ook 
d e men suur kan somm ige acoustische gebreken 
overwinnen. En ook dit han gt weer af van de 
bekwaamheid van de orgelbouwer. 

De vorige maal besprak ik orgels van de oude 
stempe l: instrument E:n van honderd en meer 
jar en oud, gehe el gebouwd volgens de oude be
ginselen en nog steeds goed bespeelbaar. Maar 
wat meer zegt: rijp en rijk van klank. Na de 
woed e der romantiek en h et orkest-orgel -
ontstaan uit ver keerd begrep en en overd r even 
toegespitste beginselen van Cavaillé-Coll - is 
men zich gaan bezinnen op de oorzaken van de 
oude klank: Men vond het in de mensuren, in 
de intonati e, in de (mechanische) tractuur, men 
schoof het op rekening van de acoustiek. R e
sultaat van deze overwegingen was, dat m en 
de oude orgels ging opmet en en namak en. Wa s 
deze hi stor ische nabootsing nu vo ld oende, om 
tot h et goed e orge l 1,e komen? Verr e van daa r . 
Bij de me este orge lbouwe rij en was de va ktr a 
ditie zeer verzwakt en bij andere geheel ver
loren gegaan. Er wan ,n wel orgelfabri ek en ve r
rezen, er waren orgelm ont eurs gekom en di e bij 
spec ia a lfabri eke n een aantal onderde len best el
den en dan het org el ineens taken; maar to en 
de bezinning op de oude klank gekomen was en 
men en ige noti e had va n de richting di e moest 
worden ingeslagen, ontbrak het voorlopig aan 
va km ensen. Vandaar dat de nieuw e orgelb e
weging zo ontstellend langzaam kon doorwer
ken. Ook in de Nederlanden. Het zijn dan ook 
niet in de eerste plaats de « grote n orge lb ouwe
rij en vanwaar de stoot der verni euwing is uit
gedaan. In dit opzic ht is 't me er da .n waar, wat 
de Amerikaans e organ is t Rob ert Noehr en eens 
over een org elr estauratie in Steinkirch en (Sle es
wijk) schr eef: « Het orgel is on langs gerestau
reerd door een kleine orgelbouwer, en du s in 
voortreffel ijk e staat n (Th e Diapason, 1 Dec. 
1949 , p. 10). - It has been restor ed recently 
by a small organ builder, and thus in exce llent 



condition. - H et is wel geen dogma, dat hi er
mee wordt verkondigd, maar het is in alle lan
den een ervaring, dat het groot-b edrijf in de 
orgelbouw de artistieke kwaliteiten spoedig in 
het gedrang zet. Waarm ee voor de zoveelste 
keer gezegd is, dat orgelbouwen een KUNST is 
en geen industrie. 

Maar wanneer orgels bouw en dan een Kunst 
is, is het een tere zaak, waarbij we uit de vele 
geroepenen de weinige uitverkorenen moeten 
trachten te ontdekken. 

In de Kunst tellen slagwoorden nooit mee. 
Slagwoord en bedwelmen, slagwoorden zijn 
propaganda midd elen voor de industrie en de 
handel, slagwoorden zijn camouflage van h et 
snobisme, slagwoorden zijn een belediging voor 
de kunst enaar. Onverschillig, of ze nu luid en 
« roman t isch orgel », cc klassiek orgel », cc barok 
orgel», cc Pretorius orgel», cc Reform orgel» of 
welk dan ook. Allere erst zijn deze woord en 
hoogstens generalis erende verzamelnamen, die 
de individualiteit van het kunstwerk aantasten. 

Zeker is een goed gebouwd orgel te klass eren 
naar een bep aa ld type, en er besta at voldoende 
verschil enerzijds tussen bv. de Italiaanse or
gels van de zestiende eeuw en de H ollandse van 
die tijd; en ook voldoende onderlinge overe en
komst tussen de Brabants e orgels va n zestien
hond erd, om van een bepaald type te spreken. 
Maar dat mag voor ons geen reden zijn, om 
nu weer een cc Brabants » orgel in het leven te 
gaan ro epe n en de samenstelling ervan als een 
alleenzaligmakende leer in de orgelbouw te 
gaan propageren ! 

Het punt van uitgang moet zijn: de taak 
van het te bouw en instrument . E en orgel in 
een grote concertzaal heeft ander werk te doen 
dan een orgel in een pro testa ntse, weer a nd er 
dan een orgel in een katholieke kerk. Elk orgel 
behoeft bov endien aa ngepast aan de eigen 
ruimte. Ziedaa r de grondslag van onze cc orgel
typen ». Dat men deze grondslag in het ene 
land a nd ers bewerkt e dan in het andere, dat 
de ene orge lbouw er de gereze n moeilijkheden 
anders op loste dan de andere, maakt hi erbij 
geen versc hil. Dat ook daardoor weer andere 
orgeltypen ontston den, ma g zelfs voor de 
meest gera ffin eerde industri e geen aanleiding 
zijn, zulk een type te gaan nabo uwen. Bij na
volging h eeft de Kunst altijd de lijd end e partij 
verv uld! Want gebrek aan oorspronkelijkheid 
is in een Kunstenaar een zeer zwak,ke plek. 

Deze overweg in gen moesten mij van het 
ha rt, eer, ik iets ga mee delen ove r een betrek
kelijk klein orgel dat -ik dezer dagen bespee lde. 
Het heeft 21 registers op drie klav ieren en vTij 
pedaa l. Het is mechanisch, geheel en a l, en het 

speelt prettig. Er zijn weer trekregisters die 
loodr echt uit de kast naast de klavi eren ge
trokken moeten worden, zoals dit ook het ge
val was bij de « ouderwetse» orgels. (M.i. had
den ze iets gemakkelijker te hant eren geweest, 
wa nn eer ze onder een hoek van 45° uit . de wand 
stonden). Maar ze zitte n volledig in het bereik 
van de speler. Het benedenklavier regeert het 
rugposi t ief, dat op de balustrade va n de orgel
galerij is gebouwd. Dit heeft groot nut bij de 
begel eiding van de volkszang, die in deze kerk 
- de Gereformee rd e Kerk te Dri ebe rgen (Ut
recht) - hoofdzaak is. 

Ziehier de dispositie van dit door Flentrop 
(Zaa ndam) gebouwde orgel: 

I. Rugwerk: 
Quintadeen 8' 
R oerfl uit 4' 
Oct aaf 2' 
Scherp 4 st. 

(C: 1', ¾ ', ½', 1/1' 
c: 11/1', 1', ¾', ½' 
c': 2', 11/3', 1', ~ , 
c": 2½', 2', ll/ 3', 1' 
c'": 4', 2¾ ', 2', 11h') . 

Dulciaan 8'. 

m. Zwelwerk: 
Baarpijp 8' 
Viola 8' 
Koppelfluit 4' 
Fluit (open) 2' 
Sesquialter 2 st. 

(c: 2¾ ', 13 /5') 
Tromp e t 8'. 

II. Hoofdwerk : 
Pr es tant 8' 
Holpijp 8' 
Octaaf 4' 
Fluit (ged.) 4' 
Mixtuur 4-6 s t. 

(C: 2', 11/1", 1', ¾ 
d: 2¾' , 2' , 11/1', 1' 
e ': 4', 4', 21/.s', 2', 2', 11/3 ' 

fis ": 4', 4', 2½', 2½' , 2', 
2'). 

Pedaal : 
Subbas 16' 
Octaafbas 8' 
Koraalb as 4' 
Ruispijp 3st. 

(C : 2¾', 2', 11/3) 
Cinck 2'. 

De koppels zitten bij de groepen Hoofdw erk 
en Pedaal, nl. twee ui tgaa nd e van Hoofdw erk 
resp. naar Rugwerk en Zwelwerk, twee van 
Ped. r esp. naar Ho ofd- en Zwelwerk. H et is 
jammer, dat in het Hoofdwerk een kwint ont
breekt, maar bij het volle werk valt dit niet 
op , omdat in de Mixtuur voldoende kwintstem
men zijn. 

Op elk manuaal van dit orgel heeft het pl e
num een heldere kl ank, terwijl praktisch elk 
registe r als solo-stem kan dienst doen . Trio's 
kunn en op dit orgel in een bijna oneindige va
riatie gespeeld worden en waarom zal m en bv. 
de Sonaten van Bach met telkens dezelfd e re
gistratie spelen? Varietas delectat ! 

Deze dispositie is bovendien ui termate ge
schikt, om er de oude Nederlanders en de an
dere voorlopers van Bach op te spe len , d.w.z . 
ze in hun oorspronkelijke klank te benaderen: 
Ik denk hier aan Dufa y en Schlick en Obr echt. 
Maar ook het werk van Franck laat zich -
met deze to ngwer ken , met de Viola en de ge
dekte fluit - zeer schoo n uitv oere n. De dubbele 
4' en 2 2/3' in de Mixtuur van het H oofdwerk 
zijn va n versc hill ende mensuur, ve rsm elt en 
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ech te r zeer goed en geven aan het vol werk een 
ste vig , vol geluid , da;; door de pr est an t -m ensuur 
van de Sesquial te r st r a lend helder blijf t . Dat 
op het P edaa l een Rui sp ijp en een Cinck 2' 
( deze laat ste in de aa rd va n een enge Tr omp et , 
maa r fijn er van kar ak te r), is gedi spon eerd , 
geeft de organist gelegenh eid, om ook eens de 
oud e koraalvoor spe len met een ui tkom end e 
ste m op het pedaa l in hun vo lle schoonh eid te 
late n hor en , te rwijl hij bij geïmpro viseer de 
voo rspe len voor het gemeen te -geza ng hi erva n 
ee n goed gebruik kan maken. 

Al ka n m en nu op di t in st rum ent de st ukk en 
ui t de B ar ok t ijd in een getro uwe kl ank ve rh ou
din g spe len, dan is daa rm ee di t org el nog geen 
« barokor gel » gewo rd en. Gelukki g, zegge n wij , 
want aa n een or gel, gemaa k t Ann o 1950 wor 
de n and ere eisen geste ld da n aa n een or gel u it 
de t ij d' va n Pac helbel. 

Er is ove r di t in st ru me nt noga l vee l kw aad 
gespr oken ; maar het enige kwaad dat er met 
r ech t en re den va n te ve rte llen is, heb ik in het 
be~in va n di t ar ti kel gedaa n, nl. dat het in een 
vo lst r ek t ve rk eerd e ruimte is geplaatst. Bij een 
vo lle kerk gaat er in derd-aa d mee r dan de helft 
v~n het geluid ve rl ore n ; maa r dat is ni et de 
schu ld va n de orgelbouwer. D e werk elijk e 
schqldi ge is hi er de a rchi tect - of de aa nn eme r 
- die h et nodig vond het nieuwe bekled ings
mate ri aa l toe te passe n , dat zo mooi aa n de 
wand staat en waaro p zo gema kk elijk te schil 
deren va lt, maa r dat vo lgens de ta bel voo r 
ac9 ust ische waa rd en bij Michel (R aum aku st i-

sches Merkbl att ) tot 70 % va n de kl a nk absor 
beer t ! Wann eer me n aa n dergelijk e stat ist ie
ken ooit moch t tw ij folen, is een bezoek aa n de 
kerk va n Dri eberge n vo ldoend e om deze t wij fel 
t e genezen. En bouw in zulk een ruim te m aar 
eens een orgel dat goed klinkt. Er zijn ve rge
vo rd erd e pl ann en om daa r een t weede kerk te 
bouwen, en de organis t J an Mat te r h eeft h et 
vaste voo rn emen , om in dit t weede gebouw 
bet er op de aco ust iek te lette n en dan dit ui t 
neme nd gebouwde orgel me de te neme n naa r 
het ni euwe gebouw. Wa nn eer di t niet het beste 
p leidoo i voo r het orgel is, dan wee t ik ni et meer 
hoe me n pl eidooien opste lt . In di t in st ru me nt 
is de voo rui tga ng va n de N eder land se orgel
bouw sind s de oorlog onmisk enba ar ; die voo r
uitga ng zit ni et in de eerste pl aats in h et ge
bruik va n nieuw m are riaa l (per t inax , cellul oïd , 
enz. ) en nieuw e werk me th ode n , maa r het ziet 
er naa r ui t, dat de oud e repu tat ie va n gedege n 
va km a nschap - dat vóó r hond erd ja ren Ca
vai llé-Coll zo aa n trok in de Nederl and se orgel
bouw - maar ook het hoge ar ti st ieke pe il, de 
zelfsta ndi gheid va n werk en maa r een vooraf 
bepaa ld doel, waa rui t een in str um en t ka n 
voo r tsp rui te n met een eigen indiv idu a lite it, een 
in st rum en t dat geen scha bloon is, za l word en 
be reik t . Dat de wil en de bek waam heid èn het 
kun ste naa r schap in onze La ge Landen wee r 
aa nwezig is, heeft ons di t Dri ebe rge nse or gel 
ove rduid elijk b eweze n. 

P iet VISSER ~ --

De zwa 1·te vlekjes op het klav ier zij n gee n bro odkr u im els! ! 
I n deze staat vo nd en we ee n onze r m oo iste orge ls! 
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Het O rgel te 1-lerkenbos 
Ho ofdw e rk : 

Pr esta nt 8' 
R oer fi uit 8' 
Sa licio naa ! 8' 
Oc taaf 1 ' 
Flu it 4' 
Flui tqu int 2~, 
Octaaf 2' 
Mixtuu r 6 s t. 11/; 
Tromp et 8' 
Kla rccn Ha r m . 4' 

Bovenw erk 
H oo rnp res t a nt 8' 
Gede k t 8' 
Spi ts ga rnba 8' 
Pre st a nt 4· 
Roerfluit 4' 
R oe rquin t 21/;' 
N a chthoorn 2' 
T e r ts 1 3/ 5' 
Mix tuur 4 s t. 1' 
Tro mp et H a rm . 8' 

P e daalwerk 
Pr es t a n t 16' 
Subbas 16' 
Oc taaf 8' 
Gedekt 8' 
Oc taa f 4' 
B az u in 16' 

Niet va nwege de d ispositi e, maa r voo ra l om 
de mensur ering is het org el t e H erk enbos , ge 
bouwd door de Firm a Verschu eren te H eijt 
hui 7,en , zo merkw aardi g. 

De aco usti ek va n de kerk is nl. buit engewoon 
slecht en toch kan een orgelk enn er onmiddel
lijk horen, dat dit nrge l de moe ite waa rd is . 
Men heeft enigszins gEitra cht de klass ieke werk 
op bouw t e vo lgen. Afgezien va n de Sa licionaa l 
en de vrouw elijk e Quin t 2 2/ 3' is het H oofd
werk in stijl gehoud en . H et P edaa lwerk heeft 
eve neens een beho orlijk e Pr est a nte np yram ide 
( 16' - 8' - 4'); he t Bove nwerk 8' - 4' met het 
zwaart epun t op de 4' . De Mixt uur van het 
Ho ofdw erk is op 1 1 / 3' opgebouwd d .w.z. de 
groots t e pijp van de 6 st erk e Mixtuur op C is 
1 1/ 3' lang, dus een Quin t . D e Mix t uur is va n 
h oge s!lmenste llin g, maa r absoluu t niet schr eeu
wend. H et resul ta at is een zeer held ere en door 
zichti ge bas kant en een vo lle ui tge balanceerd e 
disca nt . D e Mixt uur va n het Bove nwerk , hoe
wel eerde r een Scherp, is 4 st. en op l' opge
bo uwd . De karak te rist iek va n de beide rna 
nu aa lpleno's is zeer verschill end en , toc h beide 
zeer penetra nt . 

D e vr ouwelijk e stemm en komen minder to t 
hnn recht , jui st door d :l bove ngenoerr.de slech 
t e aco ust iek. De R oerflui t 8' va n h et H oofd 
werk heeft een int erc>sEan t me nsuur ver loop. D e 
Sa licionaa l 8' is v rij wijd geme nsur eerd. D e 
Bo ur do n 8' in het Bove nwe rk is geheel in me-

taa l gebouwd en zanger ig geïn to neerd. D e 
R oerflui t 4' is iets mind er ag ressief da n de 
R oerfluit 8' in het Ho ofdw erk , voora l in de 
disca nt. D e Nac h tho orn 8' is myst iek va n klank, 
wat men ech te r door de h oogte van di t regis ter 
all een in de ba skan t kan waarn emen. Met de 
R oerquin t en de Terts , die hier bij het vr ou 
welijk koor hoor t , kan een mooie · Sesqui alt er 
gevo r md word en. H et is jamm er , dat die Ter b 
1 3/ 5' in de baskan t doorg ebouwd is, en zond er 
te repete ren . Dit maRkt de baska n t dik en on 
doorzichtig , wa t voor de polyph on ie va n QTOot 
na deel is _en een smaakv olle organist za l 

O 

deze 
te rt s nooit bij het Pl eno t rekk en. E en Tert s
register heeft alleen waa rde in de disca n t d.w.z. 
va naf c'. And ers word t de situat ie , wann eer W 3 

een Sesqui a lt er h ebb en met P resta n tm ensur en, 
maa r dan ond er voo rwaard e, dat de Ter ts en 
de Quin t in de baskant 2 maa l repete ren. Bij 
de t ert scy mb el r epet eert de Ter ts va nzelfspr e
kend . 

D e to ngenst emme n zijn volgens Fr a nse ma
kelij en uit ste kend geïn to neerd . De p itt ige t oon 
van de T ro mp et H arm oniqu e h eeft een zeer 
grot e doo rdrin gingskr ac ht. De Tromp et 8' en 
de Kl aroen H arm ornqu e va n het H oofdw erk 
vo rme n de kr oon van dit k lavier. De Bazuin 
16' gee ft een majestu euze vo lle too n . H et t on 
~enensemble heeft werk elijk een « Gold ene 
Leuch tkraft » . 

l!.1'.1 !f 
' I .. r 

- ~ -
• 
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Orgel testen 

van ] S. Bach 

]{)v-aeludiu111 en <fuga in <]) 
j 

G} C r w ( j f i t l~i rrn r 

In het Pr ae ludium heeft het sy mph onisch 
karakter ontegenspre kelijk de bovenhand op 
het polyphonisch sni t, niet a lleen wegens de 
schi tterende kl eure nprac h t, maar ook omw ille 
va n de fragm entarische rede, de bijna martia le 
bewegmg, de grote versc heidenhe id in het be
werken van de ep isoden, in het verbinden van 
de beweg ingen. 

Het werk opent met een bravour-achtige op 
~~immende gam op het pedaa l, en een fe~ste 
hJk , pompeus, fanfare-achtig antwoord op het 
manuaal. Een dubbel e st ijgen de gam leidt naa r 
het twee de deel: een alla breve van polypho
nisch karakt er, waar de achtste noot nu de een
heidswaard e uitmaakt. Dit Adagio, pathetisc h 
van toon, wordt in strenge logica doorgevoe rd 
door h et aanwende n van lap idaire dialogerende 
formu les ~p h et manuaa l en wilskrachtige, 
stoere mot ieve n op het pedaal. Een cadenza 
bree~ü het rhythm e_ er: opent een nieuw pers
p_ecti_ef. H et werk emdigt 1!1et een macht ig r e-
01tat i_ef, waar de harmom e steeds rijk er en 
r~assiever k omt opzetten en waar het sympho 
n~sch karakt ~r ten vo lle zegeviert; een mach
tige peroratie met dubbe l pedM l bes lui t op 
grootse wijze dit werk. 

Wat dit Praeludium mist 

III 

aa n eenhei d e n h omogenite it, 
wint h et aa n pracht e n praal. 

. De virtuose fuga, - de meest brillante fu ga 
die Bach geschr even heeft, - is klaarblijk elijk 
door Buxtehude geïn spireerd . Zij is een rh yth
misch festi jn. L. Vierne noemde ha ar « dè toets 
steen van de vir tuos ite it» . 

. H et ranke aa nvangsmotief dat a ls een p ijl 
uit de boog wegschiet is de bezielende vlam 
van de ganse f~ga. Het is een grote-terts-motief, 
klaa r en gesp ierd, dat als in de lucht wordt 
opgevangen en op uitzond erlijk brillante wijze 
wo~dt behandeld. Het wordt naar alle zijden 
belicht zodat almaardoor nieuwe fonkelende 
facetten kome n opduiken. Het tege nt hema is 
eve n belangrijk a ls het hoofdthema. Agilit eit 
stevig heid , ath let ische vlu ch t maken deze fug~ 
tot een verb luff end geheel. Zij is de t ri omf van 
d_~ technisc he vir tuosite it. Op tonaa l geb ied 
ziJ_n de prog ress ies bijzond er int eressant, opge
hu sterd met kort e imit at ies, zijn zij een verras 
send en ongewoon effect. Bij dit virtu ose werk 
vergeet men de m eester van het lineair contra
punt , de doorwinterde po lypho nist. Hier leeft 
de virtuoos zich uit, zoa ls ook blijk t uit de v ir
tuose slotpassage op het pedaa l. « Cette ceuvre 
éb louissante de lumi ère nou s appara ît un 
peu comme un e chasse de verre , dont les gran
des fenêtres- lancettes sera ient maintenu es de 
p lace en p lace par des hautes, mais puis sa'nte s 
colonnes à deux fûts ( les deux sujets) et dont 
les arêtes se rejoignent dans un e clé centra le, 
une "Sa inte Chape lle" de la musique d'orgue ! » 
(N. Dufourcq) 

••• 
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Men betwijfelt zeer of deze fuga a ls aanvu l
ling va n het praeludium geschreven werd. Zij 
zou gevonden zijn in een handschrift van Philip 
Nicolai, waar zij als onafhankelijke compositie 
bestond. In het handschrift van Griep enkerl jr. 
draagt het praeludimn als opschrift: « Concer
tato ,,. Stylisch gezien, zegt Prof. Germani, 
« lijkt de fuga vóór het pra eludium geschreven 
te zijn ». 

.lPrne/11di11n1 e11 <f119a 111 [ 

D eze grandiose compositie dat eer t onteg en 
zeggelijk uit de laatst e periode : Leipzig. 

In feite gelijkt zij r eeds op een sonate: vorm 
en verhouding zijn voorlop ers van het B eet 
hov eneniaanse schema: expositie, doorvo ering, 
r eëxpositie. 

Op h et eerst e de el va n het praeludium, dat 
gebo uwd is op het hoofd t hema en dat sluit op 
de dominant , volgt een neve nth ema in dezelfd e 
tonaliteit. 

Nu begint de ontwikk elin g : fragm enten van 
het hoofd- en van h et neve n-th ema worden 
cont rapuntis ch ontw ikk eld en wel met een pa
th etisch en buitengewoon sonoor pal et . 

Ziehi er het plan : 
a) expos iti e van het eerst e thema en to ni ka, 

verv olgens op dominant; 
b) expositie va n het neven thema op tonika, 

daarn a op domin ant; 
c ) het eerst e thema in de relat ieve toon, daar

na op onderdominant; 
d) h et neve nth ema op ond erdon , ina nt, daarna 

in de r elati eve toon; 
e ) r eëxp ositi e van het t hema op de tonica. 

Onder formee l en modaal oogpunt, kan men 
zich wel ni ets stevig ers ind enk en. En to ch is 
dit, a lles behal ve strakke, schoolse, methema
ti sche st r engh eid: hot lat ijns e genie en de ger
maa nse fantasie gaan hi er hand in hand , zond er 
dat het op een 11 m ésalliano e » gaat uitlop en , 
wel int ege nd eel. Met het a.h.w. onv erbidd elijk e 
plichtmatigheid en met forse zwier rij st dit 
monum ent de ho ogte in. 

Het is een weelde van verfijnd e vo rm
schoo nh eid , va n gedeta illeerd e afw erkin g, va n 
warme, opborr elend e in sp irat ie. 

D e r eusac htig e fuga, di e hi erbij aa nslui t, 
h erinn er t weer aa n de geijkt e sonate-vorm, 
rr;aar behoud toc h de spec ifieke ka rak te rtr ek 
ken van een p olyp honis ch e compos it ie. H et 
mo tie f va n á eze fu ga wordt door de Ang el-

Saks ers 11 t h e wedg e >> geno emd naar de na am 
va n een tandzaag, omdat h et thema langs om
hoog en omlaag zig-zag int ervallen voort
schrijdt . 

H et thema wordt gev ormd door een dubb ele 
chromatische schaal: de ene gaat omhoog, de 
andere omlaag; beiden vertrekl,:en vanuit de 
tonica, vertakken zich om dan in tegenoverge
stelde bew eging de dominant te vervoegen . 

Het eerst e deel is r eeds op zichzelf een volle
dige fuga; m en zal nog bemerk en dat het ne
ve n thema al eve n cluomatisch en in dez elfd e 
stijl gehouden is. De laatst e expositie va n het 
t hema gebeurt op een sierlijke dominant-pedaal. 
Nu kome n nieuw e rhythmis che elementen aan
zetten: gammen, ornamenten, enz., die geen 
thematisch verband houd en met het eerst e deel. 

Ev en vóór de hern eming, - opgebouwd uit 
fragm enten va n het nev enthema, - is er ong e
meen boeiende en lange melodische bewerking; 
de hern em ing zelf is een integral e reëxpositie , 
zond er enige verandering, van h et eerste deel 
der fuga , met tevens eenze lfde slot. 

« H et is een grootse fuga, één monum entaal 
geh eel da t de machtig e, imponer ende streng
heid van de gothiek oproept. » ( Prof. Germ ani) 

U l rr'Y1 . S S . . " l'\,orna Ve111 ancte pmtus 

Dit is de eerst e van de grote Koral en va n 
Leipzig. 

D e C.F. wordt in de basp a rtij geëxposeerd , 
daar bove n beweegt zich een driestemmig con 
trapuntisch comme nt aa r; even vóó r het eind e 
komt een vierde en nog een vijfde st em aanz et 
te n . Wat hi er de aandacht verdi en t in een ze, 
belangrijke compositie is de afwezigheid van 
wat men in derg elijk geval onontb eerlijk zou 
achten, nl. een melodis ch hoogtep unt, da t zou 
mo eten sa n:e ngaan met het dram at isch hoogt e
punt. Dit procédé is niet énig bij B ach: een 
melod isch dynamisme da t zond er hort en of 
stote n zijn weg gaat , een geleidelijk e opga ng 
en progress ie zond er schij nbaar uit erlijk e onr
zaa k. H et is a ls een bred e stroom die steeds 
aa nzw elt zond er toevo eging va n bijstromen of 
onw eerswater, maar die zijn gu lzige vloed aa n 
zijn ond eraards e bro nn en ont leent. Wij hebb en 
hi er gee n herhalin gsest het iek, zoa ls die in dt· 
Oo3t el'3e en Indi sche muzi ek vaa k voorkomt, 
het is een esth et iek di e aa n Ba ch eigen en gans 
persoo nlijk is : het is een inw endi ge ont roer ing 
waaruit de vonk ops laat, die uitbr andt tot een 
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kracht- en klankontp looiing totdat de verza
diging word bereikt. Het is als een muzikal e 
dronkenschap - waarvan men de neerslag kan 
vinde n bv. in de Brandenburgse concerten -
doch zonder grof of ruw geweld. « Es schwin
delt ... » ja, het hoofd wordt er duizelig van. 

Pater Florand O.P. schrijft: « Nous tro uve
rons plus tard d'autres formes de l'exploitation 
du vertige en musique, dans Wagn er, par exem
ple, mais ce ne sera plus, comme chez Bach , 
cette fermentat ion purement intéri eurn à la 
polyphonie elle-même; il y faudra spp léer pa r 
des affluents de toute espèce, surtout grand 
renfort d'instruments. Avec Ravel et Strawins
ky, nous en serons plus proches, ma is sans 
guère sortir du procédé de l' obsess ion, de la 
répétition obsédante. » 

Tocc crt(( en ~1 .ga in <f 
'tl 
ij,lj s H l j I l 1 1 H .1 1 !Jff ~f--

Bij dit werk denkt men aan wat Goethe ge
noemd heeft cc W erd elust » of nog H l'arrivée à 
la vie, une éclosion, une ferm entation d'enthou
siasme » (N.D.) 

Het is een hoogtepunt van motiefkunst en 
periodische figuratie. Het plan ervan is zeer 
nauwk eurig om lijnd en berust op stev ige gron
den van ton ica - dominant - nevendominant -
para lleltonen en mondt ui t in een lan g en groots 
opgezet Coda . 't Is een onmete lijk fresco dat 
zijn aan loop neemt en zich uitle eft in een t he
ma, dat in zijn prim itieve gestalte meer dan 
twintig maten beslaat. E en lange sliert van 
steeds gelijk e waarden, dat het thema van de 
Dorisch e Toccata in herinn er ing br engt. 

D e aanhef gelijk t op een twee ledige pro loog : 
de tweede zin is ee n herhalin g van de eerste 
maar dan getransponeerd op de kwint. Die dub 
bel e aanhef heeft iets van een << perpetuo mo
bile » : een voortgezet tweestemmig canon tus 
sen sopra.no en tenor, daarna tussen tenor en 
soprano, gerugsteund door een lang e pedaal
noot. 

Die deinende opgang wordt plots afgebroken 
door enkel e stoere akkoorden. Nu begint de 
eigelijk e Toccata: het eerste deel van het th e
m a treedt t hans met alle beslistheid op de voor
grond en, eve nals dit in de Dorische T?_cc1;tta 
het geva l is, dienen de akkoord en als omhJstmg 
en illustratie. 

Zoals bij de Toccat a in C doet Bach nu een 
rhytmi sch motief optreden, dat zich door de 
part ijen van bas, soprano en tenor slin gert met 
een wild -golvende, schuim end e, daverende 
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lu·acht en dat de weg openbaart naar een serie 
modulaties die de brug en de overgang maken 
naar de onderdelen van het thema. 

De verdere uitbouw van het werk wordt ge
kenmerkt door evenwicht en symetrie : brug, 
exposit ie va n het thema in de relatieve en pa
rallele tonen, het po lyp honisch canon verdee lt 
zich nu over drie stemmen. 

Naar het slot to e, keert Bach terug naar de 
eerst e dispositi e: op een lange pedaalnoot op 
dominant van 30 maten, vo lgt de omke rin g 
van het rhythmisch motief, een sterke uiting 
van Spartaanse levenswi l, onve rbidd elijk en 
zelfzeker als een titanenmars. 

De beweging blijft haar onve rs toorbaa r 
rhythme behouden : geen enke le afwijkin g, 
geen gammenrouladen à la Buxtehud e, de t riom
fator van dit reuzengevecht zet zijn opmars 
rus te loos voort, totdat hij met gerust gemoed 
zijn vreugde om de zegepraal kan uitschallen. 
Alvorens te besluiten maakt het pedaal nog 
even een a llusie op het aa nvangsthema en deze 
Toccata eindig t op een vo lmaak te cadenza van 
drie akkoorden. 

Het is een brillant bravourwerk, dat µe weg 
voor de mod erne Toccata heeft opengemaakt. 
Na deze Toccata, een feest va n beweging en 
rh ythme, lijkt de fuga die erop vo lgt eerder 
star en eenton ig. Het is de rust na he~ orkaan, 
de bezinning na de str ijd. Zij geli jk t min of 
mee r aan een ricercar met tweede nevenzin 
( niet twee t hema's! ) . 

Kornal rr'\XJachet au f ruft uns die Sti_mine" 

Dez e koraal is ont leend aa n een cantate die 
te Leipzig geschrev en werd en bestemd voor 
de 27" Zondag na h et Dri evuldigheidsfeest en 
waarvan de tekst geleverd werd door Philip 
Nikolai (1556-1608). cc Waakt, de st em van de 
wachters roept u toe, van boven op de tinnen.» 

Na het aanvangskoor kondigt een ar ia voor 
vioo l en alto aan de ingeslapen maag den de 
komst van de Bruidegom aan. De tenor zingt 
het koraal terwij l de violen een ritornella in 
dansvorm uitvoer en : (( C'est Ie cortège du fian
cé; il arrive, il pass e; la joyeuse ritournelle 
s 'éteint dans Ie lointain et les vierges qui 
n' éta ient pas prêtes, restent seu les, désespé
ré es. » (Schweitzer). 

Toen Bach het werk voor orge l overschreef 
duidd e hij aan dat de recht er - en link erhand 
spe len van acht moeten gebruiken, wat voor de 

' 



C.F. het gebruik va n tongwerk en meebr engt , 
om zich tus sen h et gewarr el va n de partij en te 
kunnen doen horen. Om de a lt o's te ve rva ngen 
schrijf t hij op het pe da a l een spel van zesti en 
vo et voor. Door dusd anig e bewerking word t 
het danskar akt er van de vroe gere versi e wel ni et 
geheel opgeh eve n, maar wordt naar een mys 
ti eker plan getran spon eerd met een geest elijk e 
bet ekenis, en waar de bruilof t van de gelov ige 
ziel met Chri st us gesc hild erd wordt. H et hi era
t isch karakt er van de tromp et, de di epe ond er
grond van de zesti en voe t werk en sa men om 

<De rrSchalniei stelt Vl voor 

hier een bov enzinn elijk e sfeer va n bijb else in 
nigheid op t e wekk en. « C'est encore un e da nse 
sac rée mais non plu s seul ement deva n t l'a rche. 
N ous somm es cett e fois dans le templ e. » (Fl o
rand). En wie kan ooit die liefelijk e, aanmin
nige melodie va n de sopra an vergete n , die 
wenk t a ls een lokk end e wekro ep. 

Dr. G. DE BE CKER ss.cc . 

N ae/ruk ve rbod e n , oo k V Q II geclee lten uil au (' fl 

voor ga ancle arlif w ls va n cleze lf cle sc l11 ij ve r. zoll(/cr 
sp ec ial e ve rm e ldin g cler IJron. 

h€nÖRlk anÖR1€SS€n 
Op het oud kl adbl ok mijn er jeugdh erinn e

rin gen v ind ik een aa nt ekening ove r c->en 
kerstna cht -in- oorlogs tijd: h et kan 1916 of '17 
zijn ge weest . Vri eskou en hage l. En een ha lf
dui st ere kerk in de st ad. H et orge l pr elud eer t . 
E en th ema uit de Nach t mis-m elodieën . Voor 
ons, die va n den bui te n zijn , een ope nb arin g ; 
wa nt in de kl eine dorp skerk staat ni et meer 
dan een am echt ig en oud in st rum ent waa rui t 
de koste r- orge list wat n ote n ha alt om te be
geleiden. D e kerk loop t vo l en a ls de bel bij de 
sac ri st ie hee ft gekl onk en, ze t ook het koor in: 
Dominu s dixit. . . D e K erst-mi s is bego nn en . 
Ond er h et Offerto rium en ond er de beide vo l
gend e gelezen Missen wisselt het org el a f met 
de polyp honie. H et boeit m e, dat spel, en na 
vijfend er t ig jaa r leeft de herinn erin g nog im
mer: He t was H endrik An driessen di e er 
spe elde. T wee , dri e jaa r la te r com po neer t hij 
zijn eer ste mis en de opm erkin g wordt gemaa k t , 
<< dat deze co mponi st blijkba ar nog noo it iJen 
gezongen mi s in onze kerk en had bij gewoo nd. » 
N u , vij fend er t ig jaar la te r, is hij zelf een der 
onb et wistba re aut ori te ite n in de Ne derl and se 
K a th olieke K erkmu ziek en op de Amerik aa nse 
orge lprogramma 's te lt hij go ed mee . 

H endrik An dri esse n sta m t uit Haa rlem, waa r 
hij op 17 Septe mb er 1892 werd geboren . Va n 
zijn va der , di e orga ni st was , en zijn oud ere 
br oer Will em k rij gt hij - da t is t och een goede 
t rad iti e in de or gani st enwereld - zijn eer st e 
muzi ekond erri ch t . H ij begint m et journ a list te 
worde n, maar vanaf 1913 stu deert h ij orgel h ij 
L ouis R ober t op het Adema -orgel in de J ozefs 
ke rk te H a arlem . Ro bert was ook a l zo ene 

ui t een or ga niste nn est : Vader Rob er t was 
st ad sorga nist op het wereldb ero emd e B avo 
orge l gewees t, en L oui s zette zijn tr a di t ie van 
de tw 0emaa l-wekelijks e zomer orgelbesp elin gen 
voo r t, eve nals na hem zijn br oeder Geor ge dit 
nog steeds doet . Va n Rob er t ga a t Andri essen 
st ud eren bij J ean- B ap t ist De P a uw , leerlin g va n 
de Lemm ens-discip el Mailly, aa n h et Am ste r
damse Conserv:atorium , waa r hij in 1916 eind
dip loma behaa lt. Hij hee ft in Am st erdam om
ga ng met Di epenbr ock en ont dekt dan de ruim e 
en wijd se Latijn se geest in de kun st. Tot 1934 
is hij aa n de J ozefskerk ve rb ond en, waar bij nog 
een professoraat in harm onie en analys e aa n 
het Am st erd a ms Conservato rium word t wa ar 
genoff en; dr ie jaa r is hij organist aan de ·Ut 
rech t se kat hedraa l en geeft ook lessen aan de 
Ka th olieke kerkm uz iekschool in Ut rech t . Het 
Utr echt s Conservato rium ro ep t hem a ls dir ec 
teur , waar hij bl ijf t tot hij op 1 Mei 1949 be
noemd word t aa n het Ko ninklijk Conservato-
r ium t e Den H aag . · ' 

Vele zijn de leerlin gen di e An clTiessen heeft 
gek weekt: noemen we slecht s Alb er t de Kl erk , 
H erina :1 Str ate gier , J a n Mul, L ouis Toebosch , 
zijn zoon Jur riaa n Andri essen , Sas B un ge , a lle 
na men , di e in de hedend aag se N ederland se 
muziekwereld en daa rbui t en duid elijk va n zich 
doen spr eken. 

D e muzika lit eit zit An dri essen diep in de 
zie l. In zij n improvisati es - di e me est erlijk 
zijn - noch in zijn comp osit ies - die tot de 
vee l gezongen en gespee lde werk en van ve le 
ko r en en grot e or kest èn beh oren - gaat hij 
plat get reden schoolpad en: Zeker , hij hee ft ge-
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leerd van Franck en van Die])cnbro ck, en van 
de oudst e l'nees t ers der polyphoni c èn - vó(1r 
a lles - van het Gregoriaans . Ge hoort het in 
zijn liederen, in zijn « Miroir de P eine » voor 
zangstem en org el, zijn motetten, zijn Missen -
hij hecht er aan ze vo lledig, dus mèt Introïtus, 
Graduale, etc. te compon eren - zijn jube lend 

J,;-r.;:::;::~)• )IY II 
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Te Deum, maar ook in zijn orkestwerke n : de 
vee lgespeelde en dankbare « Variaties en Fuga 
op een Thema van J ohann Kuhnau », zijn 

Symphoni eën , zijn « Ballad e van de Merel )) ; 
JIH:'PI' nog in zijn org elwerk en. H erk enn en we in 
het eerst e cc Choral )) nog enigermate de harmo
nieën van Fran ck, de verder e werken geven een 
st erk e ontw ikk eling naar zelfstandigheid te 
zien, waarb ij gebruik wordt gemaakt van mo
derne tona lit eiten, en vr ijer rhythme , en waar
mee hij dan ook de vern ieuwer der Ned erlands e 
orge lmu ziek is geworden. In alle werken va lt 
een held erh eid van klank op, die voor de ver
wezenlijking een ins t rument vraagt van een 
ri jk e - wat iets a nders is dan een numeriek 
grote - dispositi e ! Ook zijn be id e bund els 
cc Int erm ezzi», kl eine stukken , waarvan hij de 
tw eed e reeks schr eef voor elk van zijn leer
lingen d ie hem - het was vo lle oor logstijd -
h et zo nodige compos iti e-krui d schonken in de 
vorm van een pijp tabak. Zo geestvo l a ls de 
opdra cht, zijn ook deze schone stukskens orge l
muziek. 

1?. v. 
tL----- ·· 

~rief oan eaoaillé-eoll 

Zoa ls we in vorig nummer aankondi gden, 
sam en met de eerst e pub licat ie van een schrij
van Cavaillé -Coll, zett en wi j deze onuitg ege ven 
reeks voort. Zoals de lezer zien za l, zijn deze 
bri eve n ni et int eressant voor Ca vai llé-Coll a lleen 
do ch m ede vo or and ere gro te org elfigur en u it 
di e tijd . D e lezers van cc De Schalm ei» zu llen 
de r edenen waa rom wij de r eeks bri even in de 
oorspronk elijk e _taa l en letterlijk behoud en , 
zeker begrijp en. (N.v.d.R.) 

St . Omer, Ie 20 oct ob. 1853. 
Mon ch er Mr. Strau ve n, 

J e n'ai avec moi au cun des do cum ents ne
cessair es pour ré pondr e ca th égoriqu emen t à Ia 
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aan de Heer Strauven 

organist aan de St-Niklaaskerk te Gent 

II. 

demand e qu e vou s m' avez faite par votre lettr e 
des dim entions exactes du buf fet d 'orgue pour 
St Ni colas, au ssitöt mon retour à Paris lun d i 
ou mardi prochain Je vous les enverrai. En 
att endan t vous pouvez dire a Mr Ie Doyen qu e 
s' il désir e faire étab lir un autre pro jet il pour
rait communiqu er à !'archit ect e Ie p lan qu e 
nous lui avons envo yé et ou il t rouvera les pro
p ortion s et dim entions de la facad e qui es t la 
parti e la p lus important e et par con sequant la 
p lu s dispendi euse a étab lir. 

On peut compt er la larg eur des cot és qui 
seront éga lemen t appar ents à trois metr es en
viron de l'org e, Ie derrièr e serai t un e simp le di
vision de p art es et lambris qui p eut êtr e comp 
té a la t oise comm e de la menuiseri e ordina ire. 

J e regrett e de ne pas etr e muni des plans pour 
vo us donn er plu s exac tement les r ens eignem ent s 
mai s je pens e qu e les mesur es p lus exac tes n e 
fer a it pa s va rier le prix de rev ient de !'ensembl e 
du tr av ai l. 



Mr van hasche a écrit a la maison pour dir f' 
qu'il avait soumis son plan modifi é et r ectifié à 
Mr le Doyen. 

Mr frank n'a pas cru util e de me faire tenir 
la lettre qui ne contient aucun détail qui dut 
vous interesser. 

J e dési:re que la fabrique puisse realiser par 
!'architecte dont vous parlez une economie dans 
le prix du travail, mais je crois qu'il faut fair e 
la différence de l'architect e à l'entr epreneur, car 
souvent le premier donne un devis de 10 qui 
coute 20 a la fin des travaux tandis qu e l'en
trepreneur n'a pas la possibilité de depasser le 
chifre dont il est convenu. Je regretterais que la 
fabrique put pas s'entendre avec Mr van Asch e 
qui m'a paru tres intelligent et qui a bien com
pris suivant moi, tout le travail du jubé et du 
buffet. Quoi qu'il en soit je me mets toujours à 
la disposition de Mr Ie Doy en et à la votre pour 
tout ce que vous croirez utile de me demander. 

Mr. Cotouillon a qui j'ai donné de vos nou
velles ma chargé de vous faire les amitiés. Il 
vous engage a venir assister a la réception de 
son orgue et il te promet d'assister à l'inaugura 
tion de votr e instrument. 

Ommereis doorheeii 

Mr. Lemm ens dans un e dernièr e lettr e me 
dema nd e a lui faire conaitr e la comp osit ion de 
l'orgu e de St . Ni colas pour r épondr e a un arti cle 
contr e les facteurs fran cais que vient de publi er 
le fameux Loret. Je n'ai pas cru devoir lui -don 
ner cett e disposition en lui disant que · je t enais 
avant tous a ce que l'on juge de l'effet et de la 
qualité de l'orgue avant de faire juger du nom
br e et de la dimension des tuyaux. 

a Dieu mon ch er Mr Strauv en, présenter mes 
hommages à Mr le Doyen et mes amitiés à tou
t e votre bonn e famille 

votre tant devoué 

de Kerkrekeningen 
vari Oost -Vlaanderen 

ASSENEDE 

De ellend e van de oorlog, och laat er ons 
eindelijk ov er zwijg en! Wann eer u vroeger di e 
kerk van Ass ened e zag m et het pr ac htig snij
werk van de grot e Sauv age , van Pulin ck s en 
and ere: all es uitg ebrand tot de laatst e splint er! 
D e kerk staat er nu al weer voll edig uitg ebouwd 
en he t ziet er naar uit dat h et ni et lang m eer 
dur en zal vooral eer de ellende zal weggevaagd 
zijn. 

De oudst e org elverm eldingen vind en we in 
een inventaris van 1640: 

« Item no ch een orgel doen mae ck en va n elf 
hond ert en 15 guld en, tw ee dobb ele du cat en 
voor de vrauwe, vrij e pa ssep ort end e mond 
cast en van tw ee kn echt en tot ses weken. » Er 
word t echt er geen orgelbouw er verno emd. 

In 1671 komt Mr. Ch. Teerlinck van Gent er 
een grot e kuisin g houd en << h et uijtn em en ende 
wederin stell en all e pyp en va nd en or gele. » 

H et zelfd e jaar is er nog een rekenin g te be-

talen aan Jean Ie Royer « orghelma ecker over 
tv erma eken ende st ellen vand e orgel des er ste
de ». 

E en jaar nadi en do et Ch. Teirlinck het ge-
woo n jaarlijks werk aan he t orgel. · 

In 1675 is het Nicolaes langelee die 15 pon
den ont va ngt voor << h et r epareren van de org el 
blaes pijp en et c. » 

H et volg end ni euw org el wordt te As senede 
gebouwd door Gerardus Hooghuys uit Brugg e 
voor 344 guld en in het jaar 1810. Er is omh een 
dit or gel een hele kwestie geweest tussen J. Fr. 
Roegies orgelma ecker te St -Nicolaes (vo ortijds) 
die het werk aan het org el begonn en, verlat en 
had. Hoo ghuijs neemt de zaak over nadat het 
ge dane werk door Charles Verbeke org elm ae 
cker t ot Gh endt gev isiteerd wa s. Het geld van 
di e orgelbouw er mo est gebra cht word en aan 
c< d e ba es van de Roo se op de slijpstr ae te ». 

Alh oe wel op gebied van orgelgeschiedenis ni et 
zee r b ela ngrijk en omva ngr ijk, is het a rchi ef 
va n Asse nede vo or zaken die ons oo~ zeer int e-
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resseren zeer vru chtb aa r geweest ; wij dank P11 
uit gans er har te de Z.E .H. Deken Yoor h l!L 
buit eng ewo on vri end elijk onth aal. 

BOUKHOUTE 

De buit in deze m ooie gem eent e is zeer klein 
niett egenstaand e het groot en goed bewa ard ar 
chief. Wij ontd ekten er slechts tw ee bek end e 
nam en in löö8 Jean Ie Roy, die er tw ee ni euwe 
blaasbalken levert en Jan. Bapt. forceville, die 
m 1 ö80 h et org el repar ee rt. 

In 1700 wordt het orgel h erst eld en gea K
kordeerd door Mr. Jacques pereingiers, de or
ganist van Boukhout e. 

Ook in dez e kerk is geen spo or m eer van een 
org el. De tor en is weg, ook het dak va n h et 
schip. Er gro eien bomen in de kerk v an m eten ; 
hoog ... 

EEKLO 

Wij publice erd en reeds in een der v orig e 
nummers een kort verslag over het a rchief
ond erzoek te Eeklo waar slechts zeer weinig 
ove rblijft van h et kerk archi ef. Daaruit wist en 
we dat er reeds in de 15" eeuw een org el te r 
plaatse was. 

He t enige wat wij er kunn en aan to evoegen 
is he t plaatsen van een ni euw org el door Joseph 
Delha1Je, H et voll edig contra ct is er nog be
waard. Wij geven hi er alleen de dispositi e va n 
he t org el: 

prns trant va n 4 ' va n stoff e di en end e vo or de 
mont er 

bordon van 8' d e bass e van haut end e 
sup erii van stoff e 

fluijt e spr ek end e 4' va n stoff e 
nazar 
octave 2' 
sexqui a lte r van tw ee pijp en b as en sup eriu s 

in tw ee deelen 
fournitur e va n 3 pijp en 
cley ne quint e oft e Lari go 
tr omp et 8' bas en sup eriu s gesn eden 
een t raJnbl an t 
ro ssignol spr ekend e m et 2 pij pen 
corn et van 5 pijp en b es ta end e in 24 to onen 
ti er ce spr ekend e de t ier ce va n d 'octave 
dr y bla esbal ck en. 

H et geh ee l k ost t e 150 pond en groot en en 
werd gepl aat st in 17 46. H et orgel en de orgel
kast , die gema ak t werd doo r Maximiliaen Alhaij 
werd en p er schip ui t Gent gebr ac ht d oor J an 
Goet ha ls fs J an « m arckt schipp er to t Eecloo » . 

Ten laa t st e wordt Petrus Josephus de Rij
ckere ui t Kort rijk aa n vaa rd om h et orgel ge 
h eel te h er ste llen en te blij ven ond erh oud en in 
h et jaar 1760. 
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H et resulta at van h et archi efonderz oek ui t 
d .:i ge rr.een te werd ons r eeds bezorgd door een 
m edewerk er di e in die period e wa ars chijnlijk 
ni et over h et v olledig ar chief beschikt e. Door 
toeva llig e omstandigh eden hadd en wij de ge
legenhei d di t ar chi ef zelf gr ondig na te zien en 
v ullen wij dus d e gegevens aan die in dit blad 
r eeds vro eger gepubli ceerd werd en. 

D e oudst e ve rwijzin g naar een or gel v ind en 
we in 1628 wann eer d e smid der pa ro chie dri e 
« yseren dr aeye r s and e blae sbalck en » mo et 
m ak en. 

In 1639 levert « de v elleploter to t Dend er
mond e dry e scha epvac ht en voor de bla essb a l
ck en ». 

Eén jaar nadi en verschijnt de eerst e bek end e 
orgelb ouw er Mr. Jan Bromser: « Bet. a en Mr 
Jan Broms er org elma eck er d e somm e van 18 
p. gr . voor da t hij t er best edingh e aen h em 
gh edaen by m eye re end e sch ep en en h eeft h er
ma eckt end e gerepar ee rt de derthi en r egist er s 
va nd e orgh elen deser k erck e te weten te n a c
cord tot a la mi r e de pijp en die buijt en de 
orghelen gh ehan gh en h ebb en binn en gh ebro ch t 
end e h et secree t opgh enom en end e v ast gh e
lym p t mitsg. de bla esbalck en ghem aeckt gh e
hj ck ni euwe end e bov endi en noch h et clauwi er 
ghed eckt met b eenen touch en di e hem erto e 
sy n gh eleve rt gh eweest, waertoe hy gener a 1yt;.-.. 
h eeft gh eleve rt a lle tgon e twelck t ot v olma e
ck en van t voor s . wer ck ... » 

Zeven ja :ar nadien zijn er weer grote werk en 
aan het or gel. Ja cqu es va nd e Moort el leve r t 40 
voe ten b er den v oor h et orgel. Geera ert de Cos
t er ma akt ee n « schuijflay e omd e org elp11 .• . 

na er bru ssel te do en.» D e or ga nist va n Waa s
mun ste r Mr. Jan K eyae rt maakt zich ve rdi en 
st elijk in de a anb est eding van het werk. Mi·. 
Jan Matthys maa kt en r epare ert h et orgel. ·co r
neliu s br oucke, schipp er, vo er t h et orgel ui t de 
kerk « op den aer t to t Antw erp en end e na er 
bru sse l » , daa r wordt h et orgel geb rac ht bij de 
orgelmak er. Zou Mat t hys du s te Bru sse l wo 
n en? 

E en jaa r nadien krij gt Jan Ma th ys een 
b veed e beta lin g, en in 49 ee n derd e . Hij werkt 
er to t 1654. 

In 1656 en 57 word t h et ok saa l afge brok en 
en wa arschijnlijk verpl aa tst . Bij deze gelegen
h eid werk t Mr. Jan van Loo aa n h et orgel to t 
1661. 

In 1680 m aa k t Nicolaes Ie Royer een ni euw 
org el. Gilli s d e Cost er snijd t een ni euw e orgel
ka st. In 1680-8 1 komt weer een b ela ngrijk e 
tekst voor waarin Mr . Franchois Ie royer b e
taa ld word t « v oor ma ecken en levere n va n 
een nieu w d obbe l orguel ». E en RP . Pr edikh eer 



wordt gevraagd het orgel te visiter en. Fran
chois Ie Royer wordt hier nog vermeld in 1684. 

STE-MARGRIETE 

Hier is weinig of niets te vinden over het 
orgel. Er zal wel geen oud orgel gestaan hebben 
daar we in de Acta Capitularia van de St-Baafs
kath edraal nog me~rdere bescheiden vonden 
over de schuur va n een zekere boer te Ste-Mar
griete, die als kerk dienst deed omstr eeks de 
helft van de 17 e eeuw. In het eerste begin der 
l 8e eeuw is er sprake over een oksaal. Pas in 
1786 komt een eerste orgelbouwer voor: Domi
nicus Berger, die een visite doet voor het orgel. 

WAASMUNSTER 

Abdij van Rosenberg 

Jamm er genoeg ontbreken de meeste oude re
keningen van die Abdij, die doorheen lange eeu 
wen de grootste beproevingen doorstond. 't Is 
wel daaraan te wijten dat de meeste rekening en 
verloren gingen (sinds de 13° eeuw!). Het oud
ste orgel dat nog aangetekend staat werd waar-

sch ijnlijk door een Delahaye gebouwd (Dheije) 
daar hij in 1767 een pensioen ontvangt voor het 
gewoon stellen van het orgel. Bij de onvoorzien e 
uitga,·en van ditzelfde jaar komt nog een won 
derlijk e vermelding nl. wordt er een som b etaa ld 
voor een « laureins orgelke ». De betekenis daar
van ontgaat ons volkomen. Indi en iemand de 
verklaring van die eigenaardig e benaming, voor 
ons de eerste in die aard, kan ophelderen, gelieve 
hij ons daarvan op de hoogt e te brengen. De 
hogergenoemde Delahaije of hier ook soms ge
schreven « dehaije » ( we vermoeden dat het 
hier om dezelfde gaat) wordt in de Abdij nog 
aangetroffen tot en met 1774. 

Wij danken van harte de Z.E. Mevrouwe en 
de EE. Zusters, die ons zo dienstvaardig ·bij
stonden in de opzoekingen. 

Ook een bi jzonder dank aan de Z. E. HH. 
Pastoors en allen die het archief ter plaatse 
door ons lieten nazien. 

Wij vermelden hierbij dat zij die hun archief 
willen geordend zien ons een kaartje stur en, 
wij komen dan ter gelegen tijd het werk op 
knapp en. 

B.D.K. 

93ouwóteentjeó 

In een épitaphier uit het Fonds Mergh elynck: 
Brussel, Kon. Bibl. II 4880 F° 348 r 0

, komt voor 
de stad Ieper volgend grafschrift voo r: 

St. Maertens. rn de Zuyd beuke. 
D.0.M. 

Van Jan Ie Dieu, zoon van Jacques, mee ster orghel
ma ecke r den tydt van 22 jaer, overleden 13 February 
1709 oudt 60 j. ende van Joe. Marie Petronelle Bouchery 
fa. Philips Tys Magdelena (er staat: Ty smagdelena, wat 
no g meer onverstaanbaar lijkt) de Schepene over!. 
28 Maerte 1725 t'samen gewonne n .. . kyndex·en dan of 
3 onbejarig gestorven syn, 

Michiel Josephus overleden 15 Xber 1734, in houwe 
lycke geweest met DorotJ:xea de Backer, fa. Pieter 

Marie Françoise Ie Dieu overl. 4 Juny 1752 in houwe 
lycke met Eugeniu.s de Vriere 

Marie Jo sephina overleden 1 January 171 ... 

Heeft iemand ooit de naam van deze Ieper
se ( ? } orgelbouw er archivalisch ontmoet? 

« 1564 - 28 Juny 

Meestex· Paulus Van den Donck, onderwyze r, neemt 
aen Kalleken Bonderaves, huisvrouw van Jaçques Stoop, 
te leeren lez en, schryven en leggen met penningen en 
rekenen, en dezen laets ten belooft, indien zyne vrouw in 
't leer en aenneemt, aen Van den Donck eene bonnette 
te geven. 

In 't Vlaemsch. i> 

Bovenstaande nota, die waarschijnlijk in ver
band staat met de Ieperse orgelbouwer J!l,cques 
de Stoop, troffen we aan in : Nalezingen of 
Vervo lg van de Tydrekenkundig e lyst van on
uytg egeve ne handv esten.. . rustende onder de 
archieven der stad Ypre, verzameld en uitge
geven door J. J. Lambin, Ieper z.j . 

A. DESCHREVEL 
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m1xtuuen 
ORGELNIEUWS 
• De Firma Verschueren, Heythuysen-Tonge~en bouwde 
de volgende orgels : 

Hoensbroek, 10 reg. op 1 kl. + ped.; adviseur- dhr. 
Pierre Zeyen. 

Ge 1 d r o p, St-Anna-Ziekenhuis, 10 reg. op 2 kl. + p ed. ; 
adv. dhr. Hub. Houët, die ook h et programma van de 
in spel in g op 19 Maart verzorgde : Prrel. en Fuga in c 
(Bach), twee koraalvoorspel en : « Herzlich tut mich », 
en « Ertadt uns » (Bach), Ciaconna in d (Pachelbel), 
Récit de Nasard en Caprice l Clérambaultl , Cantabile 
(Franck), Concerto Nr. 1, 4de deel (Händel). 

Ma as bracht-Beek, H.-Hartkerk, 18 reg. op 2 kl. 
+ ped.; adv. dhr. P. Zeyen; inspeling op 19 Maart door 
dhr. Henry Zeyen : Prelude in b (Bach), Fantasie op de 
Se toon (P. Cornet), Aria (Loeillet), Gavotte (Martini), 
twee koraalvoorspelen : « Heut' triumphieret » en Herz
lich thut mich » (Bach), Toccata (Monnikenäam). 

Re n k u m, Maria-Hemelvaart-kerk, 12 reg. op 2 kl. + 
ped.; adv. Dr. P.J. de Bruyn. Inspeling op 31 Maart door 
Dr. de Bruyn (geen programma). 

Ei n d hoven, St-Catharinakerk, hoofdorgel, 61 reg. 
op 4 kl. + ped.; het Altaarorgel telt 15 reg. op 2 kl. + 
ped.; adv. D1·. W. Kerssemakers. P1·ogramma van de in
speling : Choral var ié sur « Ven i Créator » (D urufl é), 
Fantasia en Fuga in g, en 2 koraalvoorspelen « Wo soli 
ich fliehen » en « Werde munter » (Bach), Suite du 2me 
ton (Clérambault), Aria met variaties (Martini), 3de Cho
ral (Franck). In 1936 was dit orge l gebouwd doch met 
het bombardement va n Eindhoven op 6 Dec. 1942 werd 
het a lt aarorge l geheel en het hoofdorgel grotendeels v.er
woest. Bij dez e herbouw werd het met enige registers 
uit ge breid. 
. Sap p e m e e r, S.-Willibri 1·dus, 15 reg. op 2 kl. + ped.; 
adv. Dr. P. J. de Bruyn. 

Des te I bergen (b. Gent), Parochiekark; 17 re g. op 
2 kl. + ped.; inspéling op 19 Maart door dhr. Gabr. Ver
sc hrne ge n (geen progr.). 

Domburg (Zee land), Gereform. ke1·k, 14 reg . op 1 kl. 
+ ped.; adv. dhr. J. A. M eys ter. 

• Gebrs. Vermeulen te Alkmaar bouwden h et orge l te 
Br e uk e 1 e n, S.-Johannes -d e-Doper, 17 reg. op 2 kl. + 
ped.; a dv. Dr. P. J. de Bruyn; inspeling 19 Maart door 
dhr. Hendr ik Andriessen ; Koraalvoorspel « Kom Schep
per, Heilige Geest », Fuga in c (Bach), 3de Choral en 
Andantino (Franckl, Toccata (Hk. Andriessen). 

• Firma B. Pels & Zn, Alkbaar, bouwde: 
, Ha a r 1 e, S.-Sebastianus, 10 reg. op 2 kl. + ped. ; in

speling door dhr. G. Nije Bijvanck e n Z. E. H. Kemper, 
Pastoor te Groningen : 3de Chora l (Franck), Fuga in e 
(Bac h), Aria (Loeill et ), Twee Intermezzi (Hk. Andries 
se n), Suite Gothique (Boëllman). 

Hei 1 o, S .-Willibro rdusstichting, 36 reg. op 3 kl. + 
ped.; adv. Dr. C. Huigens OFM. Pl'O gra mma der inspe
lin g : Prelude en Fuge (Brosigl, Pre lu de en Fuge in Bes 
(Bac h), Offertoire in f en Sortie (Franck), Benedictu s 
(Reger), Cantabile (Franck), Dorische Toccata (Bach). 

Utrecht, S.-Aloysiuskerk, 23 reg. op 2 kl. + ped.; 
a dv. Dr. P. J. de Bruyn; in speling door dhr. J. Smit : 
Fant as ie m et ec ho (Sweelinck), Tocc a t a-Pastora le en 
Ciaconna (Pachelbel), 3de Choral (Franck), Int e rm ezzo 
(Andriessen) , Carillon (Sch ul thess), Postludium (Pierné). 
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• Firma Adema-Hubert Schreurs te Amster dam, he ,·
bouwde in de gerestauree rde kerk van Har 1 in gen 
(Fries!.), het orgel dat in 1895 door deze firma was ge
maakt en dat bij het bombardement in 1941 zwaar be 
schadigd was. De dispositie is herzien en telt nu 22 reg. 
op 2 kl. + ped.; adv. adv. Dr. P. J. de Bruyn; inspe ling 
door dhr. Alb. de Klerk : Toccata en variaties ove1· « On
edr een linde groene » (Sweelinck), Koraalvoorspel «Wer
de munter » (Bach), Concert in F (Händel), Andantino 
en 3de Choral (Franck), Improvisatie. 

o Het Huis Stevens te Duffel bouwde in het Kon. In s ti
tuut voor Doofstommen en Blinden te S.-L a m b rechts
W o 1 uw e, ee n orgel van 26 reg. op 3 kl. + ped. ; ad. 
Prof. Flor Peeters; inspeling door Prof. Peeters , dhr. J. 
B. Lemoine en E. Br. Alberic : Prelude en Fuga in D 
(Bach), Pre lude in A (Corellil, Koraalvoor spel « Vom 
Himmel hoch (Pachelbel), Giga (Loeilletl, Koraalvoor
spe l «Nun komm der Heiden Heiland » en Fuga in g 
(Bach), Toccata (Andriessen), 3 stukken uit Grande Piè
ce symphonique (Franck), Elegie, Choraalvoorspel « Hoe 
schoon schittert de Morgenster » en Vlaamse Rhapsodle 
(F lor Peeters) 

• Van de 01·gelbouwers Hanison & Harrison Ltd ui t 
Durham (E n g land) ontvingen we een omschrijv in g van 
het te bouwen orgel in de nieuwe Concertzaal op de 
Zuidoever van de Theems te Londen. De dispositie en de 
verdere inrichting van dit instrument maakt het gerchikt 
vo or de orgelmuziek van a lle tijden en voor de combina
tie van orge l en koor, orgel en orkest e.d. Om a-a n veel
zijdi g heid te winnen , heeft men zic h nie t bepaald tot het 
éénrichtingsverkeer in de orgelbouw d a t t egenwoord ig 
opgeld doet, maar heef t men adviezen gevraagd van ve le 
meesters in he t vak, in Engeland ze lf zo goe d a's van 
het continent : Dr. G. Thalben-Ball, Lady Jean s, André 
Marchal , Donald Harri so n (van de Aeolian-Skinn er Or 
ga n Company u it Amerika), Louis E. Roches so n (Frank
rijk), D. A. Fl entrop (Zaandam) , en anderen. De zes af
delingen zijn te bespelen va naf vier k lavie r en en ped aa l. 
Het instrument te lt 102 spreke nd e re gis ters. 

* 
• The Organ Club in Londen houdt op 22 April het 
lijks Club-din er. De leden kunnen zich verzekerd houden 
van « hearing some int eresting speeches ». Op 6 Mei ex
curs ie naar het nieuwe Willis-Orgel van de kathedraal te 
Canterbury, m et 68 registe rs. 

• De Centra! Hall in Cove n try heeft een n ieuw orgel 
gekregen , gebouwd door Jardine & Co Ltd in Manches 
t er, met 40 reg. op 3 kl. + ped. 

• In P i t t s b u r g h worde n sedert 1895 re g elmat ig orgel
besp elin ge n ge houden in de Ca.rnegie Music Hall. Kort 
ge leden g ing daar het 4000ste (ja vierdu ize nd st e) r eci tal. 
Deze conc erten zijn gratis toegankelijk en de ko s ten 
worden bestreden door de Arbunckle -Jami so n Founda
tion, die voor ee n periode van vijf jaar een bedra g van 
$ 50.000 be sc hikb aar stelt. De bedo eling \·a n d e stichters 
van de Carnegie Music Hall was, de inwoners van Pitts
bur g h d e ge le ge nheid te geven goe d e muziek te h01·en. 
Verscheidene millioenen bezoekers hebb en getoond di t op 
ho ge prijs te ste llen en men is van m e nin g , da t h et mu
zik ale peil der P ittsbur g h ers da a rdoor zeker verhoogd is . 

• 



Op dit . v ier-duiz end ste concert waren vier personen aan 
wezig die ook het eerste, vierenvijftig ja ar geleden, had
den bij gewoo nd en die practisch geen co nc ert hadden 
overgeslagen. Dat kan in Amerika gebe u ren! Daar a l
leen? 

• Een enorme annonce van het con cert bur ea u Be rnard 
L abe r ge te New-York in The Di a paso n deelt mede, dat 
Prof. Flor Peeter s in Oct ober-Novembe r-D ecem ber een 
tournee za l maken door de Ver enigde Staten « by popular 
dema nd ». De Berlijnse Domorgani st Fritz Heitmann 
maakt daa 1· een orgelrondreis va n Augustus tot half 
November. 

• Zoals ieder jaar geef t ook nu weer The Di a paso n een 
tabellarisch overzicht van de orgelprogramma's in Am e
rika. We lere n er uit, dat Bach's Toccata en Fu ga in d 
de topplaats he eft moeten afstaan aan Fr anck's Derde 
Chornl en Pièce Héroïque, die resp. 78 en 63 m aa l zijn 
gespeeld te gen over het Bach-werk 59 ma a l. Opme rke lijk 
is in d eze t abe llen het s t ee ds meer verdwijnen van trans
crip ties en het groeiende geta l der oorspronkelijke or ge l
wer ken, bijzonder dat der Choraalvoorspelen van B ac h . 
Widor's « Toccat a» uit de 5de Syrnphonie haa lde 48 « Be
nedictu s » van Re ger 33, de Finale van Vierne's 'eerste 
sy mphoni e 31. In het s t aat j e van de aantallen-per-com
P~~ist s t aat Bach bovenaan met 2262, op hem volgt 
H a ndel m et 443. Dan vo lg e n Franck met 382, Vi erne met 
334, Dupré bereikt 245, Buxtehude 129, Hindemith 97, 
Flor Peeters - op de twintigste plaats - 79, R ege r 73, 
Pachelbel 68, Messiaen 61, Jos Jongen 60, Paul de Malein
g r ea u - 40ste plaats - 45, Jehan Alain 42. Naar afkomst 
ver deeld geven de programma's 2437 Fr anse n te zie n 
d .i. 22½ % ; B ac h 19,7%; Nederlandse (mè t Belgische) 
componisten 236 maal, t.t.z. 2,3%. 

• De Time s meldt h et overlijden op 1 April van Dr . 
Alexander Wood, di e hoogleraar ,wa s in de experime n
tele phy sica aan de Universiteit van Cambridge. Dr . Wood 
was geboren op 3 Mei 1879 t e Gla sgo w , waa r hij p ro
moveerde aan de Universiteit en al spoedig docent we1·d 
te Camb1·idge. Hier was hij van 1907-1940 rector van het 
Emmanuel college; tot 1944 gaf hij lesse n in de exp eri 
mentele physica. Zijn arbeid brach t hem in aa nr a ki ng 
met het physieke aspec t der muziek en hij publiceerde 
daarover ee n aanta l baanbrekende werken: « A Textbook 
of Aco us tic s », « Sound Waves and th eir u ses » (Klank
golven en hun gebr uik ), « The Phy s ics of Music» en 
meer dergelijke. 

• D e Hollands e bladen m elden, dat de Delftse organ ist 
Tegelaa1· mèt zijn orgel (w at blieft U? Ja , MET zijn 
orgel!!!) naar Amerika zal gaan (a ls vertegenwoordiger 
van de N eder la nd se Natie, om daar audities te geve n in 
New York, Philadelphia, Chicago, Lo s Angelos. D at dor,t 
zelfs Flor Peeters hem niet na Vanwege de folklore za l 
de m an in Volendams cost uum ges token worden, anders 
ge loven de Amerikanen ni et , dat h et een Hollander is 
die da ar met zijn dr aa ior ge l (wat dacht U dan?) d~ 
Yankees komt ve r gas ten op onze mu ziek. 

• De ni euwste stunt van over het g root wate r is de vol 
gende: Hoe speelt m en een concert voo1· twee orgels 
a lleen en met zichz elf a ls partner? D e Amerikaanse or
gan ist E. Power Biggs heeft d it kun st j e in het begin 
va n Maart uit gehaa ld: Hij speel de van het Concert voor 
twee orge ls van Antonlo So ler (1729-1783) , een Spanjaard, 
eer s t de ene partij en liet die opnemen op een fonoplaat. 
Daarna werd de p laat gedraa id en hij speelde te twee de 
partij. Een en ander wer d do or de radio uitgezonden. 
Het is ook een oplossing! De redactie va n dr, «Diapa son» 
zou over dit geva l graag een onderhoud hebben gehad 
met Vader Bach of me t de Eerwaarde Heer So ler ze lf, 

om ee ns te ve1·nemen wat ~ij wel denken van zu lke 
tech n isc he experime n ten. 

• Vij fentw inti g j aar geleden, het was op 21 F ebruar i, 
stierf op zee, terwi jl h ij op terugre is was naar I ta lië, 
de organist-componist Enri co Bossi. 
• Dit jaar hoop t de Nede1 ·l. Org. Vereniging haar 60-
jar ig bestaan op tescheiden wijze te Amsterdam te vie
ren. Wij hopen hierbij ook De Schalmei-vrienden uit 
België te mo ge n begroeten. De jui ste datum va n dit 
Jubileum was 16 Jan. 1950. 

• Op 14 Jan. 1950 werd Pr of. Albert Schw eize r 75 jaar. 
Wij wense n hem namens a lle Schalmeiers nog vele jaren 
in gezond heid en werkkracht toe! 

• George Stam in de plaats van Simon C. Janssens we
dero m benoemd tot 1• Vo or zitte r der N.O.V ., werd tevens 
benoemd als organist van de Koepelke rk te Amsterdam. 
Vorig jaar werd h ij Directeur van het Toonku nstcon 
se rvatorium te Utrecht. Onze beste wensen! 

a Will e m Z•orgrnan, vroege1· organist te Velp (Gelde r
la nd ) en Secret. der N.O.V. die vo rig jaar verti-ok naar 
Zuid -Afrik a, is a ld aar benoemd tot organ ist aan de N.H. 
Kerk te Willowmore en leraar van de Boe r -School. 

• H et Di strict Friesland vergaderde in 1949 op 28 Mei 
in de Martinikerk Franeker. Co lle ga R. Fenk hield een 
referaat over het or ge lko raa l. Coli. Boeijenga illustreerde 
di t met versc hill ende voorbeelde n uit de rijke li teratu ur 
op het prachtig-klinkend van Dam-orge l (1842) . 

• In de maa nd Octob er te Drachten werd het nieuw 
dri e-kl av ieri g 01·gel in de Noord erke rk bespeeld do or 
Co li. Fenk, Boei j enga, Steenstra en H ofman (31 regis
ters) gebo uwd door Reil Heerde. Het progrnmma wordt 
niet ve r me ld op de ingezo nd en do cum entatie. 

• Op 14 Jan. we rd een vergadering geho uden te Berli
kum. Coll ega G.J. Eil ander hield een causer ie over zijn 
vacan ti ere is naar Jutl and. Hij bezocht daar verscheidene 
kerken, orgels en organ isten. Hiern a bespeling en be
zichtig in g van het orgel der N.H. Kerk. Het wer d in 
1779-80 gebo uwd door Joh. Miltenreyter. 1 klavie1-. In 
1854 werd een bove nman uaa l toegevoegd. In 1949 door 
R eil Heerde in de tegenwoordige toestand gebracht. 

• Op 18 Maart j.l. verga de ring te L ee uwarden met or gel
bespeling do or Piet Post met volge nd pr ogramma: Also 
ge ht s, a lso ste ht s, Sc heidt; Ricercare in c, Pache lbel ; 
Pr aelu diu m in d, idem; Drie ko ralen, J.S. Bach; P1·ae
ludium en fuga in c, Piet Post; Variat ies op een or igi nee l 
thema, Flo1· Peeters; Improvi satie op een gegeven thema 

Op dezelfde ve rgaderi ng werd tevens het v r aags tuk 
be han deld der nieuwe behoorlijke salaris -r egeling voor 
de organisten. (Corresp. Griesland.) 

De leze r s hebben de correspondent van Fri es la nd en
kele nummers moeten missen daar deze door ziekte in 
de onmoge lijkheid verkeerde het .wer k te do en. Wij wen
se n hem nu een blijvende beterschap en hopen hem in 
breder kring aan onze lezers voor te ste llen op de aan 
st aande orge lf eesten . 

• Mr . . Alex Paepen spee ld e voor Radio Brussel op 
~7 Apn l het volgend programma: Prelude, grave en fu ga 
m G., J. S. Bach; Prelude en fuga op de naam B.A.C.H. 
va n Liszt; Ca rill on , Herbert Murrill; Capric io, A. Paepen. 

• Ee n krijgs geva nge n-org el. D ui tse krij gsgevangenen 
bouwden in een Italiaans kamp een or gel dat enkel sa
mengesteld :"erd uit materiaal dat hen a ls kt' ij gs gevan 
genen ten dienste stond: conserveblikjes, bakken en na-

••• 
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gels , enz. Het orgel stond eerst in het kamp en werd nu 
overgeplaatst in de kerk van Rimini. De orgelbouwer 
Renkewitz voerde he t ontwerp uit. Voor het leder wer
den een paar Beier se b roeken gebruikt! Het orgel be
staa t uit 402 pijpen en 10 registers. De manualen hebben 
vier octaven, het pedaal twee . De twaalf gevangenen 
di e er aan medehielpen werkten er sam e n 3.600 uren aan. 
Zij zullen daardoor voorzeker een draaglijk gevang en
schap gehad hebben. (Medegedeeld door Z.E.H. Lippens, 
Pastoor van St. Michielskerk te Gent.) 

• 'Willy van Innis gaf een orgelbeschouwin g in de Do
minikanerskerk te Antwerpen op 21 Maart met volgend 
programma: Concerto naar Vivaldi in d door J . S . Bach; 
P1·eludium en fuga op de naam B.A.C.H., Liszt; Eers t e 
Symphonie, Guilm a nt; Intermezzo, Leon Verrees; Sonata 
Eroic a , J. Jon gen. Het concert werd ingericht door « Ar 
tifex » Fonds voor kunstenaars . 

• Victor Hens, de jon ge doch nu een dei· m eest vr uch t 
bare concertanten in ons Jánd , hield een orgelbespeling 
voor het N.I.R. op 27 Febr. me t een volledi g pro gramma 
Oud-Ned erl a ndse Meest er s : Alma Mater R edemptoris van 
Dufay; Trio va n J . Obrecht en Trio va n J. de s Prés; 
Ric ercar, Orl a ndu s La ssus; Fantasia op de 3e toon, Pie
ter Cornet. 

Op 28 Febr. speelde hij voor « Arti fex » de ze er sympa
thieke vereniging tot bevordering der Kunstenaars, in de 
Dominikane1·kerk te Antwerpen: Prelude, fu ga en cia
conna, J. P achelbel; Cantat e <t Tritt auf die Glauben
bahn », J. S. Bach voor sopraan en bas met Maria Ceup 
pen s en Tony vander Heyden ; 5• Couplet van Couperin; 
Koraal I, C. Franck; La Vallée, Erm . Bomal; Andant e 
cantabile, L. Huybrechts ; Symphoni e III (Finale) , Vier
ne. 

Dezelfde Victor Hens spe eld e op Woensda g 5 April 
voor h et N.I.R. enkele werk e n uit de Stellf eld Biblio
theek: Sonate XII, P. Martini; Pensioro per organo, Ca
sini; Preludium in C, G. Leyding. 

0ntvangen qoerken 
Te zijner tijd worden de daarvoor in aanmerking ko

mend e werken in ons tijd schrift besproken. (Red.) 

MUZIEI{ 

ORGEL: 

H. Humpert , Choral variationen lib er « D a Jesu s an den 
Kreuze hin g» . Bärenreiter-Verla g , Kassei. 
K onzert filr Orgel. B ä r enr. Ve r !. Kas sei. 

R. Schw a rz-Schilling, P1'äiudium und Fu ge filr Or gel, 
Bär. Ver! . Kass ei. 

Ad. Brunn er, Pfin gstbuch liber d. Choral « Nun bitten 
wil" dem H eili ge n Ge ist », Bär . V er!. K ásse l. 

G. F. H ä nd el, Or ge lkon zert e Op . 4, Nr 1, g moll, filr 
Or ge l und Orchester , h er a u sge geben vo:::i 
K a rl Mat th ae i. Bär. Ver!. Ka ss ei. 

Samuel Sch eidt, D as Görlitzer T a bul a turbuch, 100 vi e1·
stimmi ge Choräl e filr die Or ge l, hrs g . von 
Fritz Di etrich . Bä r . Ver !. K asse i. 

J os . v. Am elsvoort, Ph a nt as ia symphonic a en « 0 Filii et 
Fili ae », uit g. A. Ba nk , Am ste rd a m. 
Tocc a t a con Co rale e Fu ga, uit g . A. Bank , 
Am s terdam . 

An tholog ia p r o Org ano , CEuvr es choi sies de la mu siqu e 
d'Or gu e du 13èm e au 18ème s iècl e. R évlsion et 
r eg ist a ra tl on pa r Flor P eete 1·s . Sch ott Fr ères , 
Brus se l, Par ij s . 2 vol. 

V O C ALE MUZIE K : 

W. Burkh a rd, Mag nifica t, f . 1 So pr a n stimm e u. Org e l. 
Bä r. Ve r!. K asse i. 

Lofgezange n uit v roege r ee uwe n , ve r zame ld en verzo rg d 
do or Loui s T oebos ch , ui tg . Va n Ro ss um, Ut 
re cht. 

H . St r a t eg ier, Ca nti ca f est iv a voor 4 ge m . st . m e t or ge l : 
(Sace rdo s e t Pontif ex, E cce Sace rd os m a
gn u s, Exs ult ate Deo adj ut ori nost ro), uit g. 
Va n Ro ss um , Utrecht). 

Alp. de Kle r k, Missa « Mater sanctae laetitiae », 2 gl. st. 
met orgel, uitg. V a n Rossum, Utrecht. 

INSTRUMENTALE MUZIEK: 

W. Gei ser, Fanta s ia III fil1· Streicorchester, Bär. Ver!. 
Kas sei. 

Pl\ --·· 
~ '-,( 
~ \ ., \ t . , . • 
~ ·" , \ .... / 
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Di e w in te r is t ve rgha nghen . .. ,~ 
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VOOR A R T 1 S T 1 E K EN D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V. 

TONGEREN L. 
opger. 1937 

ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned. L. 
opger. 1891 
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F I R M A DELMOTTE 
1 ORqels_J 

DOORNIK 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N . I. R. TE BRUSSEL 

• 

, 

PIANO'S en HARMONIUMS 

Çnima 

Nieuw en in occasie aan zeer voordelige prijzen 

* Voor orgel en algemeen musicale werken uit alle 
perioden en landen : wendt U tot het oudgekende 

H U I S A. M A G E R M A N 
GODSHUISHAMMEKE 55 GENT 

Jacq. st1nkens 
O,,.gelpij pen,, nalee,rs . 

LABIAALPIJPEN Z € 1St TONGWERKEN 



ORGELBOUW 

1!1ieuwbouw 
volgens elk systeevn 

* 

1Restauratie 
en 

1Repar atie 
van alle aard en on1vanq 

* 

Harmoniums 
* 

Paul Anneessens 
MEENEN 

Vertegenwoordigt, zelfstandig, de vierde generat ie in de Orgelbouwbeweging ! 

Drukk. VYNCKE. Gent. 
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Nieuwbouw Restauratie 

Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

ORGELS HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
ORGELBOUWER 
HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen : : : Herstellen : : : Ombouwen 
Electrische ventilatoren 

Kerk- en Salonorgels volgens electrisch, 
pneumatisch en mechanisch stelsel : : : 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakt.e systeem ~ 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 
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91'l uzi eku it9ave "':De Scha lmei,, 

Zoals we reeds vroeger aankondigden dat we 
zouden muzi ek uitg eve n in h et verband van 
cc De Schalmei», kunn en we de ongeduldige 
lezers nu meld en dat we erm ede klaa r gekomen 
zijn. 

H et eerst e nummer publiceren wij onder de 
authentieke titel cc GAVOTTE». H et is een 
werkje, vermo edelijk uit de beginp eriod e der 
18" eeuw , waarvan de compo nist tot nog t oe 
niet met zekerheid gekend is. Vooraf hebb en wij 
de reeds bestaa nd e lit erat uur nagezoc ht, en 
aan meer bevoeg de personen de vraag gesteld 
of dit werk hen bekend was; het ond erzoek van 
anderen en van onszelf heeft ons toegelaten t e 
verond erste llen dat wij de eerste uitg eve rs. ervan 
zijn en dat het hands chrif t, eigendom van « D e 
Scha lmei », naar alle waarschijnlijkheid enig is. 

Het eerst e deel is een t rage, ru st ige bew egin g 
met solo-register in de sopraan, dat na een le
vendig en herhaald midd end eel weer te ru gkomt . 

Wij hebb en gemee nd de r egistrati e all een m 
a lgemene vorm voor te schrijv en, opdat de or
ganist, elk vo lgens zijn orge l, zijn smaa k , zijn 
oordeel, de registrati e zou aanduiden zoa ls hij 
wil en in de geest va n de com posit ie zelf. 

De vers ier ingste kens hebb en wij I e t t e r -
l ij k va n het hands chrif t overge nomen. 

De «Gavotte» zal gevolgd worden door koor
werk en en orgelw!3rk en waaronder comp osit ies 
va n zeer belan gr ijk e allur e. 

Na rijp ove rl eg en bespr ekin gen hebbe n wij 
besloten de mu ziekui tgave n van cc De Schal m ei» 
voorlopig niet a ls bijvoegs el van een of and er 
numm er ui t te geven, en dit om meerdern ge
gronde r edenen. Wij te llen qv. een groot aa nta l 
abonnenten die zelf geen uitvo erders zijn op 
het orgel noch op de p iano , de muziek exempl~
ren die deze gest uurd worden zijn in vee l geva l
len verloren numm ers. Wij willen daarom, en 
om zonder br oeksch eur en deze ui tgave te kun
nen volh oud en, deze eerst e uitgave verze nd en 
tege n de som van 10 fr. aan de belangh ebbe n 
den. Niet-abonnenten betal en 15 fr. Dus v oor 
de lezers IQ fr. ( de prijs va n één borrel, een 
pakje cigarette n , één gemiddeld e cigaa r, een 
halve film verto nin g!) Er is geen mens die deze 
zeer bescheid en som niet ove rh eeft voor een 
zeer mooi wer kj e . D e «Gavotte» zal zeer goed 
figuur mak en op een orge lconce r t . De ve rzen 
dingskost en nem en wij op ons . Sto1·t 10 fr. op 
bov enstaand ad res en postcheckrekening en u 
ontvangt het gevraagde binn en de dri e dag en. 
Wij hebben gezorgd voor een pr ett ige uitg ave 
en goed leesbare tekst. 

Ste l ni et uit tot mo rgen! 
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'J,iguren uit 9Jlaancleren" 0rgelhi"torie 
mR. antoon mooRs 

mach,el lanc,hebul 
(jUlllame van laR€ 
heriR1ck snouck 

1555 
1560-65 
1587 
1609 
1637 
1654 
1676 
1680 

Jan van W€€Rt 
Jan van loo 
maRtmus van loo 
(jR€(jORIUS van ha€Cjh€n 

In 0€ 0. l. VROUWkERk t€ èEnèERmonèE. 

Het is een mooie stad, Dendermonde! en een 
groot genot er in rond te lop en. Het stadhuis, 
Justitiepaleis, de St-Gilliskerk, het Klooster der 
Zusters, de Abdij en meerdere gebouwen zouden 
ruim de moeit e van een langdur ig bezoek lon en; 
doch wij moet en st eeds voort en kunnen er de 
ti jd ni et afdoen om eens in een mooie streek 
in de bossen of langs de kreken en rivieren te 
kuieren! 

Wij lope n met de plaatselijk e organist zo v lug 
mogelijk de 0. L. Vrouwkerk binnen , enkele 
trappen op in de oude Kapitt elzaa l waar het 
goed bewaard archief berust. 

Wij zag en de kerk van binn en: ze is een der 
all ers choonst e kerken die wij ooit zagen . Rijk 
aan kunsti g beeldh ouw - en snijw erk, mooi e en 
waardevo lle schi lder ijen: ·te vee l om zo vlu ch 
t ig voo rbij te lopen. Doch daarm ede is onze 
aa nda cht getrokken voo r het archief en met 
grot e spannin g slaa n we de lijvige bo ekd elen 
open . 

Sti laan groeit voo r ons het oud e D ender 
mond e. Wij zien de D eken zijn jaarlijks e visi
tati e doen met peerd en wag en. Wij zien de 
vergader ingen waarin een of a nd er nieuw kunst
st uk besproken wordt, dà àr in de zaa l waarin 
we nu zelf zitt en. Wij zien meerd ere wagens 
na ar de Schelde trekken om er de ni euwe pre
dik stoe l, de nieuwe b iechtst oelen en h et nieuw 
orge l uit de schepen te ver lossen. Wij zien bran
den en beeld enstorm om ons heen woeden: de 
teloor gang van prachtige kunstw erken en de 
wedergeboo rt e va n andere . H et leve n gaat doül'. 
D e ou de muren ont va ngen een ni euw kl eed en 
word en rijke lijk ges toffeerd. 

De kerkdi enste n worden met zorg opge luis
terd door fagott en, violen , serpenten, ba scon
t ers en ho ogco nt ers, scha lmeien en claves imbe ls 
( 1646 cc het. Guillam e Laureyssens syn claver -
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synghe l ten dienste by de musique m de ker
cke >> ) en vooral het orgel. 

Het is verloren geklàagd en gezucht . Wat 
voorbi j is is voorbij! Toch valt het ons soms 
zo lastig heel die lang e r eeks archiefbundels 
te missen die in beroerde tijden ver loren ge
gaan zijn. Zie bv. wat er in de Lieve Vrouwkerk 
te Dendermonde zou samen te lezen zijn wan
neer men weet dat h et oudste orgel dat ik daar 
vond dat eert van vóór 1373 ! Ik vo nd dit gege
ven in een bo ek waarin en kele oude rentebrie
vèn verzame ld zijn en die aa nvangt met het 
jaar 1349. « Inschelyck by eenen R entebrief 
va n XXXVI grooten sjrs gh ecocht int ja er 
Duy st dri e hond ert neghen en veertic h by ons e 
Li eve vrauwe meester end e tot de zelve prsnt . . . 
enz. » 

Uit de volgende rentebrief citeren .wij het 
voornaamst e stuk : « ... danof beta elt int jaer 
1373 end e dit over de rent e wa er vooren desel
ve go uv erneurs moeten beta eleri den na ervo l
ghend e dienst: 

dorganist voor spe len twe e grooten 
den blaes er een grooten . » 

J a n Bro ecka ert verme lde nog in zijn cc Be
schrijving der 0. L. Vrouwkerk van Dend er
mond e » dat er reeds een org el bestond vóór de 
XV •· eeuw het welk in 1413 vervang en werd door 
cc eene herd e goede schoene nieuw e org hele » . 
Die tekst heeft hij gevonden in de R ekening en 
va n de Broederschap va n 0. L. Vrouw. Ook de 
stad komt tus sen in de betaling van dit orge l. 
Zoud en daar ove r nog verdere gegevens te vin
den zijn in de stadsar chieve n? Jamm er geno eg 
ni et daar dit archief in 1914 door de Duitsers 
totaa l uit gebrand is. 

In 1555 wordt een nieuw orge l gebouwd door 
Antoon Moors (volg ens Broeckaert). E. J. Gré-



goir spreekt over het jaar 53 voor de bouw van 
. dit orgel. Na hem schreven andere geschied
schrijvers die beide data eenvoudig over. Wij
zelf vonden daarover niets. Waarschijnlijk is er 
ons iets ontgaan of is de bedoelde rekening-met
cont ra ct niet meer ter plaatse. Het is wel 
waarschijnlijk dat het bestond daar Broeckaert 
spreekt over een overeenkomst waarbij door het 
Kapittel geëist wordt dat dit orge l « alzoo goet 
oft betere gemaect zyne » dan dat van de Col
legia le der H. Gudula te Brussel. 

In die periode was Kristoffel Ruekins orga
nist in de kerk van Dendermonde. Het ware in
teressant na te gaan of het hier niet gaat om 
een ve r wante van de Rueckers (Rueckens) or 
gelbou wers en vooral clavesimbe lm akers te 
Antwerpen. 

Enk ele jaren nadien wordt Mr. Machiel ver
meld in de rekeningenboek van 1560 tot 65. 
« Betaelt de XVI ap ril heer Xristoffel ru eckens 
van dat hij verleyt heeft an den Mr Machi el de 
orghe lmakere van bruessel vandat hij ver
maeckt he eft de orghe len van de kercke. » 

Er is hier ongetwi jfeld sprake over Mr. Ma
chiel Langhedul (Michiel). Dit figuur is genoeg
zaam gekend door de stud ie, door Dr. Vente , 
daaraan gewijd, in de nummers 4 en 5 van de 
jaargang 1946. 

In 1587 komt een kort e rek ening voor van 
Mr. Guillame van Lare: « It em Guillam e van 
Lare over het vermaken vande orghelen. >> 

Indi en, zoals Dr. Stellfeld vermoedt in zijn 
bu itengewoon be langrijke « Bronnen tot cle 
Gesch iedenis der Antwerpse clavec imbel- 1•n 
orgelbouwers in de XVI " en XVII • eeuwe n 1> dat 
deze org elbouw er deze lfde persoon zou zijn a ls 
Ja spar van La er, woonde dit heerschap in het 
hui s genaamd ,, In de orge len, Meyst rae t », te 
Antwerpen. In dit zelfde art ikel, uitgeg eve n in 

het Vlaams Jaarboek voor Muziekg eschied enis 
van 1942 kun t u een zeer belangrijk voorbee ld 
met dispositie vinden van het orge ltype dat hij 
bouwde (b lz. 69). 

De orga nist Rueckens is in 1600 vervangen 
door Mr. Jan vander Meere pbr. en Canoniek. 
Het za l de lezer zeker opva llen dat het zeer n :cj 
voorkwam, vooral in bijzondere kerk en dat de 
orga nist een priester was. Ook Ruekens was 
priester. 

ln 1609 kom en er nieuwe feiten. Joos ker 
ryncx << temmerman » levert het hout nodig tot, 
de werken in de kerk ,, a lsook voor de ste llyn 
ghen om den orghele te ma ecken ». De mande
mak er leve rt een « wyme » op het oksaal. (Wie 
kan ons dit woord verklaren? Wij vonden het 
bij vee l orgels verme ld en vermoeden dat er 
hier sprake moet zijn over de dekking va n het 
orge l. ) Nog wordt er betaald voor koperdraad 
,, om den Inghel te doen blas en staehde opde 
org helen ». Jacques Ullenar schrijnwerker leve r t 
" rliversche sch rynwerck » aan het orge l. Jan 
van Zwaervelde sch ild ert de deuren van het or 
gel « van binnen enden van buyten » . Het orge l 
zelf wordt gerepareerd door Mr. henrick snouck. 
« Bet. aen Mr. henrick snouck orghe lmaecker 
over het maken ende repareren vande orghele 
in dez e hoochkercke, hem besteedt by myn e 
heeren van beede de collegien totte r somme van 
LXXXiij p vi sch. viii g. ende bov en dy en van 
het na erw erck aenden selven orghe len gedaen 
hem toeg eleij t tot vij p isch g. da erop gecort 
moet worden aenden voors. snouck over het 
doucklaken van zyne huysvr. » 

Er is hier zeker geen spra ke over een nieuw 
orgel, doch de werken moeten zeer belangr ijk 
geweest zijn daar de orgelmaker een zeer lange 
per iode te Dendermonde verb leef voor dit wer k ; 
wij vind en de betaling van het logeren in de 
verschi llend e huizen: (( Xiij weken by Michi el 
Clarisste, v iij weken by Daniel de pau, XViij 
weken by Guill. de kersmaker.)) Is samen 39 
wek en of ongeveer 10 maand. 

Mr. Jan van Weert onder houdt en repa reert 
het orge l vanaf 1637 tot 1644. Ov er zijn werk 
of persoon vinde n we geen nadere gegevens . 

Juist t ien jaar na de laatste da t wn, 1654 komt 
een nieuw orge l. Mr. Jan peelen sn ijd t << de vier 
Ingh els end e de Coninck David staende op de 

casse vande orgh el. » D ezelfde bee ldsnijd er 
snijdt nog twee enge ls en twee kand elaar s 
,, dienend e op de kleine casse vande órghe ls ». 
Heyndr ick tossyn levert ,, 12 coperen pi laeren 
voor de orgh ele ». Hugo de Bison schi ldert de 
cc umbragie ,, op die enge ls. ClU'istoffel Coop man 
beeltsn ijd er, helpt in het snijd en va n org elkast. 
t>hilips vanden Brande brengt« vier bla esba lgen 
en vier secreten met v ijf a ses cassen met ni eu
we registers va nd en orghele » per schip van 

51 



Aalst naar Dendermonde. De eigen lijk e bouw<ir 
va n di t orge l is Mr. Jan van Loo. 

Dezelfd e wordt nog betaald (( over eerm ae
cken ende repareren vant positief vande Sin t 
Rochus cape lle n. 

Hij maakt nog een nieuw secreet << end e een 
nieuwe kasse gena emt den stoe l va nd e orghc le n. 

In 1656 wordt hij in gesch reven onder naarn 
(( Jan van L oye orghelmaecker n met een reke
ning « over het maecken en versetten van de 
nieuwe orgh ele boven de deure va n St Niclaes
choor ». 

In 1663 komt hij nogmaals het orge l en het 
positief stemmen en repareren. In 1676 is het 
Mar t inu s van Loo die, la ngs zijn huisvrouw, be
taa ld wordt voo r een reparat ie . Nogmaals in 
1683. 

Ook t egen h et eind e va n deze eeuw wordt het 
onder houd va n het orgel toevertrouwd aan 
Gregorius van haeghen. 

In de reke nin gen van de 0. L. Vr ouw kape l 
( « 0. L. Vrauwecapelle up tfeer 11 of (( op 't 
werf 11) v ind en we dat daar ook een orgel stond 
in de 16° eeu w. D e organist va n de « hooch
kerck e 1> Kristoffel ru ekins , priester, deed daar 
ook de diens t en wordt meermalen betaa ld om 
het org el te repare r en en schoon te maken. In 
1564 levert lieven de pau c< een drij voet stoe l 

om ren t oorghel te sieten », waarschijnlijk is hier 
a lleenlijk sp rak e over een orgelban k . 

Wij zien aan het huidig orgel (cfr. (( De Schal
mei» tite lbl ad nr. 4, 1947) van Dend ermond e, 
vergeleken met de archi ef-gegevens, dat de or
gelkast niet meer behouden is in de oorsp r on
kelijk e vorm . H et zeer mooie David-beeldje da t 
de Heer J os . Suys, titu laris , in een verloren 
ho ekj e ontde k te en op het schutselwerk acht er 
de prediksto el plaatste komt wellich t voort va n 
het positief uit de St-Rochuskapel. Wij zullen 
bij een bezoek aan Vlassenbroek trachten uit te 
maken welk org eltj e daar uit Dendermonde 
ove rg ep laats t werd . Alho ewel we niet de hand 
konden legge n op een uitgebreid contract of 
en ige disopsitie vo nd en we de gegevens der 
0. L. Vrouwkerk toch belangrijk geno eg om 
hi er in deze rubriek gepubliceerd te worde n. Er 
is hi er en daar sprake ove r zeer belangrijke 
figuren en, wat er reeds ove r versc heen in ge
noemde geschiedkundige werken werd nu aan
gevu ld met meerd ere voorname feiten door an
deren over het hoofd gezien. Wij dank en de 
Z.E. H. D eken Van Overmeire (onze oud-koor
dirig ent der studentenjaren) van har te om de 
bereidwilligheid waarmede hij ons toestond het 
archi ef gedur en de enk ele dagen af te speuren, 
en de H eer J os Suys, onze oud e Vri en d, om de 
ve le momenten in zijn druk leven, die hij met 
grote belangstelling voor ons werk vrijmaakte. 

Mijn herte en mijn tale ... 
Ten overv loed e . .. wij herh aa ld en dit reeds zo 

dikwijls, moeten wij dit antwoord op ons ar ti
kel onde r dezelfde hoofding, in het vor ig num
mer, lat en voora fgaan door een k orte voorlich
ting. 

Wij hebb en een ond erwerp aang eraakt dat 
uiterst actueel en niet minder uiterst delicaat 
is? Wij wens en niet enig succes te behalen voor 
« D e Schalm ei » met « J'ac cuse n-praktijk en. 
Wij willen niet dat een persoon zich ooit zo 
voe lt wanneer hij een of ande r art ik el in dit 
blad leest a lsof de schr ijver of het t ijd schrif t 
met de v inger op hem gericht staat! Het is 
onb eleefd met de vinger te wijzen, en wij wen
sen meerd er e samenwerking tuss en a llen die 
û ch het org elvTaagstuk aa ntr ekk en. Geen ruzie! 
Geen persoonlijk e aan va llen of feit en. Doch wij 
beogen wél verk eerd e to estanden aan te duid en 
opd at bevo egd e person en of in stant ies het hun
ne zoud en do en voor de nodige verbet er ingen. 
Zoa ls we vro eger reeds verk laard en, t en and ere 
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ieder mens die in de bouw · va n een orgel welk
dan ige functie vervu lt weet zo goed als wij dat 
de adviseurs-kwestie de normale, logische en 
onbevangen uitgroei van de orgelbeweging in de 
weg staat als niets anders? De adviseurskwestie 
zoa ls zij nu bestaat! Wij vatten same n: er 
heerst bij het bouwen van een orge l, norma-al, 
naast een grote onbekwaamheid , een scha nd e
lijk e geldv erkwisting! De adviseur moet be
taa ld worden. Hij moet bekwaam zijn. De ad
viseur moet een statuut krijgen. 

Wij ded en in het vorig nummer een opro ep 
en publi ceren hi erond er een eerst e bijdrage. 
We ze die scherp of mild. Wij laten allen aan 
het woord t ot wij gehoor krij gen, tot de aan 
dacht vo ldoend e gevest igd is. 

Lees ook in dit verband het arti kel van onze 
Néderlands e reda ct eur ond er hoofding « Orgel

. bouw in .Ne derland n, in .d it numm er. 
N.v.d . .R. 



« Wachet auf, ruft uns die Stimme >> 

Eindelijk, eind elijk h eeft iema nd de moe? 
gehad, zijn hart op het gebi ed van orgeladv!
seurs te luchten. Schrijv er van deze rege ls 1s 
volkomen neutraal, heeft echter zo een en an
der in zijn praktijk meegemaa kt, en grijpt deze 
prachtige gelegenheid gretig aan om zijn opge
kropt gemoed enigszins lu cht te verschaffen. 

Op de eerste plaats zou hij de zogenaamde 
adviseurs of geïnteresseerden willen bidden, 
zich er eens in te willen verdiepen, wat ze eigen
lijk zouden moet en do en en wat ze in werke
lijkheid doen. 

Weten deze heren feitel ijk wat een adviseur 
te doen staat? 

Het is niet alleen in België, dat in dit opzicht 
gezondigd wordt, maar ook in N ederland, en 
hoe . .. 

Er zijn orge lbouwers, die eigenlijk in het ge
heel geen adv iseur nodig hebben, het zijn er 
weliswaar weinig, maar deze orgelbouwers be
wijzen hun deskundigh eid door wat zij tot 
stand brengen, de goed gedisponeerde instru
menten met een LOGISCHE werkopbouw. Het 
is natuurlijk, dat een op winstbejag of naam 
beluste adviseur tege nove r zulk een orgelbou
wer een lachw ekk end e indruk maakt . Zulk e 
her en verzamelen meestal hun enorm e eneraie 

• 0 

en een vmgerhoed vol kennis om als het orgel 
kant en klaar is, to ets voor toets van de kla
vieren min of meer gevoelig te komen aftasten, 
of a lle pijpen wel de juist e too n te voorschijn 
breng en. Een goede dispositi e samenstellen is 
meesta l erg moeilijk en dus- doorgaans niet in 
de hog e prijs inbegr epe n. 

En de goede orgelbouwer ziet dit spe l aan, 
a lsof hij op de speelplaats van een bewaarschoo l 
een kijkj e ne emt. Daar weten de lieve kl eut ers 
eve nv eel van org eltec hni ek, om van orge laesthe 
tiek nog niet eens te spreken ( dat woord op 
zich zelf is ook al veel la st iger) . Zich boos maken 
is energiev ersp illing. Ach, wie zou zich erger en 
aan deze lieve kl einen. Ook ve le dorpsorg a nis 
t en en zelfs kost ers doen aa n dit aardige, voor 
de ker kfabri ek en, pastoors en anderen echt er 
vaak nogal dure spe llet je mee . 

Maar dat de z.g. groten, volwassenen is mis 
schien beter gezegd ( een vergrot end e trap voor 
« vo lwassen ,, bestaat helaa s niet) die h et finan-

1t 

tieel zeker niet nodig hebben, ook nog me e wil 
len doen en de goede naam van de orgelbouwers, 
die persé vrij willen blijv en van dit geknoei, be
derv en, dat is slechts verdorven te noemen. 

Kort en goed: er zijn adviseurs, die de hoog
ste roem willen oogsten met h et recept: Enge 
VOX CELESTE ( naast andere garnituren van 
strijkers), vooral een BIBBER, pardon TRE
MOLO, - en niet op de laatste plaats een dikke 
zwelkast. 

De « rest n, nu ja, die andere cc bijzaken n ver
zorgt de orgelbouwer wel. Dat is per slot de 
man van de cc routine n. 

Er zijn bv. disposities door zu lke adviseurs 
opgesteld, waarbij men zich aan de haren ( in
dien nog voorradig) moet vasthouden, om zich 
du!zelig a_f te vragen, of deze lieden eigen lijk 
emg begnp hebben van wat een orgel is, wil 
zijn en ook zijn kan. 

Een orgel is geen telefooncentrale, hoewel 
men die indruk zou kunnen krijgen bij een op
per v lakkige beschouwing van de speeltafel. En 
heus, U gelooft het misschi en niet, maar het is 
ook geen keukenuitzet met of zonder, maar 
meesta l met een bakov en om allerhande roman
tische, gezellige schote ltjes in op te warmen. 

Neen geliefde Christenen, laat het tot U 
doordring en, dat het org el de koningin der in
strumenten is! 

Ach, neem het niet kwalijk, nog ev:en dit: 
cc Kenn en de bewuste heren misschien het 
woord: ruimteaccoustiek - het verloop der 
m ensur en? Weten deze instanti es iets van: 
mixtur ensch ema's - van windladen en de vele 
systemen? Nog vele aardige woordjes dart elen 
door het hoofd, zoals: spee lm echaniek, trak
tuur, C- en Cis-kant, magazijnbalg en rngulato
ren, winddruk in de cancellen, pijpvoet enz .... 

En dan nog een voorzichtig vraagje: Hoe zijn 
deze h eren georiënteerd over de orgelbouw
kun st va n vervlogen tijden, om daaruit weer te 
leren, hoe h et zijn moet. 

EENVOUDIG - EERLIJK - HARMONISCH! 

Pau l B. Ka ese r 

N. v.d .R.: In een volgend artike l wil de schrij
ver uiteen zetten wat een orgelexpert be
hoort te zijn en zijn kan. 
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1--iet Orgel der St. Livinuskerle te Ledeberg 
.I 

et is ontegensprekelijk dat er 
een kentering is ingetreden in 
zake orgelbouw, in ons land, 
en dat af en toe, enkele fir
ma 's blijk geven hwmer kun
de en goede smaak voor wat 
betreft de nieuwe strekking 
naar een meer klassiek klank-

beeld en moderne opstelling. Met het orgel der 
St-Livinuskerk te Led ebe rg, bewijst de firma 
Loncke haar grote kunde zowel op architectu
raal-technisch element , als voor het klankbe eld. 

Er hoeft geen k ennersoog om te bem erken dat 
er hier geen sprake is va n confectie-werk, en 
dat de duurzaamh eid van de materie, zoals in 
de goede oude tijd, beoogd werd. 

De windladen zijn ind erda a d stevig gemaakt 
uit eiken hout met pijpstokken in mahonie
hout. De windmagazijnen, kanal en en hout en 
pijpen in uitgel ezen oregonpine en van stevige 
bouw. 

H et is opvallend dat gans de opstelling plan
matig is geschied, met bijzondere zorg voor een 
vrije toegang naar alle onderdelen die alle, zo
veel we kunnen bestatigen, zonder noem ens
waardig demontagewerk te bereiken zijn. 

De afwerking der pijpen verdient alle lof : 
stev ig en sierlijk. 

Naar wij, uit goed bron, vernemen, is hi er 
sprake over 'n werkelijk B e 1 g i s c h o r g e 1 ; 
alleen de electro-magnete n, de ventilator en de 
stroom-omvormer zijn van vree md e oorsprong. 

Ind erdaad mogen wij de pijp enmakerij 
P e c q u e u r va n Menen felicit eren voo r de 
merkwaardige pijp enr eeks en - ook de tong
werken - die zij volgens de ri chtlijn en van de 
orge lb ouwer, voor dit m erkw ar di g org el leve r 
den. Voor het ove rig e zijn a lle technische on
derd elen door de Firma Lonc ke zelf gemaa kt. 

D e spee ltafel, met klavi eren, registers, con 
tactapparaten, pedaa l, enz. zijn eigen werk en 
get uigen van grond ige vakke nni s en goede 
smaak. H etze lfde moet gezegd van de construc 
t ie der windl aden, waaraan zeer bijzondere zorg 
besteed is voor ru st ige windto evoer en geru is
loze functie. 

Langs de neus weg vmge n wij naar de hoog te 
va n de winddruk waarop dit orge l gestemd 
werd. 

De H eer Loncke antwoordt ons met een 
schamper lachje: « Ik vr ees dat mijn wind
meter te hoog meet; waar ik op 80 mm druk 
laad, en ik vergelijk het gewicht per m 2 bij dit 
van andere orge ls die aangegeven staan op 60 
en 70 mm, dan bekom ik op die magazijnen en 
regulatoren minstens 25 % meer lading dan op 
deze van h et orgel te Led eberg! » 

Er is niets onwezenlijker dan kritiek van een 
orgelsamenstelling ... op papier. 

Inderdaad, laat dezelfde samenstelling van twee 
verschillende orgelbouwers en harmonisten af
werken, en men bekomt voor elk orgel .een to
taa l verschillend klankb eeld. Wij menen te 
weten dat de harm onisat ie der spelen va n dit 
orge l zeer in de smaak van de advisoren geval
len is. Elk spel afzo nd erlijk beschrijv en zou ons 
hier te ver drijven; wij zullen ons bepalen bij 
een indruk over elke groep. 

H et Prestanten-koor: 
P ed. Op en bas 16', Oktaafbas 8', Koraal
bas 4'. 

H oofdwer k: 
Pr estant 8', Oktaaf 4' , Zwegel 2'. 

Elke stem op zichzelf is edel van intonati e, 
kra~htig, rond zinge nd , met nette aanslag. Zij 
vormen samen een prachtig p leno. 

De prestant-fluit 4' va n het positief werd 
zeer speciaa l geïnton eerd aangeweze n als vier -

-·~ 
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voet-basis van dit werk, dient deze stem ook 
hare rol te ver vullen in aansluiting van de r oer 
flui t 8' e.z .m. Alhoewel een Principaal 4' wel 
ver ki eslijker is met a ls medevoeter een zachte 
koppel of roerfluit zou di t kl av ier er zeker lijk 
bij gewonnen h ebb en ( de geldelijke kwestie 
bui ten beschouwing gelaten). Wij moeten zvg
gen dat de H eer Loncke hier prachtig geslaagd 
1s, dit werk is oprecht een klankjuw eel en zeer 
rijk aan nu a nces. 

Bij het beschouw en der samenstelling hebbe1 , 
wij ons afgevraagd : « Wat kom t die wiigenp ijp 
hier doen op het positief? Die h eeft geen zm, 
te n ware zij een tegemoet komin g was voo r 
iema nd die van een rom ant isch striJk er houdt . >> 

Wij h ebb en echter bestatigd dat di t i-egister 
zeer handig geïnt oneerd werd. Opvall end is het, 
dat er enkel enig e grote pijpen va n win dr emmt:n 
voorz ien zijn; vana f de vier voet lengte ~.ijn 
zelfs a ile st rijkers zonder remmen in di t Grg el. 

0111 terug te kom en op de Wilgenpijp, d ie 
cvt::m goed Viool-prestant ka n genoemd worde 11 
(h et klankk ara kter is zo wat tussen zing end
prestant en wilgenpijp). Zij is zacht str iJkend 
en slorpt in zich op 4 voet , 2 voet , 1 1/3, 1 voet, 
zodat een gehe el and ere nuancering beko me n 
wordt dan bij mengeling der zelfde spe len met 
.koerfluit 8'. Waaruit wij besluiten dat dit re 
giste r de mogelijkheden va n nu ancering met 
100 % ver h oogt voor dit werk. 

De gedekt- spe len van ieder werk afzonde rlijk 
schijn en ero p aangelegd te zijn: elk zijn eigen 
karakte ri stiek te dragen, waarin men schi tte 
rend ges laag d is, zond er lomph eid, maar vo lle 
grondtoon in de bask a n t met wat meer onder
sch eid van de k winth armoni ek in h et medium 
tot boven bij Gedekt 16'. Een geheel ande r ka
mkter bij het zingend gede kt 8' en vo ller maai · 
kl aarder bij R oergede k t 8' en Ro erfluit 4'. 

De enk elvo udi ge mengelstemm en : l~azaard 
l 1/3 , Nachthoorn l', Nazaard 2 2/3, Veldfluit 2 
( kwar t-nazaard), T ert s 1 3 / 5, zijn meeste rlijk 
geï n toneerd en zovee l bronnen va n kl eurw isse
ling. 

De comb in atie-reg isters Sesk wiaa lter en Kor
net zijn éni g mooi. 

Ov er de vu lwerken dient ook nog wat gezegd. 
Volgens sommigen waren deze t e sche rp en t e 
sterk geïntone erd. And eren vo nd en ze schi tte
rend. Volg ens wij van de H eer Lonck e verna
m en werd de samenste llin g der vulwerken be
studee rd door h emzelf in samenwerking met 
Dom Jos. Kreps, de zeer b edrev en organo loog 
van Le uven . H ij prees de flink e afwerking en 

in to nat ie: « Verander daar niets aan,» zegde 
hij, cc het war e jamme r ! Indi en het vulwerk wat 
to scherp blijkt te zijn, ligt niet de fout bij dit 
vulwerk zelf maar wel bij de oktaaf 4' die te 
mollig is en wann ee~· u die wat stri jk end er maakt 
za l h et ganse werk meer in evenw ich t komen.» 
De p roef werd gedaan en inderdaad was de uit
slag verbazend! 

In het a lgemee n loopt men niet te hoog op 
met de tongwer ken van Belgisch fabrikaat; wij 
m oeten beke nn en dat hi er echt er bijzonder 
werk geleve rd is . Zij zijn geïntoneerd à la Fran
çaise, mollig en klaar. Mannelijk klo ek voor 
Bazuin en Tromp ette n. K arakt eris tiek voor 
Dulciaan en Kromhoorn waarbij in medium en 
boventonen de te r ts harm on iek duidelijk op de 
voorgrond treedt. 

Het a lgemeen klankbeeld kunnen wij zeer 
ges laagd noemen: kl oek, monumentaal met uit
gespro ken klassiek karakte r ; zeer eve nwich t ig 
en duidelijk voor de vo lle lengt e der kla viere n. 

Het p edaal, een volledig orge l op zichz elf 
brengt een rijk e grond bij het klassi ek beeld 
van Hoofdwerk en Positief. Het zwel-werk, 
meer a ls so lowerk bedoeld is ietwat versc hil 
lend van kar akt er en m eer rom ant isch getint. 

Het paar bescheiden strijk ers : zweving en 
Spits-gam ba zijn voornaam va n klank met zeer 
zuivere aanspraak, zij zijn niet van de « brei-

. naa lden »-me nsuur; de laatste vooral draagt 
goed de versc hill ende mengelst emme n waarbij 
men ver ra ssend op kijkt bij het veranderen van 
de kleur. 

* 
Wij men en te mogen besluiten dat de Goede 

Gentse Stede, de orgelstad bij uitste k, een m erk
waardig orge l rijker geworden is. 

De He er L oncke verheelt het niet dat hij fier 
is ove r zijn werk en, wij menen, zeer terec h t. 

Het orge l der St-Lievenskerk te L edeberg za l 
zeker lijk de goed e faam verhogen der Firma in 
het bijzonder, maar deze der orgelkunst hi er te 
lande in het algem een. Wij dank en de Heer 
Loncke voor de ber eidwilligh eid waarmede hij 
ons in zijn orge l « rondleidde ». 

·* 
<< De Schalm ei » wenst de Z.E. H . Deken van 

Ledeberg profic iat voor dit orge l en veel geluk
kig e spee ljar en aan Dhr . Van den Ab eele, zoon 
van de roemri jk e en bet reurde organist der 
St -N ikl aaskerk . 
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DISPOSITIE VAN HET ORGEL 

Öp voetwerk C-g' 
(32 n.) 

1. Brompijp 32 voet. 
2. Open bas 16 v. 
3. Gedekt bas 16 v. 
4. Oktaafbas 8 v . 
5. Gedekt 8 v. 
6. Kwlntbas 51/3 v .. 

(in koper). 
7. Oktaaf 4 v. 
8. Ruispijp 2 k. 
9. Bazuin 16 v. 

10. Trompet 8 v. 
Voetw. aan I 
Voetw . aan II 
Voetw. aan III 

Op groot org el C-c"'" 
(61 n.) 

11. Gedekt 16 v. 
12. Pr·estant 8 v. 
13. Open fluit 8 v. 
14. Zingend gedekt 8 v. 

(in koper). 
15. Oktaaf 4 v. (in koper) 
16. Roerfluit 4 v. 
17. Zwege l 2 v. 
18. Vulwerk 4 k. 
19. Trompet 8 v. 

Normaal koppel II-I 
Normaal koppel III-I 
Okt. koppel III(16)-I 
Okt. koppe l III(16) -I 
Okt. koppel III(4) -I. 

II. Poslt;f C-c""' 
(in ba lustrade ) 

20. Roergedel.t 8 v . 
(in koped. 

21. Wilgenpijp 8 v. 
22. l<~Iuit-prestant 4 v. 

(in koper). 
23. Principaal 2 v. 
24. Nazaardeke 11 / 3 v. 
25. Nachthoorn 1 v. 
26. Cimbelstem 4 k. 
27. Kromhoorn 8 v. 

Normaal koppel UI-II 
Okt. koppel III(16)-II 
Olct. koppel III(4) -II. 

UI. Zwe!wc;k 
C-c"''' tot c'"' 

uitgebreid voor 
l'eële .super octaaf. 

28. Gemshoor11 8 v. 
29. Spitsgamba 8 v. 
30. Kwintadeen 8 v. 
31. Zweving 8 v. 
32. Blokfluit 4 v. 
33. Nazaard 2 2u3 v. 
34. Veldfluit 2 v. 
35. T erts .l 3/ 5 v. 
36. Kornet 5 k . 
37. Klein vulwerk 3 k. 
38. Dulciaan 16 v. 
39. Harm. Trompet 8 v. 
40. Hobo 4. v.. 

Okt. kopp. III(16)-III 
Okt. kopp. III(4)-III 
Normaal af III. 

Speelhulpen: 

Gewone registratie 54 registers (Domin o). 
1. Vrije registratie 54 registers (kleine klepjes). 
2. Vrije registratie 54 registers (kleine klepjeg' (deel

baar). 
Pedaal omschakelaar met bijz. vrije r eg. 13 reg. 
Afstelle1 ·s: Bazuin 16, Trompet 8 (voetw.) , Gedekt 16, 

Trompet 8 (hoofdw.), Kromhoorn 8 (Positif), 
Dulciaan 16, Ha1·m. Trompet 8, Hobo 4 (zwel
werk). 

Inschakelklepje trémulant. 
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Drukknoppen zich onderling afstellend: 
P., MF., F., Tutti., Afst. Reg., Vr. 1, Vr. 2. 

Voetknoppen met wisse lcontact en licht signaa l (gedeelde 
comb.) V-I, V-II, V-III, II-I, III -I, III-II. Deelbai·e 
Vr. 2 V., I., II ., III. 

Bascultrede voor zwelkast. 
Voltmeter. Lichtsnig aa l aanduiding stroom en wind. 

E e n Schalmeier 



ZIJn €R ORqels ,n conqo? 
« De Schal .mei » urcwgl . c/e cw11clacl1t ua11 onze org elhouw ers 

en officiële be uoegdh ecf en ! 

Eén onzer « mannen van Scheut>> uit het
zelfde district waarin Pierr e en Georgette hun 
eerst e dri e jaar door de brou sse trokken was 
thui s geko men: E . P. Verkinder , Apost el van 
beroep en organist in zijn vrij e uurtjes. Hij is 
de meest geschikt e perso on om ons in te licht en 
over de bestaand e orgels in Congo en de moge-
1 ijkh eden die voor die kunst in onze kolonie nog 
voorhand en zijn. 

Hij plukt aan zijn sierlijk e zwart e baard be
dachtzaam en bezorgd. «Ja , » zegt hij, « het 
probleem " o r g e 1 " werd vro eger in Congo 
_niet gest eld, en om een massa zeer normale rede 
nen. De kerken waren m eestal zeer armmoedig 
versi erd en plaatst en all een de meubel en die als 
gift en ui t het moed erland gestuurd werden. On
der die gift en war en natuurlijk geen orgels. Stil
aa n echt er ver a nd ert de toestand. Er kom en 
gr ot e st eden die hun "blank e" wijk en hebb en. 
D e kol onisatie of be schaving der negers gaat met 
rasse schred en vooruit. Er worden kerken en 
kath edral en gebouwd waarin de klas sieke har
monium ni et meer op zijn pla ats is. » 

Er is dus een gro ot gebruik van harmonium s 
in de Congo? 

Harmoniums? Er staan er massa's; maar zelfs 
die st ellen grot e probl emen. Ik zou u kunn en 
spr eken over de hond erd en dergelijk e in stru 
ment en die haast onbruikb a ar geword en zijn, 
all eenlijk omda t er te weinig Paters of Bro eder s 
zijn die er iets van kenn en , want, U begrijpt wel 
dat men da ar geen ka artj e st uurt naar de orgel
bouw er om een reparati e va n welke aard ook 
te kom en doen! Wij zoud en de dichtsbijzijnd e 
haast uit België mo et en doen kom en! 

Zijn er dan, buit en die ha rmoniums geen 
orgels in uw kerk en? 

Ja zeker er zijn orgels in Congo. Ik ka n ze 
echt er gemakk elijk op mijn één hand t ellen 
ten war e er me een paar ont snapt en waarvan 
ik niet zou wet en. Ik zelf beschik over een org el 
t e L i s a I a op de Congostroom. H et werd 
gebouwd door J o r i s van R onse in de tijd 
da t onze Overst e ook v an die pla ats afkomstig 
was . In 1930 werd hij hi er gebouwd. Er is daar 
een h ele geschi edenis aa n vast die ik u graag 
vert el. U denkt wellich t dat J ori s in dit jaar· 
bij ons gek om en is en daar een orgel h eeft ge
bouwd met eigen mat eriaa l of b ouwstoff en uit 
de kol oni e ! H et gin g helema l and ers. Een bro e-

der uit ons kloo st er trok naar Rons e waar het 
orgel voll edig klaar sto nd in het ate lier van de 
org elbouwer. Sam en met Mr. Joris monteerd e 
hij het orgel vanaf het eerst e stukj e hout en de 
eerst e nag el. Dan weer gedemonte erd ... en weer 
gemont eerd, zo t ot dri e keren t oe . Genoemd 
jaar heeft hij h et org el per schip meegebracht 
en he eft het hier nog eens gemonte erd. Het 
ging perfect zoals hij geleerd had doch ... de tre
mulant h eeft hij er nooit meer ing ekregen! en 
wij hebb en hem dan maar ter zijd e laten lig
gen! 

Ten tit el van inli chting geven wij de dispo
sit ie van dit orgel: 

R eciet : Cor de nuit 8' 
Salicional 
Voix celest e 
Flut e 4' 

Gr. 0.: Violon 
Montr e 8' 
Pr estan t 4' 
Bourdon 16' 

De bourd on 16' was aan het pedaal gekop
peld. Verder een oct ave ai gue en grave. 

U begrij pt dat ton gspelen in dit klimaat niet 
gewenst zijn da a r de ste mming er va n haast 
dage lijk s zou mo eten gebeur en. Ik zal u een 
sta alt je geven va n de geweldig e mo eilijkh eden 
die hot klimaat op di t gebied kunn en meebren
gen. Voor de laats t e Pase n wilde ik nog mijn 
orgel stemm en. Voorzichti gheidshalve doe ik 
dat de voor avond zodat ik de dienst en van 
's a nd erenda ags tr effelijk k on opluist eren. D e 
nacht tus sen de Zat erda g en het Paa sfeest 
br eekt er plot s een formidab el tornado los, zo
als wij die daar kenn en! 's Morgens mo et het 
orgel volledig herst emd word en daar de plots e 
en zeer hevige temp eratuursv erand ering van de 
nac ht mijn laa t st e st emmin g tot aa l in de war 
gebracht h eeft! 

Dan spr eken wij nog niet over een norma al 
ond erh oud va n het orgel. 

U vraa gt me met welke mo eilijkhed en we nog 
te kamp en hebb en? Ik som er enk ele der ergst e 
op: ratt en , kakk erlakk en en bo venal en haast 
n~g erger dan h et ongewoon klim aa t : de wi t t e 
mi eren. 

57 



U heeft daa rover nog wel gelezen of gehoord 
en wellicht gedacht dat er menige lichte over
dr ij ving in het spe l was, neen! niemand za l dat 
ooit overdreven hebben, omdat de witte mieren 
voor een huis, en zeker voor een orgel wellicht 
zo, erg kunn en zijn dan een stevig bombarde
ment . Ze komen ergens binnen, ongezien, en u 
vindt ze niet in de eerste ogenb likk en: maak 
over het huis of over het orge l een kruisje en 
neem er voor eeuw ig afsche id van. Ze knabbe
len eenvo udi g alles weg. Zij hebben een voor 
liefd e voor de spee ltafe l. Verlies die niet uit het 
oog_ of ge moet zelf in de pi jp en gaan b lazen, 
wot u n og mu ziek uit het orge l krijgen. 

Zijn daar geen houtsoorten teg en bestand? 
Dat is een kwestie waarover wij het r eeds 

rr.eerd ere keren hadden met medecoll ega's en 
vri enden in de koloni e , doch wij hebben de t ijd 
niet en missen de nodige bevoegdh eid om dit 
probl eem grondig uit te werken. 

Dan staat u voor een onov erkomelijk feit 
dat pract isch de normale ontw ikk eling van de 
org elbouwkunst in Congo verb iedt? 

Eigenlijk nu niet me er. Wij hebben buiten
gewon e uitslagen met het D.D.T.-poeder. Ik 
bestrooi er m ijn orge l en voora l de sp eeltafel 
kwistig mede op regelmatige period en en heb 
er de best e uitslag en med e. 

In Leopo ld stad is er dan nog een org el da t 
naar ik meen niet veel groter is dan het onz e. 
Ik ken er de disposit ie niet van uit het hoofd . 

Te Kisantu staat een Hammondorgel. Het is 
nu de kwesti e of het klimaat van Congo ons 
ni et zal verpli chten uit slui t end de laatstg e
n oemde org els te gebruik en . 

Dit is een kw esti e die, naar wij menen on ze 
org elbouwers en de van Staatsw ege bevo egd e 
person en mo et interesser en. Het zou norm aa l 
zijn dat in Congo org els . van onz e orge lbouw ers 
ing evoerd word èn; dat zou langs de geschikt e 
pers onen en met geduldig werk en kunn en be
reikt word en . Wij zelf hebb en daarov er m eer-

ma len met zeer bevo egde person en gespr oken 
die het eens zijn daarm ede . Wij weten wel, en 
het is hier in dit bestek n iet de plaats daarover 
bre edvoerig te handelen, dat de k westie van 
vervo er n iet zo eenvoudig is, doc h we menen 
dat h et plan: in Congo org els te leren bouwen 
door onze org elbouwers goed uitvoerbaar is 
wann eer men zou werken volgens een degelijk 
plan. 

De grot e vraag die wij st ellen aan onze org el
bouwers en aan de op dit gebied be voegd e per
son en is de vo lgend e : 

Bestaat er materiaal, hout, leder, enz. dat 
bestand zou zijn tegen het klimaat in de 
streken van Congo buiten de mandaatge 
bieden'? 

Wann eer de moge lijkh eid daar van vastg este ld 
kon word en kan het vo lgend voorst el een grote 
kans krijg en om met suc ces uit gewerkt te wor 
ch·t.1: 

Men mak e voor de kerken van Congo een 
sp 0 ciaal typ e van orge l, da t door een stevige 
sam enwerking ond er on ze orgelbouw ers goed 
kon verkr egen word en , bi_j zov er dat enk ele be
lan ghebb end e person en in de koloni e d it ty pe 
gemakk elijk kunn en monter en. Zo zou men sti l
aan een org elbeweging in Congo ontwikk elen die 
na een relati ef kort e t ijd aldaar een centrum 
van 0rgelb ouwkunst zou wettig en, al dan niet 
op zich zelf, dan toch a ls tuss ens chak el tus sen 
de kerk en en de orgelbouw ers in België. 

H et overgroot aanta l orgelbouw ers in ons 
land ( denk en wij aan de to ekom st va n de ve le 
org elbouwers-zon en! ) is een reden te meer om 
met durf en kra chtdadigh eid dit prob leem on
der ogen t e nemen . Of zullen weer buit ep.lan
ders het zaakj e vóór on ze neus mo eten opknap 
pen? 

D e Schalm e i 

Bezoek van Mr. Jo s Biro eli , zoon van de Mw a mi van 
U rundi, in het bure a u va n « De Scha lmei >>. De zeer sym
pathieke kroonprins inter ess eerd e zich aan de orge lb ewe
gin g e n tekende he t guld en bo e k va n « De Sch a lmei ». 
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KOPPEN 

Victor Hens op bezoek . 

Het past, dat we na een contact nam e met 
een organist uit de oudere generatie, Mr Emi el 
De Groot e, oud-organist der St-Baafskathe
draal ons zoeklicht verplaatsen naar een figum 
uit de aankomende concert-organisten-genera
tie. Wij meenden geen bete re te kunn en nemen 
dan iema nd die leerling was van de ouder e 
school langs Callaerts en Alex . Pa epen en van 
de nieuwe re met Pr of. F lor P eete rs. Hij he eft 
beide method en gevolgd met brio en heeft een 
hoge gra ad van perfectie en nauwg ezeth eid be
reikt . 

Victor H ens is nu 29 ja ar, werd te Antwerpen 
geboren waar hij nog verblijft . 

In 1944 beëindigd e hij zijn studies in het 
Lemm ensg est icht als Lameaat. Verd er verwierf 
hij de 1 ° Prijs voor orge l in h et Conservatorium 
te An twe rp en en de J. Callaerts-prijs. 

Als vrij e leerling vervo lmaakt hij zich in het 
orgelsp el aan het zelfde Conservatorium onde r 
de leiding van Prof Peeters. 

Hij werd ondertussen tot organist benoemd 
in de D ekanal e St-Amanduskerk te Antwerp en. 

Victor H ens is voor de lezers van << De Schal
mei» geen onb ekend e me er. De ta lloze concer
ten in de Dominik anerkerk en in de grote ste
den van het land getuigen voor hem. Wij m e
nen niet de waarheid geweld te doen wanneer 
wij hem als tweede ( dus na Prof Peeters) ste l-

VICTOR HENS 
Jen voor wat het aantal concerten betreft. Wij 
hebben hier lang met hem gesproken over de 
orge lbeweging en we hoord en niet minder over 
hem va n vrienden van beide zijden . Wij menen 
hem daaruit te kenn en als een onvermoeibaar 
werk er en, alho ewel wij de indruk hebb en dat 
het publiek van Antw erpen ste llig achteruit 
staat bij dit van vele andere steden op orge l
gebied, is hij vol goede hoop dit te kunn en ver
anderen na aanhoudend te werken en te strij
den voor dit doel. Hij heeft zeker daarvan reeds 
een deel bereikt doch er blijft nog enorm veel 
te doen. Wij hebb en echter de indruk dat de 
orgelbeweging te Anw erepn in zeer goede han
den is: vaardige handen, kunstenaars-hand en, 
hand en va n een werker! ,, De Schalm ei ii wenst 
onze vri end Vic Hens een verdere schitterende 
loopbaan! De Schalm ei zal de lezers verder op 
de hoogte houden van di t kunstenaarsl even dat 
voor de beweging en h et land een grote belofte 
inhoudt. 

c.Brief uit é:hili 
/-li.er een bric{ ven Pen lroUt've 
leze r van « De Sclwlm ei >. 

Ik leef hier waarschijnlijk op veruit 
de verste afstand van al uw Schalm eilezers; 
maar dat doet er niet toe, even regelmatig a lsof 
ik in België zou wonen komt me r egelmatig uw 
t ijds chrift toe. Ik dank u voor de zorg daarvoor. 

Uw tijdschrift is zo de enige verbindin g die ik 
op dit ogenblik nog heb op musi caa l gebied, op 
een afstand van zo maar 14.000 km; u kunt re
kenen dat ik dan ook van de eerste tot de laat ste 
lette r lees. Ik mo et u gelukwensen om uw moed 
en doorzettingsvermog en. U ziet, de aanhouder 
wint! 

U h ebt natuurlijk uw zending, en ze is schoon, 
la ngs degelijk e muzi ek de mensen nad er tot 
God te br engen. Wij staan hier recht str eeks in 
de voorlinie voor 't werk der zielen en muziek 
is daar om ook maar een middel; a lhoewel wij 
dat middel heel goed gebruiken . 
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Mijn gro ot spij t is dat er hier geen orgels zijn 
die t reffelijk zijn. In heel Sa nt iago zijn er twee 
orgels waarop een rec ital zou kunn en gegeve n 
word en, dat zijn er di e vóó r een t ien ta l jaren 
doo r Walcker ui t Dui tsland gezond en werd en. 
Ik h eb in onze kerk een p rull eke met wel twee 
klav ier en doch slech ts pedaa l tot de twee de fa , 
daa r ka n ik du s geen enk el fuu gske op spelen. 
Als enig solo-spel voo r een koraa l van Bach a l
t ijd dezelfd e flu te harm oni que of een pr esta nt 
die vee l te sn ijd end is. Enfin we doen wat we 
kunn en. 

Ik zie dat ge formid abel a fgeeft op de Ha m 
mo nd- orgels. Ik geef u gra ag toe dat di t niet h et 
ideaa l is maa r voo r Zuid-A me rik a is dat de eni
ge op lossing. ER ZIJ N IN H E EL CHILI MI S
SCHI EN E E N 20-t a l ORGEL S, hoe wilt ge dat 
daa r een orgelmak er zou kunn en leve n . Daa rom 
is het ook dat er geen enk el ve rd iens te lijk ge 
bouwd werd. 

Hi er ergens in een rijk e kerk va n Zuste rk ens 
die ui t Fr ankrijk gek omen zijn STAAT EE N 
CA V AILLÉ- COLL , maa r die mensen h ebb en er 
een pia nofabr ikan t bij gehaa ld om het te kui sen . 
Hij heeft dat ook gron d ig gedaan, doch de scho
ne v ier-r ang mi x tuur heeft hij fijn t jes naa r de 
kn opp en geh olpen! D an staa t, er aan dat zelf cl<· 
orgel een SMIDS E-V ENTILATO R di e een eigen 

toon heeft, een moo ie la bémol ! en die klink t in 
een ha lfsterk spe l zo ster k door dat ge hem door
heen a lles st evig hoor! 

H ier op 500 mete r afsta nd staat een H am
mond- orgel, en a ls gij, met a l uw lezers moest 
wete n in welk e om sta nd igheden wij hi er wonen , 
dan zul t ge 't m e van ha rte vergeve n dat ik 
daar om de vee r t ien dage n mijn har t eens fer m 
ga oph alen om een beetj e Ba ch te spelen . Ik 
heb op mijn repe r to rium enk ele kl eine koralen, 
de T occata in re kl.; de Pr elud e en fu ga in Do 
Gr ., in si ki, de t rip el fuga, de gr ote pr elud e in F . 
in Sol gr., de Fa n tas ie en fu ga in Sol kl. , hi f'r
va n ben ik nog de fu ga aa n 't inst ude ren. U ziet 
dat we hi er , doo rh een a l ons werk het orgel niet 
ve rgete n! H et is slech ts een H ammo nd-orgel 
doch ik beschik nu to ch over twee kl av ieren en 
volledig pe daa l, zodat het te n mins te mij de 
illu sie geeft te spe len op een on zer ve le m ooie 
orge ls in Vlaa nd eren en N ederland . 

Late r st uur ik wat meer dere gegevens o,· c r 
het Cava illé-Coll-orgel. Ik zal t rac h te n te weten 
van waa r het jui st k omt en ook de dispos it ie 
mede delen. 

H ar te lijk e groete n aan a l de lezers en goed 
heil! 

HU MBERT US MOR l S 
Sa n t iago 

<{Orgeih~:;b1oki;! HN;;ï;;i;;•dtN.vd.R.1 
v. 

OVE R AD VISE UR S EN HU N HO BBY'S 

aat ik maa r dadelijk met de deur 
in hui s va llen: ik wil het heb
ben over de adviseur en zijn 
hobby's; meer ove r de h obby's 
dan ove r de advis eur-hims elf. 
Over de adviseur heb ik vroe
ger in ons t ijd schrif t ve le 

schone woord en kunn en schrij ven (Rudolf 
Agr icola en Charles P hilb ert - Jr g. II) . Het is 
zijn taa k , in term edia ir te zijn t ussen beide par
t ijen: hij moet de op dr ach tge ver besc herm en 
tegen de ui tvoe rd er , de ui tvoerde r tegen de op 
drac h tgever. Hi j mbet op een strikte ma nier 
nagaan, of de bepa lin gen va n h et con tract eer 
lijk, vo lgens de goede trouw en vo lgens de rege ls 
va n h et ambacht worden uitgevoerd . Ee n grote 
kenn is van zaken, va n recht en en economi e, 
maar ook va n het ambac ht mo et va n h em ge-
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ve rgd kunn en word en. H iernaast is geen p laats 
voo r ,, h obb y's». 

<< Ho bby », " h obb y-h orse >> omsc hrijft m ijn 
woor denb oek a ls eon st uk kin de rspee lgoe d ;_ het 
is een a fleidin g va n een werkw oord dat all e ge 
b1:ekk igheid-in -ga ng in zich ve renigt : strom pe
len, k reup el lope n , st ruik elen , ( de goede gang 
va n zaken) be lem meren ; a ls sub st an t ief: een 
strompe lende gang, een moe ilijk he id. H et ziet 
er dus voo r ons vee lgebru ikt woord « h obby» 
n iet best uit. De gun st igste bete kenis komt 
d11,n nog toe aa n de hob by a ls sto kp aa r dje, a ls 
liefhe bberij . 

Wat heeft de ,, liefh ebb erij », wat h eeft h et 
,, sto kpaa rdj e » in de orge lbouw te doen ? Di t 
ku nstenaa rs-ambac h t is er toc h eigenlijk te ver 
heve n voo r, en daaro m wil ik het hier kor t en 
goed a ls conclusie - nu reeds - kwa lificere n 
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met een ander ge leend v1·eemd \\;oord: « ho
lnun », dat aan de overkant van het grot e wa
t er H mooidoenerij », H onzin » betekent. 

Ho e kom t deze stokpaardjes-ruiterij in di t 
am ba ch t ? De Duit sers no eme n het deftig « Prin
zipienreiterei», maar het kom t op hetze lfd e 
neer. Het verduidelijkt enigszins de oorsprong: 
men hecht sterk aan bepaalde beginselen en wil 
die, kost wat kost, door gevoe rd zien overal 
waa r m en het voor het zeggen heeft. Maar ook 
daa r is een orgel te goed voo r. 

Hobby en snobism e ligg en in de regel dich t 
bij een; ze zijn beid e voo rt gekom en uit een ge
br ek aan wezenlijk inzicht in de kw est ies waar 
het ove r gaat en dus een gevo lg van een te 
oppervlakkige kijk op de zaken. Als zodanig 
vormen ze dus een belediging voor de stand 
van h et ambacht en een benadeling voor de 
uitv oering van ernstige pl ann en . 

H oe komt m en in de orgelbouw aan hobby's? 
J?e grondoorzaak is te vinden in een haastig e 
liefd e voor het orgel als verschijnsel in onze 
cu lt uur. Men is een ogenblik diep begeesterd 
voo r het klank fenomee n va n een bepaald typ e 
orge l, en wil di t graag ove ra l gaan terug vin
den. Men gee ft zich min of meer moeite om na 
te spe ur en , waa rin dit schone orgel versc hilt 
van a nd ere, di e op dat ogenb lik mind er scho on 
worden gevonden. Men me ent in dit verschil 
h et r ecept te hebben gevonden voor u het » 
orge l en men propage ert dit a llerw egen. E ens
deels is hiervan iets te ve rstaa n: vVe herinn e
ren nns maar a l te goed de diepstand va n de 
org clbo11w : do voo rb eelden staan nog overa l 
om ons heen, want een orgel is een instrum ent 
dat jaren mee moe t . Maar bij de beoordeling 
van deze en de verge lijkin g van de slecht e nieu
we met de goede oud e orgels ontb ra k vaa k een 
zeer voo rnam e fact or: nl. di e van het vakman
schap, wat ook weer in vele geva llen exc usab el 
was, gnzien het no odlottige feit, dat er ook on
der de orge l-m ont eu rs ta l van liede n waren, di e 
van het sch one ambacht slechts uit de verte 
hadde n gehoor d en die, noch op grond van hun 
vo r ming, noch uit hoofde va n hun pr estat ies 
voor een vo lwaa rdi g orge lbouwer kond en door 
gaan. In die dagen hebben, zelfs mèt hun h ob
by's, vele adviseurs goede dingen voor h et org el 
gedaan . Maa r afdoende is hun optre den niet 
geweest . 

Daar kw am uit de El zas de roep naa r een 
ver nieuwin g van de orge lb ouw op de oud e 
gronds lagen . Schweitzer en Rupp trachtten een 
br ug te slaan tusse n de oud e Fr a nse en de oud e 
Duit se orge lbouw . Er werd over gesc hr even en 
over verga derd op int ern at ional e congrei:;sen. 
Daar werd het nieuwe orgel geboren: het had 
h et model va n het oud e. Dan, in de tw inti ger 

Ja ren onzer eeuw , gaat men in Duitsland ve r 
der met het naspeuren va n de beginselen der 
oude orgels. Men bou wt naar een ontwerp
dispos it ie van Michel Praetorius (De Orga no
grap hi a - 1618) in 1921 een mod el-org el met 
de oud e dispositi e, met de oude mensuren die 
men aa n bestaa nd e oude orgelpijpen had op
gemete n. De bege esterde be richt en die de luis
teraars van dit orgel meeb ra chte n , zetten aan 
sto nd s de orge lwereld in vuur en vlam. D e 
th eoret ici gingen nog ve rder en ve rklaard en zeer 
nadrukkelijk, dat all een de orgels van de oude 
stempe l de weze nlijk e en waara chti ge org els 
waren, en dat a l wat na 1800 was ontstaan, 
eenvoud ig verwerp elijk was. De grote verdien
ste n van een Ca vaillé-Coll zag men over h et 
hoofd , mede doorda t men zijn beginselen ni et 
begreep en ook' doorda t men di e beginselen 
merendeels slecht s k end e uit de minder goede 
navo lgingen en de ove rdrijvin gen va n late re oi
gelbouw ers en orgelmonteurs. 

Hier begonn en de fouten van het ni euwe sys
teem zich te ope nb aren . Er was teveel over or
gelbou w gesc hr eve n , en ook in de orgelbouw 
bego n zich de grote fout va n het int ellectua lis
me der twi nt igste eeuw te wreken: wi e maar 
vee l ove r orgels en orgelbouw had gelezen , meen
de er zich een oord eel over te kunn en aanmeten. 
Meend e zelfs orgelbouw ers de weg te kunn en 
wijzen. Enerzijds ontb rak het de orge lbouw ers 
aun voldoende int ellect uele vo rming om de hi s
tor isch beter geschoo lde, wiskundig beter on
derl egde, tec hn ologisch meer gelette rd e advi
seur van a n twoord te dien en: Hij was toch im
mers ni et meer dan een hand swe rkman ! Hij 
was niet me er dan de man die met geree ds chap 
kon omgaa n en een voorwerp kon ma.ken naar 
een te kenin g, en een omschr eve n ontwe rp. H et 
mak en van de ontwe rp en werd aa n de (< atlvi.
seu r s » ove rgelate n , aa n de mannen die het ge
va l uitdacht en. En, ni etwaar, de idee preva
lueer t bo ve n de daad. H et is a lweer verklaar
baar, wann eer men eraa n denk t, dat h et am
bacht dat « orgelbouw n heet, sinds h ond erd 
ja ar niet meer was geweest dan een handwerk 
a ls ieder and er, ni et meer was wat het vro eger 
was geweest: een kun st als be eldh ouw en en 
schi lderen. Het a mba ch te lijk e was erin ver
drongen door het alleen-ma ar handwerksmatige, 
en dàt was t enslotte de oorzaa k dat de alleen
maar handwerksman-orgelbouwer zich de min
dere voe lde van de man die « geleerd n was in 
dit va k. Vandaar dat het mercantilism e in een 
latere pe ri ode zulk een bijt ende greep had op 
de (( orge lfab ri eken n, een greep, waaraan ook 
nu nog de huidige orgelbouw erij en ni et geheel 
en al on tkome n zijn. 

H et was een janb oel in de org el-mak er ij en 
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daar hebben vele adviseurs vee l goed kunn en 
doen, doordat zij de orge lbouwers weer de we
gen hebben gewezen om uit het moeras te ont
komen. Ik denk aan manne n als Schw eitzer en 
Rupp , aan Mahrenholz en Gurlitt en Smets . 
,En toch ... ! 

En toc h is er uit hun handen groot kwaad 
gekomen . Men komt er niet met het copieren 
van oud e instrum enten , van oude mensuren, 
van oude disposities. Een beslissende keuze uit 
het wat en het hoe van al deze ding en behoort 
njet in de eerste p laats aan de man van de 
wetenschap, maar aan de kun st enaar. Deze 
bes list hierin me t een fijne, met een onfeilbare 
intuïtie. Hij heeft natuurlijk zijn vakkennis om 
zijn intenties uit te voeren, doch dat zijn de 
dingen van « het tweede p lan ». Van vee l meer 
belang is zijn geeste lijk e vorming, die gelijke 
tred heeft moeten houden met de vorming van 
zijn technische kennis en zijn technisch kunnen, 
d.w.z. met zijn ambachte lijk e vorm ing. 

Heeft het bij onze orgelmakers a l ontbrok en 
aan een voldoende geeste lijk e en artisti eke vor
ming, bij vele van de adviseurs miss en we maar 
al te zeer de ontw ikk eling van het ambachte
lijke. Maar dat niet alleen: het inzicht hierin 
on t breekt, ook het inzien van de noodzaak daar
·\·an voor eon vruchtbaar adv iseurschap komen 
vele te kor t. 

Welk e advis ew- van vandaag de dag is in 
staat om de delen van een windlad e met een 
schaaf naar behoren te bewerken, wie van h en 
kan een voet aan een pijp sold eren? W elke or 
gel th eoreti cus is in staat een zwikk el van een 
ba lg uit t e snijd en en in te plakken? Zo zijn er 
hond erd ding en op te noem en die een welond er
legd t heoreticus wel «kent», desnoods nog 
« weet », doch die hij in de praktijk niet tot een 
goed eind e kan brengen. M.a.w . het vak ver
staat hij niet. Maar dan zijn zijn oord elen en 
zijn voorschrift en ook niet van doorslagg evend e 
waard e. Dan spr eekt en schrijft hij over ding en, 
waarvan hij de porte e niet kan overzien . Dan 
blijft hi j zitten op hobby's. Dan komt hij met 
<< recepten » aandragen, geconstrueerd op pa
pier, maar ondervindingen van eld ers. 

Wann eer de oud e Phi lbert een voorste l had 
te doen aan de Adema's bij de bouw van he t 
orge l van de « Mozes », ging hijzelf aan de 
schaafbank sta an, st ak hij zelf de soldeerbout 
in het vuur en exp erimenteerde tot de op los
sing gevonden was. Die legde hij aan de orge l
bouw er voor en samen werd de to epassings
mog elijkheid besproken. Hij zwoer niet bij ma
te n en mensuren, hij, die op de at eliers van 
Cavai llé-Coll a ls kind in huis was. Als verstan
dig m ens nam hij wel de oude bepro efd e maten 
en mensuren tot gronds lag, maar hij behi eld 
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zich de volle vrijheid, om er aa n te wijzigen wat 
de p laats en de omstandigheden eisten. Elke 
ma at , elke vorm , elk stukje h out of metaal of 
leder dat bij het orgel werd gebr uik t , zag hij 
in het grot e verband van het gehee l, had voor 
hem de waard e van een factor in de uiteinde
lijk e klank die het orgel moest voortbrengen, 
beza t deze waard e voor de muzi ek die hij a ls 
zijn ideaa l kende voor het orgel van zijn dagen. 

In onze dag en predikt de advis eur de terug 
gang naar« het waaracht ig orgel », waarmee hij 
dan bedo elt, met labialen va n oude mensuur, 
met tongwerken als in de zevent iende eeuw 
werd en gemaakt. Maar is deze ti jd sb epaling niet 
volmaakt willekeurig? Waarom kan het ni et het 
Brabants e of Hollandse orge l van de zestiend e 
eeuw zijn? Waarom niet het oude orgel van 
Delft van 1455, waarom niet een orge l met a l
leen maar een blokwerk van prestant en ? We et 
dio hobby-horse riding adv iseur dan n iet, dat 
ook de Baarpijp, ook de tongwer ken, ook de 
Gen shoorns, Nachthoorns en andere registers 
maar t oevoeg ingen en uitbreiding en, erger nog: 
instrum ent en-nabootsing en waren bij het oud e 
prestantenkoor? Waar wil hij dan to ch de grens 
tr ekk en? Wat is er voor bezwaar tegen een min 
of moer volledig Violen-koor op een groot orgel ? 
Wat heeft men toch tegen een goed geïnt oneer
de Fluit-ha rmoniek? Het Alkmaarse Sint-Lau
rens-org el bezit een Viola ( een tongwerk, nb.) 
dat - ik schreef dat vro eger reeps - dat klin kt 
a ls een stri jkk war te t. En dat is een regist er 
cc uit die goede oude t ijd ». Of alw eer niet? 

Er is aan die hobby -horse riding nog een an
dere, een h eel lelijk e kant: Ik hoord e k ort ge
leden een orgel in spe len door niemand mind er 
dan H endrik Andriess en. Deze organist, een der 
eerst en van het land, heeft een bijzonder e voor
liefde voor Cesar Franck. Het orge l waarop hij 
het Derd e Choral te sp elen had, m iste daarvoor 
de geëigend e dispositi e : Geen enk el strijkend 
regist er, de tongwerken te hard. H etzelfde euv el 
is ook Char les Tourn emir e overkomen , toen hij, 
h et was kort vóó r de oorlog, in het Zuiden van 
ons land een dergelijk orge l te b espe len kr eeg, 
en - daar was het Tournemir e voo r - een 
werk van Franc k zou sp elen. Ja maar, ja maar, 
vr iend en, dat was to ch al t e bar: DA labialen 
van beide orgels zijn zeer goed gemaakt, goed 
aeïnton eerd. Mar het is geen orge l om er Franck 
~p te spe len. Wat nu? Dus ook geen Widor, geen 
Viern e, geen F lor Pe et ers, geen Anc:h-iessen? J a , 
wat wil m en dan? Hebb en deze m ens en geen 
org elmu ziek geschrev en? Spreekt ui t deze hou
ding der « barok -org el >'.-adviseurs niet een di~
criminati e van componisten als Franck en W1-
dor en Viern e en P eet ers en Andriessen en ... 
somt U maar verder op. 
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Men ziet wat aan a l deze ding en vast zit. Wa t 
bete kent toch die veroorde ling van de F lui t
harn ~oniek van Cavaillé-Coll? ,1/at bct ekeneu 
toch a l die « adviez en » ten bate van het 
<<echte» orgel (exc usez du peul)? 

gen van de windkan alen, ove r de conducten, 
over de pla a ts der ve rschill end e registers ... H et 
r esultaat staat nog altijd tot onz e grote bew on
dering. 

Wa arom «adviseert» men a lleen , va nui t zijn 
eige n (of uit anderer) hobby's, tot het mak en 
van het orgel na ar oud recept? Waarom niet zo, 
dat men ook aanraadt, om naast de grondst em
men met oude m ensuur en vold oende vu lstem 
men, ook een aant a l r egister m et de latere m en
suren ( overb lazende fluiten en st rijk er s) ? 
Waarom trac ht men nog enige «st rijk» aan te 
br engen met bred e labiums en lage opsned e? 
H et is a lles zo onzake lijk en verwarre nd. 

Voor een kunst- amba ch t als de orge lb ouw is 
hobbelpaard-rijd en to ch niet de aangewezen 
man ier om iets te bereiken. K om nou! 

re_Pi et Viss e r 

----,----------~---------------------'-----:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~--- -

Ik wil hi er nogma als Philb ert citeren (cfr . De 
Scha lm ei - Jrg. 1, blz. 19): << Het zoud e mij,>> 
schrijf t hij 19 Augustus 1869 in een bri ef aan 
Ad ema, H vee l genoeg en do en, indi en ge wild et 
ook eene proev e nemen met eene midd elbare 
m ensuur tussche n Clarabe lla di e te dik en Vio
lino di e vee l te nauw is v o o r z u 1 k e e n 
k 1 a vier... (spat. van ons - P.V.) ... Ik heb 
het in tussc hen op een tabe llet je gebragt, tege 
lijk met de Clarab ella en het Violino. H et zoud e 
mij ... den grootsten genoegen doen, dat gij die 
pro eve n met veel zorg wild et behand elen. n Op 
deze wijze a dvi seerd e Philb ert over de afrnet in-

o4an €. ;J.f.. 'i)ater ';;2ean cl.' tlbée , óócc. 

Gnkele Orgeltesten van 

}. S. 18ach 

]Jv-e/11cliuwi en fuga in b (si) 

Dit ceuvr e - echt e br onz en muzi ek - is we l
licht het meest rijp e ond er a l de org elwerken 
van Bach; het is één deinin g en ko epelin g van 
geluiden en dat eert ongetwi j feld uit de Leip
ziger pe riode. 

Het pre ludium do et twee groepen va n sterke 
sonori te it en contr asteren : Hauptw erk en Rü ck
pos itif (of bij gebrek daaraan va n Ob erwerk); 

IV 

h et do et zich voo r in een weelde van prachtig , 
pronk erig , feeste lijk rhythme vo l sprankelende 
fantas ie in de ve le, vri je a rabes ken, en kan door
ga.an a ls h et idea le too nb eeld va n een baro k
monument. Voornaamh eid van uitdrukking , 
pr eciesh eid , man nelijkh eid , vloeiend e themati ek 
(a ls met zac hte weemoed omfloe rsd), st erk ge
spann en dynami ek, mak en van dit Pr e ludium 
een unicum in de ganse muz ieklit eratuur. H et 
is een vo lmaakt meesterwe rk , waarop nu een
ma al niets valt af te din gen. Alles is hi er te 
bewonderen : de fr isse en grootse in spirat ie, de 
idea le vorm, het vo lmaa kt eve nwicht van con 
trapunt en har moni e. Voo rzeker is het contras t 
t usse n dit dynami sch pre ludium en de daa ro p 
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volgend e ru stig e fuga hi er uitdrukk elijk be
doeld. Ind erda ad, in de fuga verstilt en luwt het 
geweld , zoda t we hier in waarh eid te doen heb
ben met een t weeluik. H et Pr eludium met zijn 
twee th ema 's die zeer vrij bewerk t word en, 
heett de allur e van een groot , vrij recita tief; de 
fuga met het énig-m ooi maj estati sch, b eschou
wend en zac ht- welvend hoofd t hema deint ge
leidelijk uit tot een weelderig, goti sch, polypho
nisch slot , waarbij zich een nieuw t hema van een 
zegev ierend kar akt er is komen t oevo egen. Zij 
va ngt aan al s een gewone fug a met th ema en 
te gen t hema; in het t'vveede deel komt dan het 
twee de t egenth ema a ls een fa nfar e opd age n in 
de scherp e st em va n de sopr ano ; h et wente lt 
en cirk elt door a lle partij en , het beheers t en 
ruk t de and ere t hema 's mede in een « apocalyp 
t isch crescendo >> (F . Germ ani) , na ar het gran
dioze beslui t va n dit epos . 

10rnlud1111n e11 fug(I 111 a (l<i) 

De meeste Bac h -kenn ers doe n het Pr eludiu m 
opklimm en tot de ja ren va n Weima r ( 1708-
1717) , zodat het geschr eve n werd in de vo lle 
kr ach t va n Bac h' s gerijp te jeugd . Wat J. Kehr er 
va n de gro te en bekend e Fa ntas ie in g (sol) 
zegt, kan men hi er nage noeg herh a len : << een 
geïmpr ovisee rd h eld en dich t . . . doch het losstor
men va n de genia le improv isato r wordt b edw on
gen en bete ugeld door de wijze bezonk enh eid 
va n het volledig gerij pt ku nste naa rsscha p. » 
De inl eid end e ca denza op de m anu alen en de 
hieropvo lgend e pedaa .Jsolo bestem pelen dit werk 
tot een waa r vir t uose nst uk. H et is een Fant as ie 
di e nogmaa ls de her inn erin g aa n Bux te hud e op 
roep t , doch Bach haa lt het op zijn gro t e vo or 
ganger doo r mee r evenw ich t en verh oudin g in 
de u itwe rkin g . 

Na d ie inl eid ing wen dt Bac h de tocca ta -vo rm 
aa n met virt uose tre kk en en viri ele ca denzen 
op het p edaa l ; het laa tste dee l is mee r bezon
ken. Al moge aan di t Pre ludium de st renge een 
h eid orttbre ken , toc h is het st ev ig gebouwd ; 
rnen zou het kunnen bescho uwen als één lang 
cresce ndo, dat ui tmo nd t in een kr ac h t ig th ema , 
dat ta melijk bondig en sob er wordt ont wikk eld . 

De fuga die hi erbij aans luit d1:J,teert ui t de pe
riode van Leipzig. Zij dw ingt onze onver meng de 
bewon derin g af door haar vloeiend lijn enspel, 
haa r ede le grat ie, de re uzenadem waar mede zij 
on tw ikk eld wordt. Na een klass ieke exposit ie
en r e-expos it ie, vo lgt een rust iger ep isode, een 
soort << bicinium » dat de int rede va n de « st ret -
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t i » voorb ereidt . Zij beslui t met een brav our
ac h t ig eind e, een pr achti ge pe rorat ie, wellicht 
bedoeld om bete r het ve rb and met het Pr elu
diu m te doen aa nvoe len. Tu ssen de inl eiding 
en de perorat ie doet het t wees temmig midden
pa neel aan als een oas is va n vrede, rust en be
zinnin g midd en de p olyp honische overvl oed van 
deze fuga. Wil m en deze fuga -to t haar volledig 
rech t late n komen da n moe t zij zeer nau wkeu
rig gea rt iculeerd word en. 

10reli1di11w1. en f119c1 i11 e (mi) 
fa k r . 

De in te rn e kri t iek va n deze compo siti e over 
t uigt ons zonder moeit e dat zij m oet gesitu eerd 
word en tege n het eind e va n de 1 ° period e nl. 
t ijd ens de dage n die volg en op de r eis van 
Bac h naa r Lüb eck om er Bu xte hud e t e leren 
kenn en . H oewel van kor te omva ng is dit een 
va n de meest vo lmaak.te orgelcomp ositi es die 
Bac h geschr eve n heeft ; zij beh oort to t dè ca te
gori e va n de dec.orat ieve werk en . D e dram ati
sche recitat ieve n va n .de inzet , die als een schi t
terend loofwerk dit Pr eludiu m inl eiden, v oeren 
naa r ech te Bux te hud e-figurati e (maat 6-11) 
met pedaa lsolo. Va naf de 11° ma at laat zich in 
het pe daa l een kern acht ig mot ief h oren, dat op 
sequ ens-ach t ige wij ze word t herha ald en m et 
ste rk e akk oord- slagen begeleid wordt. H et klim t 
naa r de bove nste mme n· waa r h et in gemodu 
leerde vo rm versc hijn t; in de 18° maat ko mt 
een nieuw, k or t en weemoedig mot ief in de 2° 
ste m opduik en , begeleid door, , un willig abw eh e
rendc Akko rd en » ( Spi t ta ) . Over gans déze 
ep isode ligt een eigenaa rdi ge tove r. D e rest v an 
di t Pre ludi um word t beheerst door het th ema 
in pcdaa lsolo à la Bux te hud e; men lette no g op 
de trotse verr e sp rongen va n h et pe daal vóó r 
h et eind e. 

M. D upré te kent dit wer k a ls « un e sort e de 
ma rche solenn elle et grave scand ée ju squ'au 
bo ut pa r de p uissa nts acco rd s que coupe seule
ment la pé da le par des rappels du récitat if 
ini t ia l. n 

H et hoofdtherna van de fuga is ru stig, be
scheide n en eerder onp ersoonlijk, en het tege n
thema verschijn t als een soort emanat ie van het 
hoo fdt hema dat het a .h .w. komt oplui st eren en 
in de b loemen zette n . E r is geen enk ele mod u
lat ie in deze fuga , die a ls een st ille klac ht va n 
weemoed voo rt schr ij dt : « la fug ue, sur un suj et 
grave et austè re, est un sanglot doul our eux, 
poigna nt dans sa dignité n (D upr é }. 



Preludium en fuga vu llen hi er elkand er aan 
tot een wondervol poèma va n smart, ,vaar te 
ve ns de lich tstra len van geloof en hoop komen 
door heen gluren. 

[{01Ywl 

,,0 11/lensch, bewei11 dein Süncle gross" 
,;... 

f'.1$ a\ , ; 1 :. m J. 1 J l~t 
Het is wel een onb egonn en werk dez e con 1-

opsit ie te willen ve rkl aren, me n moet ze h oren 
en nog horen, beluisteren met gesloten ogen en 
met een hart in staat va n genade. Cantiek van 
tranen en vertedering, van liefde en wroeging 
en berouw, waarvan A. Guilmant zegde: « J' es
père l'en t endr e au ciel. » En A. Pirro sclueef: 
« L es pleur s s'y répand ent longuem ent . Aban
donn ez-vous à ce mouv eme nt du co ntr epoint, 
par ou s'écoulent les larmes vers ées à cause du 
péché. Di stinguez ensu it e !'image du Médiateur 
(m esur es 12 et 13) chargé déjà de son fardeau. 
Eprouvez l'ampl eu r de ses bienfaits (m. 13-17) 
et l'ap rêté de son sacr ifice. Ob serv ez en fin cette 
mon tée souda ine et ce jet des lign es vers les 
hau te urs, com m e si vo us y aperceviez Ie dernier 
effor t du portement de la croix. » 

Alleen het mysticisme, het geloof en de een
vo ud va n B ac h waren bekwaam om die diepte 
va n gevoelens uit te drukk en, die nodig zijn om 
én h et offe r van de Zaligmaker én de vermor
zeling va n het rouwmoedig har t te verwoorden. 
Wij staa n hi er voor een summum van exp ress i
vite it, gedrag en door h et subli emste cont rap unt . 
Hoe me este rlijk wordt de zwar e zonde nlast, die 
de H eiland voor ons heeft geto rst, de angst d ie 
Hij om onzentwill e heeft doorstaan en de b itter 
heid van onz e tran en , hi er afges child erd door de 
stam elend e repercuss ie-not en (zoals ook in het 
sub liem e ,, 0 Lamm Gottes » uit h et << Org el
büchl ein »). En hoe verstilt het « Adagiosissi 
mo » van het slot tot een ing ehoud en snik , 
wann eer de gelov ige ziel de H eiland beschouwt, 
di e yoor haar zolang aan h et schandhout vn n 
h~t krni s h eeft gehang en. 

Ook het hardvo chti gs t e gemo ed moe t zic.:h 
laten vermurw en en zich gewo nn en geven voor 
deze muz iek . 

Men kan zich mo eilijk een m eer ontroer end 
ge bed in denk en. Het lijk t wel of a l he t bitt er 
leed, a l het prang end e lijd en dat ooit door dit 
tran enda l v loeide of in een mensenh ar t lag op
gepropt, in deze b ladz ijd e werd neergelegd en 
opg estap eld tot een berg va n smart en vert ede
r ing. Ho e spontaa n borr elt de musicale para-

phrase op, zacht , welsprekend en one indig-we e
moedig. Alles blo eit zo natuurlijk ope n: de stil
v lamm ende lyri ek in de ve rsi erde soprano-par
t ij; het sub .iele contrap unt - a ls een wazige 
ac h tergrond - schept gevoelens, verbreedt de 
uitdrukking en de gedachte, verli cht het geh eel 
met broze, onvat bar e poëzie. Alles is hi er even 
bewonderenswaardig: de magistral e techniek, de 
int ense uitb eeldin g va n smart, maar di e als 
doorstikt is met de gouden draad van geloof en 
vertrouwen. Ja Ba ch is het Godskind, naï ef van 
ziels-h eerlijk e openheid... ongerept en kristal
zuiver van vrome ont roerin gen. (I. Querido) 

C9an:ilona in d (re) 

r I ï 1 r u r i· lw 

In dit werk, dat gelijkt op een ly rische fanta
sie, zijn de Zuid-Duitse en Itali aa nse invloed en 
z;eer duidelijk merkbaar. De kl are, glasheldere 
dispositie maakt het tot een der rijp ste werken 
uit de middenperiode va n Bach. N ar de vo rm 
beschouwd kan men het zich indenken als een 
overgang tusse n preludium, fuga en sonate. 

Aan de twee delen waa ruit deze composit ie 
bestaat ligt eenz elfd e thema ten grondslag. Bach 
breekt hi er met het strenge ka der van de Duits e 
fuga om zich te ve rm eien in de soepe le fant as ie
vorm. 

Het thema zelf - dat sa menva lt met de aan
hef va n de Gregoriaanse Intr oïtus « Gaudea
mus » - , is ov erbekend; men vindt h et bij de 
voo rga ngers va n Bach zoa ls bij Vitt or ia (in het 
motet « 0 vos omnes »), bij Fi·escobaldi (in 
di ens « Canzo na dopo l'Episto la della Messa 
della Madonna ») ; late r v indt men het nog bij 
Wagn er (in c< Parsifal »), bij Fauré (in « Ma
drigal», op . 35). 

D eze Canzo na va n Bach heeft iets va n Fres
co ba ldi 's ca ndi ede directheid. Het thema wordt 
in het pedaa l geëxposeerd ( de en ige ke er dat 
d it bij Ba ch geb eurt) en st ijgt daarna, vo lgens 
een nauwk eurig uitg ewerkt pl a n van de ba s 
naa r de sopra no; he t wordt teg engesteld aan 
een tegenth ema da t een even p lechtig karakt er 
bezit. D it eerst e de el kent gee n enkele modula
t ie of divertimento. 

H et tw eede deel van deze tw eeluik kent wel 
een verandering van rhythme ( 3/2 , voo rh een 
C), doch de om lijst ing en de atmosfeer blijven 
dezelfde ; ook de th ema 's ver schill en niet, 

Bew eeglijkh eid, t edere lyri sche poëzie, reli
gieuse insp irat ie, maken deze ca nzona tot een 
ju wee l van Bach's orge lkun st. 
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<'f11ga 111 g (sol) 

,gif$@"' ) ) ) 

:Óeze z.o-. « klein e fuga» die op een oud Ne
derlands ~ iegelied zou gebouwd zijn, bezit tal 
van merkwaardig e schoonheden. Zij is echt 
meesterlijk beschreven, klinkt prachtig, b~~~t 
stof tot interessante ontleding en voora l, ZIJ 1s 
aeteken,d door een onverwoestbare levensvreug 
de en -optimisme. Zij vertoont vol?oende ~·ijp
heid om haar te laten dagtekenen uit de penod e 
van Coethen of de eerste jaren van Leipzig. 

De expositie van het thema gebeurt op gans 
klassi eke wijze: van omhoog naar omlaag, de 
hern emino- van het thema in de relatieve grote
tertstoonl~dder wordt aan de alt toevertrouwd. 
De conclusie van deze fuga is alles behalve 
schoo ls, zonder eigenlijke stretto en pedaa l; . er 
is wel een lan ge narede, waar alle besta;1:-ddelen 
van dramatisch belang opeen gehoopt z1Jn. Een 
laatste maal zingt het thema in het p edaal, het 
tegen-thema verschijnt in de soprano, en dat 
bewe rkt een van de krachtigste affirmaties die 
zich ooit in de muziek hebben voorgedaan. D e 
bew erking van h et thema herinn ert aafl:. een 
procédé dat lat er aan César Franck wel b1Jzon
der dierbaar en vertrouwd za l worden: aan het 
me lod isch moti ef wordt ni euwe uitdrukkings
kracht bijgezet met het - licht verruimd en 
verbreed - te herhalen. Ook op harmonisch ge
bied weet Bach dit procédé op zeer gelukki ge 
wijze uit te buiten. 

Deze fuga is een weelde van fris en dartel 
leve n, van orenstrelende klanken. 

<'fnntasia in ~ (Sol) 

Ov er dit - te weinig gespee ld - werk zegt 
M. Dupré: « il faudrait voir dans cette pièce, 
un e descr iption philosophiqu e des trois ages de 
la v ie : l'insouciance de l'enfance; l'age mûr du
rant leq uel l'homme pe ine et travaill e sans arrêt, 
sans r ep it ; puis Ie crépuscule de l' ex ist ence dans 
Ie r ep os et la préparat ion à la mort.» Waar
schijnlijk dagtekent zij uit het eind e van de 
Weimar -periode; ze sluit aan bij de F antasia 
en fuga-vorm, aan wie Bach a.h.w. een ni euw 
leve n he eft wil len inblaz en. 

Dez e Fantasie is een drieluik . H et eerste en 
derde deel zijn echt e Fantasies zonder hoofd
of neven thema; h et eerste dee l is een mono lo
gisc h proloog, het derde een dialogi sche samen-
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spraak (tussen manuaal en pedaal). Het mid
ctenpanee l maakt de kern uit van deze compo
sitie; het eerste deel is or de voo rber eiamg van, 
terw ijl het derd e deel het uitgeleide doet. 

/:iomu.ige menen dat dit werk geschreven 
werd voor het .1:'inksterenfeest en dat de sch1eh
t1ge grupetti van het eerste deel de vuurtongen 
verbeelaen boven de hoofd en van de Aposteien. 
lJit is slechts een gissmg, zeker is nochtans dat 
somm ige .Prelud en en tuga 's, somn.iige decora
t:,1eve werKen evenals etteu Jke koralen bedoe ld 
ZIJn a ls illu strat ie van het liturgisch jaar. . 

.LJe inleidende mono loog is llcht, fIJn en zwie
rig. .tiierna komt het tweede deel opzetten a is 
een nooel, tors, plechtstatig Andante in v iJf 
stemmen, waarvan de grootsheid en de mteresse 
maar steeds aangroeien. ' t Is één onmetelI JK 
crescendo; langzaam maar zeke r wordt het mas
saa l gebouw opgetrokken, steunend op steeas 
ctezeude granieten blokken _die met de onver
bidctelljke kracht van de nooit onderbroken een
heidswa-arde worden opeengestapeld tot een 
reusachtig gehee l met lange modulerende perio
den. H et werk groeit steeds naar de hoogte toe, 
meegesleept door de gebiedende wilskrachtige 
bas dle dez e weelderige polyphonie samensnoert. 

Het slot van dit « gravement » eist heel het 
klankvolume van het instrument; vanaf de stij
gende gam van twee octaven m het pedaal, 
wordt net één gespierde, daverende krachts
uiting. 

In het derde de el krijgt de blije pittige pro
loog ( eerste deel) een eerde r droevig en !nelax:i
cho lisch antwoord met koortsachtig, onrustig 
arpeggi; in de bas dalen de n oten chromatisch 
tot ZIJ einde lijk de dominant weervinden en de 
grote tertstoonladder verschijnt opnieuw in a l 
haar gaafh eid: « le diminuendo qui répond au 
crescendo du "gravement" reprend alors- sa 
co urse ve rs l'abîme , poUI· conclure l'reuvre dans 
Ie mystère. >> (N. Durourcq). Dit derde deel is 
tevens een pare lt je van echte st em mingskunst, 
in het toveren van sfeer en klimaat zou men 
reeds Debussy menen te erkennen. 

Tenslott e nog dit: in deze Fantasia heeft 
Bach weer eens de vorm naar zijn gedachte we
te n te p looien; 't is het zoveelste bewijs van zij n 
weergaloos en onuitputte lijk genie. 

Koraal 
,,1flun {reut euch lieben C9hriste11 f:Î'111ei11" 

Om de extase van de vreugde te schi ldere n 
ontwikke lt Bach hiei· een verruk kelijk e twee-.... 



spraak tussen een la ng-uitg espo nn en , zeer bui g
zame vocalise die aan de recht erhand wordt toe 
vertrouwd en anderzijds een gebroken staccato
lijn in de linkerhand, t erwijl het C.F. op het 
pedaal met een tongwerk 8' wordt voorgedra
gen. , 

Di t orgelstuk is één sterke vlucht, één plot se 
ontlasting van vreugd e die als een pijl uit de 
boog wegschiet, soepel, lenig, zwierig, zonder ook 
maar eens op adem te kom en. H et is een kort 
orgelstuk, symbool va n de kortstondigh eid, 
waarm ede· de vr eugd en ons in di t leve n word en 
toebedeeld. De v irtuosi te it van de sclu·ijfwijze 
staat hier niet ten achter bij de v irtuosit eit van 
de geest. H et is hier ni et zozeer een Preludium 
dan wel een Fantasia in trio, een luchtig poëma 
vol innigh eid, licht, blijdschap, een zinderende 
ontboezeming van zilver en zonnig aeluk, een 
opeenstapeling van geurige bloem eng~r ven. Als 
mot to zou men bov en ~it orgelstuk het vers 
van Guido Gezelle kunn en schrijven: 

« Ja er zijn nog blijd e dagen in dit leve n, 
hoe weinig ook , er zijn er nog, voorwaar. » 

Ziehier het muzikaal testament van de 
gro otste orgelmeester aller tijden. Enkele dagen 
vóó r zijn dood riep de blind e, zieke meeste r zijn 
schoonzoon en leerling Altnik ol en zegde hem : 
« Ga papier ha len want ik voe l muziek in mijn 
hoofd. » Dan dict eerd e hij hem dit koraal, de 
zwan enzang va n de meeste r die reeds op de 
dr empel va n de eeuwigh eid staat en het tijde
lijk e met het eeuwig e gaat verwisselen. Het is 
zijn mu zicaal tes tam ent, zijn troostrede tot de 
treurende gelieven, zijn dankg ebed tot God: 
« Heer mijn leve n is niet a ltijd gemakkelijk ge
weest, maar het is, alles samengenomen, goed 
eri heerlijk geweest, want Gij hebt me lat en 
delen van de vr eugde van Uw schepp ing.» Van
uit de donk ere daodskamer laat hij ee n laatste 

maal, hier op de aarde zijn ziel zingen tot de 
H eer va n alle barmhartigheid: « Nu ga ik voor 
Uw troon verschijnen.» E en laat ste maal heeft 
hij , in het zicht van de dood willen bero ep doen 
op zijn hoogs te, voldragen kunst enaarschap: 
<< Il est év ident qu e Bac h a voulu, une dernièr e 
fois, parler en maître.» (P. Floriand) 

Men zal moeilijk uit mak en hetg een hi er het 
meest te bewonderen valt: de pracht van het 
weelderig contrapunt , de int ense uitdrukkings
kr ac ht van de serene melodie, de eenvoud van 
de aa ngewen de midd elen, het inti eme archaïs
me, de schi er naa kt e eenvoud van stijl die zo 
opva llend afstee kt tegen de rijk e volh eid van de 
laatste twee mat en die zo expressief-menselijk 
zijn alsof Schub er t of Schumann hier aan het 
woord waren. 

H et is het laatst e en opperste gebaar van de 
sterve nd e Cantor: « He er, het is goed gewees t , 
laa t, me nu naar Huis gaan. » 
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CBrief aan eaaaillé - eoll 

aon cle ~eer Strauaen 

III. 

Zoals wij redenen hadden t e verwachten, 
heeft de publi cat ie va n de onui tgegeve n bri even 
van Cavaillé-Coll een groot succes. Meerder e 
Fr a nse organisten en organol ogen bestell en de 
vo lledige lijst ervan omdat die brieve n in som
mige gevall en een nog ongekend licht werp en 
op verho uding en t ussen de beroemde orgelbou
wer en andere figur en ui t die periode en omdat 
zij de aa nda cht vest igen op meerdere zijden 
van het kar akt er van Cava illé-Coll zelf. In di t 
schrij ve n k omt een Belgisch orge lbouw er van 
die t ijd niet in het mooiste daglicht staan. Ca
va illé-Coll bijt va n zich af. Wij vest igen er no g
maals de aandacht op dat we de br ieve n 
1 e t t e r 1 ij k overneme n. H et is dus nie t 
nodi g ons op menigvuldige (( drukfouten » te 
wijzen! 

De Redacti e 

* 
Paris, Ie 5 Juin 1854. 

Mon cher Mr. Stra uven 

Il ne m'a pas été possibl e de m'assur er de la 
vér ité sur !'affa ire de la comme nd e des org ues 
Merkl ein, qu i me fait l'effet du pendant de celle 
q ue Ic facte ur Lor ette s'éta it atr ibuée en fesa n t 
p lacer a ses fraix un org ue a la nouvelle église 
St Joseph et en obtenant frodu leusement la 
perm ission du Doy en de Ste Genevieve de pla
cer un tout pet it orgue pour accompagner les 
Cant iqu es dan s l'E glise Ste Genevieve, to ute 
fois je compte savoir dema in la vé ri té sur to u te 
cette affair e et je vous la dir é avec sin cer ité. 

On vient de fa ire ici l'in auguration du grand 
orgue de St Eu stach e. Le colosa l instrum ent n'a 
pas repond u a l'attante du pu blic ni des art is
tes. On avait fai t venir L emmens de Bruxelles 
qui avait beaucoup d'effet sur notre orgue de 
St Vinc ent de Pau l, mais ici ni lui ni les autres 
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art ist es n'ont pa s fa it beaucoup d'e ffet sur Je 
nouv el orgue. 

Le buff et est fort beau mais le R amage ne 
r essam ble pas a son plum age. Esp ero ns qu e nous 
reussirons mieux à Gand et qu e n otr e scéan ce 
d'inoguration, sera mi eux orga nisée car celle a 
été longu e et ennuy euse d'un bout a l'au tre. 

- à demain donc d'aut res déta ils. 
J e viens de voir Ie nouveau cur é de l'Eglise 

St Eugène, Mr Lo cqu and secretaire de l'ar che
vèché. J e lui ai communiqué Ie note que vous 
m' avez envoyer et il m' a dit avec fran chise 
qu'en effet les donnat aires du prix de l'orgu e lui 
ava it impos é Mr. Merkl ein a cause du bon mar
marché ces facte urs fais ant de grands sacrifices 
pour place r un orgue à Paris mais que c'est à 
tord qu'on c'est servi du nom de Mons eign eur 
l'arc hevè qu e qui ignor e com pletteme nt cette 
affa ire. J e dois ajoutt er que Mr Locquand a 
été t res peu flat té de la tartine et du charlat a
nism e des facte urs belges, et je supose qu 'il se 
chargera lui même de les rapeller a la Rai son . 

En ce qui me concern e je ne vo is rien a fa ire 
contre eet abus de la pr esse qui insère tout es 
les nouvelles bonnes ou fosses moy en nant finan
ce, et d 'un au t re coté il ne faut pas donn er a 
MMs les facteurs belges plus d'importance qu 'ils 
ne meritent en rc levent dan s un Journal la faus
seté de leur s prétentions. Nous atte nd ons .que 
leur orgue soit en place pour la isser jug er Ie 
publi c, et je supose qu'il n'auront rien . gagné é 
Ie commerce ni pour leu r réputation ni pour Jpm• 
bours e. Enfin la issons les venir ce n'est pa s moi 
q ui irai leur faire la concurence du Rabais. 

Mes hommages à Mr Ie Doyen et mes respects 
a votr e Dam e, 

vot re Devoué 



Omme1feis doo1f hee111, 
.I van l{Jein-1Brabant 

BORNEM 

Alh oew el we gemeend hadden op die belang-
1·ijke plaats een goed e en rijke vondst te doen 
is het tegengevallen. In de Abdij van Bornem 
is het archief nog niet volledig geordend en in 
die aard nog niet uitgepluisd. Het zal echter 
onze vriend E. P . Raph. van Loon zijn die « De 
Schalm ei» t er geleg en t ijd het resultaat der 
opzo eking en aldaar zal mededelen. Wat ook be
langrijk kan zijn is de Abdijarchieven, is een 
lijs t op te maken, en alle mogelijke inlichtingen 
samen te bund elen nopens de Paters- of Broe
d ersorganist en die uit Engeland gevlucht, in de 
Abdij a ls dusdanig dienst deden. Kunt u me ook 
niet inlichten nopens de twee Engelse studen
ten ,, Sauvag e » die in het kloost er studeerden? 
Hun pla ats van herkomst, de naam van hun 
ouders? 

Ook in de dorpskerk, waar we de bekende 
Pasto or Lind emans van de " Duve1sschure » 
ontmoetten, zijn weinig of geen archieven meer 
ov ergebleven. Wel moeten er meer bestaan heb
ben rond het begin van deze eeuw daar hel e 
bund els hapdschrift, uittreksels van het origi
ne el archief, door een E. Pater samengebracht, 
nog in de archi efkoffer berusten. Daaruit kun
nen we slechts een paar gegevens hal en: " Item 
t e Temsche betae lt t en jaere 1615 van een or
ghel, 180 p .» De naam van een orgelbouwer is 
hi er niet vermeld. 

E en eeuw lat er wordt een nieuw orgel ge
bouwd (172 1) door Mr Di e lk e ns Horge l
ma eker tot Mechel en voor 525 guld en, en ond er 
den toren gep laatst». 

Dit is a lles. 

ST-AMANDS-PUURS 

Ee n rijk en goed bewaard archief. De Z. E. H. 
P as t oor onderhoudt ons over de prachtige meu
bels die verbrand werd en (zonder noodzaak in 
oorl ogsomstandi gheden) en over het verni eu
wingswerk dat hij sinds ja ren uitvoert. Hij kan 
met het nodig gezag spr eken daar hij op deze 
mooie Sche lde-parochie re eds 33 jaar Pastoor 
is. De kerk staat juist aan de boord van de 
Sche lde, aa n een prachtige bocht. Er overheen 
ûen we Kast e!. .en Moerzeke. E en puffende sle-

en 

de Kerkrekeningen 
Oost -\Jlaand eren 

per slew·t een vierta l binnenvaartsch epen door 
het schitterende wat er. Het is een der warmste 
dag en van het jaar; met heimwe e k eren we de 
rug na ar de felle Sch eld e en kruip en op de stik
het e zolder: een echte bro eikast. Onze verwach
tingen zijn hier echter weer bedrogen uitgeva~
len. 

Graf aan de Schelde. 

In de 17•· eeuw word en geen tekst en gevonden 
die op het bestaan van een orgel wijzen. Pas 
zeer aan het eind e wordt een orge l gebouwd, in 
1696 kom en een paar nota's voor van "foeyen » 
die door zeker persoon aan de Horgh elmaecke.rs» 
gegeve n worden en voor het ste llen van het 
ho ogzaa l, doch nergens een naam . To evallig ont
breken de rekeningen ·vóór en na die datum. 
Pas in 1720-21 komt er nieuws . M r · Jos e -
p h u s B a d e r van Brussel bouwt een orgel. 
H etgeen blijft van het oud org el krijgt de orgel
bouwer voor zichzelf. D èzelfde Bad er vinden we 
nog te rug in 1740. Op sommige pla atse n is het 
Pi ete r Bader <lie komt werk en. Al deze 
feiten geve n ons geèn vo ldo ende mat eriaal om 
de waard e en de uitgestr ekth eid van dit orgel 
te kenn en. H et houtsnijwerk wordt gemaakt 
do or A d r i a n u s N y s van Temse ( 17 34) . 
In dit zelfde jaar komt Bader er de « sesquia l
tcra » herst ellen en de blaasbalg en. 

Over de Bader's lezen wij in het Vlaams Ja ar
boek 1942, door Dr. St ellfeld, " Dani el Bader 
( 1600) orghe lmaeker en clavecingelrnaker in 
Duits land». Wij vonden hi er dus zeker een 
ver wànt e van deze Daniel. 
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ZAFFELARE 

H et is nog _gebe urt in vro egere opzoe kin gen 
dat wij vastste ld en dat er in het verloop der 
17'' eeuw ove r een orgel geen sprake was en dat 
men, op een zekere datum, wann eer een nieuw 
orgel gebouwd werd, toc h een paar regels wijdde 
aan het oud orgel. Bij nauw keurig nazicht von
den wij dan ook in de 16° eeuw not a's over een 
org~l ( bv. in de Fond at ies en Jaarge t ijd en). Er 
was dus een orgel dat ni et in gebruik genomen 
werd gedurende een ganse eeuw ! Dro eg dit orgel 
nog de spor en va n de beelds to rm er ij en was er 
geen geld om het te herste llen? Di t lijkt ons 
moge lijk. Wij menen dat in sommige kerken 
wellicht ook geen orgel meer geb ruikt werd daar 
in de 17° eeuw de instrum ent en in de k erk viole, 

waarbij hij verkl aart dat het orgel gerepareerd 
door J . B . F o r c e v i l l e hem b evalt en 
dat hij die gevonden heeft cc in ha er gudt ac
cordt end e egae le er monie »: In dit zelfde jaar 
wordt een nieuwe orgelkast gesneden door Fran s 
Verschuren. In het contra ct wordt speciaal ge
eist dat het beeld van de H. Cecilia en de Eng e
len va n het oud orgel ook op het ni euw mo ete n 
gep laatst worden. 

Nog in hetze lfd e ja ar, onder de quitanti es 
vind en we nog het volgende « Betae lingh e in 
minderinghe va n het rnaec ken va n het orghel 
binn en Saffelaerekercke op 25 Juny 1733 ,, on
dertekend E g i d i u s l e B 1 a s . Op het
zelfde bladj e staat dezelfde tekst met de hand
t ekening van J . F o r c e v i l l e . 

bas, fagot, serpent, enz. zeer in gebruikt waren , ~ 
en wellicht de voorrang hadde n op het orge l. , • 

In Zaffe lare is geen spr ake van het orge l voo r c_OMJ-h( / ~ 1* ( J.o...~ "11 
het begin der 18° eeuw. W el v ind en we rekenin-~ el / 
gen over het maken van een « docksael » in 1608 
en talrijke rek ening en over spee llieden en an
dere ins trume nt en, doch geen woord over het 
orgel. In 1733 lezen we het resultaat van een 
orge lv isitat ie gedaan door J. B. Latour organist 
van 0 . L. Vr. kerck op St. Pi ete rs te Ghend t, 

Wij dank en van har te de ZZ. EE. HH. Pas
too rs die hun arc hief zo vr iend elijk ten onzen 
dienste ste lden. 

B.D.K. 

-~ ':De Schalmei ötelt q{_ ooor ... 

JAAP VRANKEN 

D e naam Vrank en is in de Noord -Nederlandse 
muz iekwere ld niet onbekend . De Vrankens 
stamm en uit Hollands Limburg, vanwaar ze 
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na ar het Noord westen zijn getrokken en zich, 
de een in Utr echt, lat er in Den Haag , de ander 
in Amst erd am, hebb en gev estigd, er een pr ak 
tijk uito efend en op k erkkor en, bij zangv ereni
gingen, leerlin gen kw eekt en en daarbij hun eigen 
kr oost niet ove rslo egen. Jaap Vrank en, de zoon 
van P . J. J os Vrank en (die korte tijd geleden 
hoogbe jaard gestorven is), is op 16 April 1897 
t e Utrec h t gebor en , kr eeg aanvank elijk les van 
zijn va der, studeerde van 1910 - 1916 aa n de 
muzieks chool te R otte rdam en ging in dat jaar 
naar New-York, waar hij lessen kr eeg van Dr. 
P ercy Goetschius in compos iti e, van Carl Fried
berg in p ianospel. Na 1918 keerd e hij t erug 
naar N ederland en werd in 1920 orga nist-di rec
te ur aan de kerk va n St -An to nius-Abt te Sche
ven ingen, waar hij nu nog in. Sedert de dood 
van zijn Vader heeft hij deze opgevolgd als 
leider va n het H aags cc Palestrina-koor . >> ; hij 



he eft een gtote schate leerling en gekweekt, 
waarvan er zijn di e reeds naam maken als or
ganist en koorl eider ... Ziedaa r de rustige buit en
kant van het muzikantenb estaa n van de rustig
ste muzikant die ik ooit op een orgelbank heb 
weteq zitt en. 

Doch achter deze schijnbare rust ligt een 
diepe bewogenheid van de geest. Niet steeds is 
ook de buitenzijde van Jaap Vranken's leven 
zo rustig geweest . In Amerika, tijdens zijn stu
die, was hij organist-directeur van de 0. L . Vr.
kerk te Pittsburg, later van de S. Matthiaskerk 
te Brook lyn ... het bezoek en van een New-Yorks 
Conservatorium is voor een jong buitenlander 
een moeilijk ding: Am erika geeft niets voor 
niets. Ook de Hollands e jar en hebben onrust 
gekend. De oorlog verdreef hem van zijn Sche
veningse studio naar een huis in Den Haag, 
waar hij zijn werk van componeren en lesgeve n 
voort kon zetten en zijn groot « Contrapunt »
boek schreef. ( Zie « De Schalmei » Jg. III - 5.) 

J a, dat componeren. In mijn documentati e 
heb ik een paar aantekeningen staan: « schrijft 
hoofdzakelijk kerkmu ziek - maakt gebruik van 
oude toonaarden - lin eair - polytonaal -
polymetriek - ongelijke peri ode nb ouw. » Nu 
ja, daar hebt U het werk van Jaap Vranken in 
één handsvol, want Jaap Vrank en is een zeer 
modern componist. Maar vreemd, dat ik, wan
neer ik zijn werk hoor of lees, steeds aan de 
mensen uit de omgeving van Dufay of Okeghem 
mo et denken. Hij schrijft zijn melodieën zo 
hart elijk reent op de man af en zo nob el van 
klank. Maar ook zo simpel, dat ge ze met een 
koor van volkskinderen kunt lat en zingen. Ik 
heb ze nog onlangs gehoord, van twee koren uit 
h et hartj e van Amsterdam: het Gloria en het 
Sanctus uit de Mis « Miserer e nostri, Domin e », 
dezelfde die op de grote H aar lemse Gregorius
dag heel kerkmuzikaal Nederland in verbazing 
heeft gebracht . 

In 1928 won hij met zijn « Missa F estiva » de 
bekroning door de Paschal-Schmeitz-stichting; 
deze mis werd uitg evoe rd op het gouden jubilé 
van de Nederland se St-Gregoriusvereniging. D e 
<< Missa Secunda», van 1932, opgedragen aa n 
Mgr. va n Nuffel, werd door het St -R ombouts
k oor va n Mechelen herha aldelijk uitg evoe rd. 

Ook zijn Missa de Ang elis ( 1934) genoot een 
uitmun te nd e Mechelse ui tvoe ring. H et Kyri ë 
van deze mis is een 3-stemmige polytona le •fuga, 
h et Credo heeft de stemmen in 3/4 en 4/4 maat 
tegen elkaar. Ge kunt deze ove rvloed aan melo
disch e verfijndheid lyriek noemen - wat is een 
naam ! - maar dan is het een lyriek van zeer 
hoog gehalte die ontroert. 

Van zijn andere kerkmuzi ek noemen we: 
Zeven motetten voor mannenkoor; Cantica Sa
cra, 7 motetten voor 4-st. a cappella-koor; 
4 Eucharistis che Gesänge ( 4-st. gem. k.) ; Te 
Deum voor dubbel mann enkoor, tenor-solo en 
ork est, dat in dit jaar te Venlo werd gezongen; 
Staba t Mat er ( Gem. koor, alt - en baryton-s olo 
met orgel) ; Vier Maria anse Antiphon en ( 4-st. 
gem. k. a cappella). Zijn overige vocale werken: 
Hadewijch-triptiek (Baryton - solo, Eng else 
Hoorn en orkest, op teksten van de Midd el
eeuwse mystieke dichteres Hadewych); Het 
Koren (Sopr.-solo, vrouwenkoor, strijkorkest 
en celesta, op tekst van Matth . K emp). Verder 
schreef hij nog Koraalvariaties en Tripelfuga 
voor orkest; Suite voor orkest (in 1936 ond er 
Schuricht te Wiesbaden uitg ev oerd, in 1948 
voor Radio-Brussel en op het N ederl. Muziek
feest te Schevening en) . 

Voor orgel schreef Vrank en zijn « Toc cata en 
Fuga » over « Veni Sancti Spiritus » opgedra
gen aan Flor Peeters. Vlot, bijna te zeggen 
cc rap» geschreven Toc cata op het motief van 
de liturgisch e Pinkstersequens, in een variatie 
vorm neerg ezet , die een Buxt ehud e niet zou 
verb ete ren. D e Fuga, in opzet afwijkend van 
h et gewone schema, heeft de beantwoording 
van het thema niet in de kwint, maar in de 
ondersext, zodat er een polytonale constructie 
is ontstaan, die ni ettem in nergens artifi cieel of 
celebraal aandoet, maar voluit lev end is en die 
ons de geestelijke diepte n va n de oude te kst 
fijner do et smaken: het gebed om de verlich
ting van de geest. 

Dit waarlijk godsdienstig karakt er, gesteund 
do or een gedegen vakma nsch ap kenm erkt a l het 
werk va n J aap Vranken , die daarmed e tot een 
der meest markante figuren va n ons Nederlands 
kerkrnuzika a l leve n wordt. 

P .V. 

r----
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m1xtunen 
NIEUWE EN HERSTELDE ORGELS 
• ' De Firma Adema,.Schr e urs t e Amsterdam re sta ureex·
de het orgel van de Al g. Hulpkerk van O.L. Vrouw aan 
de K eizers gracht te A m ster dam (EE.PP. Redempto
risten ). De Cello van het P edaal werd veranderd in een 
Oct aa f 4' . Het pi jpwerk van dit schone orgel is minstens 
honderd jaar oud, waaronder een Tolkaan 8'. De ton g
spelen zijn volgens Franse makelij. 
• D e Zaan se Orgelbouw er Flentrop herbouwt het kort 
na de oorlo g verbrande orgel in de Nd. Herv. 'Kerk te 
L o e n e n a . d. V e c h t en te A a r d e n b u r g. 
• De Fa . Gebrs. Vermeulen te Alkmaar, bouwd e in de 
Parochiekerk van ó.L. Vrouw H eme lvaa rt te V o o r
b u r g bij Den Haa g een or ge l met 22 reg. op 2 kl. + 
Pedaal. 
• De Fa . L. Verschuer en te Heythuysen, bouwde In de 
Cistercienser -ab dij Ma ria-To ev lucht te Z u n d er t ter 
ge legenh eid va n het 50-jari g be staan der a bdij een orgel 
met 14 reg. op 2 kl. + Ped. 
• Fa. Pels te Alkmaar bouwd e : 
te A m ster dam in de kerk v.an 0. L. Vrouw van de 
Altijddurend e Bijst a nd e~el met 33 reg. op 3 kl. + 
Pedaal. - -
te Rotterd a m in de Parochiekerk van de H . Familie 
een orgel m et 34 reg. op 3 kl. + Ped. , w aa rvan voor
lopi g 10 zijn gep laatst. 
• De En ge lse Or gelbouw er s He nry \Villis & Sons Ltd. 
te Londen, kwamen gereed met het her ste l van het g1·ote 
orgel in C a n t e r b u r y C a t h e d r a 1. Bij de ge lege n
heid werd de beschrijvin g van de r esta uratie a ls sepa 
raat -afd ruk uit « The Ox·ga n » verkl'Îjgbaar gesteld. Het 
boe k je is verlucht met en ke le int eress ante foto 's. H et 
in strument telt 68 reg. op 4 kl. -1- Pcd . Op blz. 5 vinden 
. we weer ee ns de bevestiging va n een oud e waarheid : 
dat serieuzi: orgelbouwers nooit rijk zullen worden : In 
1886 nam de oud e Henry Willis de pas uitgevonden elec
tri sc he t ractuur - die men blijkb aa x· nog niet ve rtrouw
de - e n de ve rplaat sbar e spee ltaf el - di e m e n toen niet 
kende - v.oor zijn eigen r eken in g. « Cost ,\; 2,520.- .- » 
s t aat er zo droo gweg , en dat voor 1886 Toch no g 25000 
Holland se guldens of 200.000 Belgische franks. Niet niks!! 
• Th e O r ga n M u s i c S o c i e t y te Londen geeft in 
de ma a nd en Juni en Juli een Bach-Festival, waarop Su si 
Je ans, Archib a ld Farmer , J . D ykes Bow er en H enry L ey 
een g roo t aan ta l Bachwerken zullen ui tvoe ren . 
• De Duit se bla den br ac h te n het bericht van het over
lij den varr de Leip ziger Thomaskantox· l{arl Straube in 
de lee ftijd van 77 j aa x·. 
• D e Nede rlands e B a.c hvereniging geef t deze zomer 
zeven concerte n die een overzicht J: rengen va n het or
ge l wer k van Bach. 21 Ap1·i! spee lde Kurt W.S e nn (Bern); 
19 Mei Dr . Anth. v. d. H ors t ; 16 Juni Prof . Flor P ee ter s ; 
14 Juli H a ns Vollenweider (Zwit serl.); 11 Aug. L a dy Susi 
Jeans (Lo nden) ; 15 Sept. Dolf H en d1'ik se (A'da m ) ; 6 Oct. 
Alber .t de Kl erk (H aa l'lem). 
e Te B ussum over lee d op 65-jar ig e leeft ijd de be kende 
or gan ist Frans Has selaar. Hij was or ganis t van de 'Koe
pelkerk, later w.rn de Westerkerk t e Amsterdam, voo r 
welk orgel hij met zijn be spe lin ge n een flink e belang
st e lling wist te wekken, zoda t het kon word en ge r es ta u
reerd en van ee n mod erne electrische spee lt afe l voo 1·zien . 
Seder t 1917 was dhr . Has ~ela ar ler a a r aan het blind en
instituut, waar hij vele blinden op leid de tot ge dip lomeer
de kerkorgan isten. Van zijn ha nd verschenen ook enkele 
compos it ies : Preludia en Fu ga's , k oraa limpr ov isaties en 
een aanta l (ee stcan ta te 's . Hij had zitt ing in ver schillende 
exa m enc ommi ssi es en was ook be iaard ie r va n de Oud e-
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K e rk stor en . Hij .werà op · de Algemene · Begra af plaat s t e 
Bussum onder g rot e bel angste llin g uit de Ned erlands e 
Or ga nist enwer e ld en va n vele blinden begrave n. Dat hij 
ru ste in vre de. 
• De Heer Adolf Balca en-Blanchaert wensen wij van 
harte geluk t er gelegenheid van hun huwelijk voor vele ... 
jax·e n en kl eintj es! 
• D e E. H. Flor Berkenbosch wen sen wij ter gelegen
he id va n zijn Priesterwijding een vr uchtbaar leven voor 
God en ons volk. 
• De Firma D'Hondt van Herselt bouwde een nieuw 
ox·gel van 12 registers in de kerk te Zuun (Halle). Het 
werd ingespeeld door M. Fr. Duquennois met de volgen
de werken : Kor aa l « Ertödt un s dux·ch dein Güte », 
J. S. Bach; Pastorale , C. Franck; Abdijvrede, Flor Pee
ters; Finale uit de IVe Sonate, Mendei sohn; Toccata, 
Boellman. 
• ·D eze lfde Firma bouwde een nieuw orgel in de Sint
Antoniuskerk te Bras schaat (21 registe1·s). De orgelbe
speling werd gehouden door de HH. Jules en Prosper De 
Vries met volgend pro gra mma : Chooux• de voix humai
ne, Lefébure-Wély; Prelud e en fuga In a., J. S. Bach; 
Pa ge mystique in Fi s , Bax·tholonl ; Allegretto in g, A. 
Verhoe ven; Ciacon a , Pachelbel; Ari a, Looillet; Toccata 
en fuga in d, J. S. Bach; Koraal in a, C. Franck; Varia
tie s op « De herderkens lagen bij nachte », Pro sper de 
Vries; Finaal in D, L. Vierne. 
• Wij verwittigen de or gelbouwers, dat wij &'~en uit
zonderingen m a ken in het vermelden van nieuw bouw of 
gi·ote restauraties. Al de orgelbouwers va n beide landen 
zijn steeds welkom in deze rubriek. 

• De Nederland se organisten hebben zich hier en da0.l' 
kunnen :verbazen over de hoge hakken van Juffr. Des
messleux, maar meer no g ove r haar spel en haar virtuo
!3iteit. Haar x·eg is tt·a tie werd a lge meen geroemd. In een 
interview heef t zij zich van een zeer beminnelijke kant 
doen kennen . Ze vindt het jammer, dat de oude orgels 
haar wat beperken in ha ar repertoire, w aa rdoor ze vele 
va n haar eigen co mpositie s hier niet zal kunn en spelen . 
Misschien kan ze zich eens die beperking opl eggen , want 
in deze beperking toont zich niet alleen de « Meester », 
ook de « Mee ste 1·es », wat zij, naar algemeen gevoelen 
toch wel is . 

• De Amsterdamse l{orenbond Plus X heeft te r ge le
ge nheid van zijn tienjarig be staan, een uitnemend ge
sla ag de avond gegeven in het Concertgebouw . Vele van 
de Amsterdamse koren werk ten daaraan met veel elan 
mede en gaven veel schoons van hun werk te horen. 
Alleen is het ons een raadsel, waa rom de leidin g va n 
Nederland s g ro ots te en bela ngrijkst e mu ziekin stit uu t , 
het toch w er e ldber oe mde Concertgebouw, genoeg en blijft 
nemen m et een 01·ge l dat in zulk een slechte sta a t v.ex•
kee rt. 

• De ver enigin g van Amerikaanse 01·gelbouwers, The 
Asso clated Organ Bullder s o f Am erica, zond on s een 
brochux·e over orgelbouw, bes tem d voor hen die in de 
nabije toekomst ee n or ge l voor hun kerk of conc ex·tzaa l 
willen gaa n aa n schaffen. Het bevat enkele « ge we tens 
vragen » met betrekkin g tot het orgel, v ragen, di e een 
overwegin g t en volle waard zijn; vra .gen, die evenwel 
to t nog toe, ook bij ons te la nd e, vee l te weinig overdacht 
zijn. Het trekt t e velde te gen wat wij vr oeger eens ge 
noemd hebben he t « m ecca no-d oos-o rge l >>, hi e r ter ec ht 
genoemd het « se t-up pr efabr icated » orge l en het pleit 
voor he t deg elijk e kun st ha ndwerk dat orgels bouw en 
toc h is. 
• H ee ft U a l ee n stor ting va n 10 fr. gest uurd voor onze 
muziekuitg ave? Wacht niet, le es de ee rst e blz. va n di t 
numm e r. Beste l één of meerder e exemplaren en u ont
vangt binnen de dri e dagen een zeer mooi, fl'i s en lo t 
nog toe onuitgegeven or ge lw erkje . I eder organist is In 
s taat het goed t e spe len. 

• 
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J. S. BàCh 
Geen der grote meesters werd zo vaag, zo vol 

tegenstrijdigheden, én als mens én als musicus 
op het podium van de algemene muzi ekgeschi e
denis , aan het publi ek voorg est eld. 

Wij zitten in een zaal bij een vast -beeld
projecti e, te kijken naar de verwo ede pogingen 
van de voordrachtgever om het beeld van 
J . S. Bach in _alle scherpte _op h~t scherm vast 
te houden. 

T erwijl hij de lens op en ne er wentelt, zien 
we Bach a ls ee donk er gest reng e heer vaag en 
donker, doch al met al, tegenstrijdig onb egrijp e
lijk . E en zuiver afgelijnd portret dat met koene 
lijn en het wezen va n Bach en zijn kunst de
fini eert krijgen we niet . Dit is niet wonderlijk.. 

Bách werd in zijn tijd, in zulke mat e onvol
doend e begrep en dat zijn leve n, eve nals dat van 
·een gewoon organist, voor een grote mat e afhan
kelijk was van de veelzijdige omstandigheden 
als toevallige en ni et begrijp end e overheden, als 
van domh eid-b arstend e ondergeschikten. De 
samenbundeling van zijn scherp visionnaire 
geest en de gedurfde doorvo ering V!=J,n de ba 
rokk e techniek waren ni et zozeer de eerste oor
zaken van onbegrip en bespo tting, doch vee leer 
de alles wijdende religiositeit en de onkreukbare 
leve ns ernst in een tijd waarop de muziek ten 
dienste sto nd va n hupse ·en precieuse vreugde, 
en het clav icimb el en het b~scheid en, ietwat 

melancholisch praatj e van het kam erork est, de 
dans en het maal bege leidde van vorsten- en 
marki ezenhov en. Het musicer end publi ek uit 
deze periode was allerminst gesteld op religieus e 
en abso luut ernstige compositie. 

Wij zoud en ons - ter aanvulling van deze 
argumentatie - nog kunn en bedienen van veel
vu ldige voorbeelden die de indruk, a ls zou Bach 
er revo lutionnaire ideeën op nagehouden h~b
ben ten opzichte van zijn compositor ische t ech-

Jeu gdi ge Bach . 
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n iek , kon den ver rech tvaa rdi gen, en op deze 
wijze een ste en •,des aa nstoots voor zijn t ijdge
noten zo u geworde n zijn: ve rwijzen wij slech ts 
naa r de laats te mate n va:n h et Pr ae ludium in 
la kl. voor orgel. 
" J ohan Chri st ian, één der zonen va n de gr ote 
Can to r , heeft in een {:laar hi st ori sch gebleve n , 
zeer oneerbi edige woord en , « oud e pruik», de 
hi st ori sche gesta lte va n zijn va der gete kend. Hij 
sp rak ongevee r zó in naam va n Bac h 's t ijdge 
not en . 

W ann eer de baro k-p eriode ni et slecht s de 
eind strijd st r eed langs figur en a ls hij zelf, doch 
reeds vo lgens krac h t ige sym pto men voorbij ge
stree fd werd doo r de ni euwe vorm en en de 
ni euwe prin cipes va n ni euw-kl ass ieke en roman
t ische bet ekenis, bl eef de Can t or , n iet uit r eac 
t ionn aire geste lte nis, t rouw aa n de eens aa n
vaard e kun stno rm en . 

Ba ch heeft zich , a ls het st erk en onver stoo r
baar rh yt hm e va n zijn concer t o's en orge lfu ga's 
t ussen de nieuwe, luxu euse en meer mo dieuse 
mu ziek -evo luti e, onb ewoge n cons ervat ief een 
weg gebaa nd di e me de de oorzaa k werd , ni et zo 
zee r va n de a lgeme ne miskennin g, doch eer der 
va n de ver lat enh eid , de eenzaa mh eid di e de 
evo lu t ie, het nieuwe om hem heen, geweve n 
heeft. 

De jonge, du s kr ac h t ige ni euwe muzi ek heeft 
hem, Bac h , in het ou de de ru g gekeerd . 

In die bet ekeni s me nen we , dat B ac h ni et de 
eigenlijk e barok- pe riode afs loot doch, na-da t~ , 
met een formi da bel amv re een meeste rhJ ke 
syn t hese va n wat voo rbij was, ove r de wereld 
goo ide. 

Ondan ks, wat wij zoud en kun nen noeme n , 
het geweld en de luidru ch t igheid va n h et ge
baa r heeft de were ld een eeuw gewac ht voo r
a leer hij het lui ste ren bego n. 

De wereld evo lueer t, de mens en de ideeën 
evo lueren. B ach is te ru ggekomen , ni et a ls een 
oud erwetse op gegrave n mummi e, ni et a ls een , 
we liswaa r p rac ht ig doch oud en daa rom won
de rlijk bee ld. 

Bac h is te ru g gekorr.en in de vo lle kr ach t 
va n zij n werk elijk leve n. Dezelfde re denen di e 
de oorzaa k werd en va n zijn XVIII- eeuwse een
zaam heid hebben h em een eeuw late r terug
geroepen in h et vo lle vibr ere nde leve n . Hij 
werd een nat iona le held voor zijn landge note n , 
een stoere rij ke react ie tege n Fr anse en Ita li
aa nse loswappe righ eid . H ij werd de i;;teun pilaar 
van hen die zich keerde n naa r ernst , naar be 
zin ning , naa r het r eligieuse, naar God . Bac h 
bu igt de mens naar het d iepste in zich zelf, dus 
naa r God . 

H ij was een wonder lij k einde loze h or izont 
voo r het linea ir denken . 
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Wi e is B ach? 

Wij de nk en bij h em aa n de oerbee lden ui t 
Homeros : de luidk lotsen de zee, de zingende 
win d door het r iet, de uni ve rsele wente lingen 
va n het me nselijk leve n. Het slaat met ve rb a
zing, wa nnee r wij uit het gehele wer k van Bach 
kunn en vast ste llen dat hij ni et, als _Beet hoven 
in stor mac h t ige bui en, a ls Chopin in per ioden 
van t ra gische depr essie, daar in zelf de br on va n 
in sp irat ie vo nd , do ch stee ds in een late nt e toe 
sta nd van di epe r eligiositeit, dave rend e werk
kr ac h t, st rakk e eve nwicht igheid. 

Di t wil niet zeggen , wat somm igen bewe ren 
dat de mens -Bac h ongevoe lig sto nd voor het 
a lgemeen en bij zond er gebeure n rondom zich . 
Di t kunn en wij niet bij t r eden wa nn eer wij de 
T occa t a en fuga in r e kl. , de F antas ia in so l kl. , 
de P re lude in R e Gr . en voo ra l de Pr elud e in 
si kl. doorlezen, om slech ts enkele te noemen en 
niet buite n de orgelwerk en te lope n. 

H et ligt voo r de han d, dat B ach als musicus 
eve nmin ongevoe lig blee f voor het schone en 
het hard e en het t rag ische in het leve n, doch 
hij heeft de kun st a ls een hogere handelin g 
opge heve n , a ls een hand elin g met bet rekking 
t ot Go d en het leve n daarom heen , a ls een we 
zenlijk e eredi enst . Hij heeft h et gewone in het 
a lgemeen menselijk e va n het leven het r ech t 
on tzeg d zich in essent iële mate te bed ienen va n 
zijn kun st a ls uit dru kk ingsmi ddel. 

On ze eigent ijd se generat ie ve reer t Bach. Oh 
neen! wij bedoe len daa rm ede ni et dat de werk 
ma n met een B ach -th ema zijn arb eid wi jd t, we 

J. S. Bach . (Jo h an I h le) 



bedoelen daar zelfs ni et m ede dat ieder ernsti g 
bedoeld muzi ekli efh ebb er , ieder gesc ho old mu
sicus het Bach-feit aanvaardt en een ov~rwe
gend deel van zijn gemoedsl even daarna ar 
richt; Bac h wordt in onze generati e geëerd in 
de ma te di e vo ldoende blijkt om de Cantor ten 
aanschijne van de wereld, _de plaats te ruim en 
waarop hij rech t heeft ; di e vo ldo end e blijkt om 
de wereld de kans te geven de diepere waarden 
va n dit heerlijk leve n in zich op t e stap elen -. 

Waarom eert en houdt u van Bach? Van 
Bac h als dicht er, a ls contrapuntist, van profaan 
of r eligieus standpunt uit, als cons erva ti ef of 
a ls r evo lu t ionnair? H et h eeft geen primordiaal 
belang. 

Het 

E ert hem en leert hem aanvoelen en b egr ijp en 
ond er de versc hill end e aspecte n en vormen en 
karakt eristi eken: het dicht erlijk e in het contra
punt, het r eligieuse in het profan e, het r ev o
lut ionn ai re in het conservat isme en omg ekeerd! 
Men wijdt een gans leve n aan h et luist eren naa r 
B ach. 

Uiteindelijk za l hij ni et slechts a ls positi ef 
pa edagoog in u een kr acht sme den , ni et min der 
za l zijn invlo ed uw cultuur ver ruim en en int ens 
scho on en goed maken; uw mens-zijn meer vo l
h eid geve n. Vooral in deze tijd. 

B.D .K.. 

Bach-Orgel 
Or gel te Arn stad t. 

IJv erig he eft men gespeurd naa r de gesc hiede
ni s, de constru ct ie en de dispositi e va n de orge ls , 
· ..,aarop B ach heeft gespeeld. Telk enm ale tr eft 
men in bo eken en ti jds chrif te n uite enz et tingen 
aan ove r de wijze, waarop orge lwerk en va n de 
Th omas ca n to r di enen te word en gereproo u
cee rd; de basis van deze besc houwin gen is dan 
zeer vaak de r egiste rlijs t der in st rum enten, di e 
Ba ch regelm at ig besp eelde. Men synchroniseert 
zo nauwkeuri g mogelijk de comp ositi es va n 
Bach m et het orgel, waa rop Bach spe elde te n 
t ijd e van h et ontstaan dezer composi t ies . Hi er
uit tre k t me n dan conc lusies ten aanz ien va n de 
ui tvoer in g van Bachs werken . 

Ik za l de laats t e zijn om het belang van deze 
onderzoe kin ge n te ontkennen. H et is ve rl eid e
lijk en t eve ns zeer nut tig dit vorserswer k t e 
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verri ch te n. Op deze wijz e zijn er r eeds hee l wat 
((Bach-orgels» ontd ekt, d.w. z. instrument en , 
waarop Bach r egelm at ig en ambts ha lve p ract i
seerd e, of orgels waa rto e hij min of meer in ci
dente el toega ng ve rkr eeg . 

Natuurlijk wet en we, dat Bach ook orge ltour 
nees heeft gemaa kt; geen conc ert r eizen in de 
m ode rn e zin va n h et woo rd, maa r studi ereizen 
- a lt han s in zijn jeug d - o.a. naa r H amb urg 
en Lüb eck. Gevoegl ijk kan word en aangenome n , 
dat Bach a lle belangr ijk e org els in deze st ede n 
grondi g heeft b est ud eerd. In zijn Leipziger tijd 
werd B ach , di e op grond va n zijn vee lvuldi g 
H orgelbezoek » en zijn door en door « orgelm äs 
sige » orgelmu ziek een gedegen kenn er geweest 
mo et zijn van a lles wat des orgels is, rf)gelm at ig 
a ls adv iseu r en deskundig e geraadp leegd. Zijn 
act ivit eit op dit te rr ein ligt voora l in Sa ksen. 

H et is dus mo gelijk B achs orgelbouwkun
dige kennis geografisc h min of meer te be
pa len. En dan va lt h et ree ds dadelijk op , dat 
Bach grondi ge ervarin g moet hebb en opgedaa n 
met twee orgeltypen, zeer zeker a l te sirnp lis-
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tis ch saamgeva t in de nam en: Arp Schnitger en 
Gottfried Silbermann. 

De eerst e, Schnit ger, heef t hij hoogst waar 
schijnlijk nooit ontmoet; Schnitgers werk heeft 
hij , des t e beter leren kennen en hij heeft het 
hogelijk gewaardeerd, naar we met stelligheid 
weten. De Schnitg erscho e>l was haar h oogte punt 
reeds voorbij - althans in Duitsland - toen 
Bach een man van midd elbar e leeftijd was. 

And ers is het gesteld met de Silbermann
school. Bach heeft Gottfri ed Silbermann goed 
gekend en ook diens werk zeer gepr ezen. Silber
mann en Bach waren land- en tijdgenot en. Ook 
Silbermann- leerlingen, w.o. Zacharias Hilde
brand waren goede bekenden van Bach. 

Het is echt er onjuist te beweren, dat men 
Bachs orgelbouwkundig e kennis zou kunnen 
kristallis eren rondom de twee grote bouw ers 
Schnitg er en Silb ermann. Ba ch heeft natuurlijk 
ook ve le orgels gezien, besp eeld en gehoord, die 
in de 18° eeuw al niet meer mod ern waren, 
maar toch nog zeer goed. 

Resum erend kan ik dus schrijven, dat Bach 
het orge l van omstreeks 1600 tot en met mid
den der 18° eeuw heeft gekend, en dat alleen in 
~oord- en Midd en-Duitsl and. Ni et kende hij het 
mstrum ei:i_t der N ederl~nd en , niet dat van zijn 
Fr1:1-nse t~Jd~enoten, met k end e hij ~et Zuid
d~1tse, S1lez1sche of Oost enrijkse qrg el, eve n
mm dat van Eng eland of Italië. Ba ch h eeft dus 
de com positi es van ta lrijk e zijn er eigen voor 
lopers en tijdgenoten nooi t kunn en spelen op 
de wijz e, waarop zij het op hun instrument en 
deden. No g sterk er: Bach heeft in Saksen de 
werken van Bux te hud e nooit kunn en uitvo eren 
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zoals hij zelf h et de componist in Lüb eck had 
horen doen! Want het Saksis che org el was nu 
eenmaal verschillend van het Han seat ische. 

Zal dat voor Bach een groot bezwaar geweest 
zijn? Ik meen va n niet. H et was nu eenmaal de 
gewoonte om de u it voerin g van een compositi e 
over te lat en aan het in zicht va n de reprodu
cent. Bach heeft Buxt ehudes orgelwerken ge
spee ld en geregistreerd naar eigen inzi cht. Even
min heeft Ba ch zijn eigen orgelw erk en voorzien 
va n nauwk euri ge, of zelfs onnauwkeurige, regis
tratievoorschr iften. Dat was het dome in va n de 
executant. Van één ding kan men, bij alle . vrij 
heid en dus verschil van opinie, overtuigd zijn: 
wa t Bach ook speelde en welk orgel hij ook 
onder de vingers hand, het werk mo et voo r
treffe lijk gekl onken h ebben. Ev engo ed is h et 
zeker, dat Ba ch niet d9gmat isch was in zijn _ 
regist ra t iekeuze. Ho e gering onze docum entatie 
op dit gebied oo~ is, het is ontwijfelbaar , dat 
Bachs spel en r egistratie velen verbaasd h eeft 
door ori gina liteit, door een br eken met tradi
ti es. 

Langs deze weg redenerend kan men tot de 
conclusie komen, dat er wel vele cc Bach-org els » 
zijn , maar eigen lij~ ni et één cc Bach-orgel», 
m.a.w. een ins tr um enttyp e, waarv oor Bach een 
duid ~lijke voorkeur heeft gehad. H et is mijn 

. menmg , dat er ook geen eigenlijk << Bach-org el » 
- in de hier bedoeld e sterkste zin van het 
woord - geweest is of nu nog is. Daar voo r -gaf 
Ba ch zelf het duidelijkst e bewijs, door zowel 
Schnitgér a ls Silb ermann, Scheib~ als Hild e
brand ho gelijk te waarderen. En het is onloo
chenbaar, dat er vooral tuss en het reuvre van 
Schnitger en van Silberm an n een groot, een zeer 
groot vers chil is. 

In de Dui tse orgelwereld va n na 1925 is er een 
duide lijk e cont rove rs e waarneembaar t ussen 
de voo rst and ers van allerlei orgel typen; men 
spreekt va n h et Compenius-orgel, van h et 
Schnit ger-, van h et Silbermann-, van h et 
Ri ep -, van h e t Engl er -orgel. Onmisk enbaar 
zijn de verschi llen, ni et slechts in nuan ce, maar 
ook in prin cipe. En het merkwaardige is, dat 
elkeen beweer t, dat z ijn orge ltype id eaa l is 
voo r de verto lkin g va n polyph one orgelmuzi ek 
in het a lgemeen en van Ba chs werken in het bij
zonde r . . 

Ik ken deze orgeltypen ni et alle uit eigen 
waa rn eming. Ik heb nooit een Engler - of Silb er
mann instrument bespee ld, gehoord of gezien. 
Maa r ik zou er aan kunn en toevoegen, dat ook 
Nederland, en zelfs België, orgels bezitten, di e 
buit engewoo n geschikt zijn ( ik durf het woord 
cc ideaal » niet te gebruik en) om Bachs oouvre op 
weer te geven . En dat zijn waarlijk ni et a lleen 
de typ isch-b arokk e orgels va n Arp en Frans 



Caspar Schnitg er of de jong e Hin sch, maar ook 
die van een kl eine eeuw lat er, orgels, di e wat de 
tijdsord e aangaat, gerangschikt dienen te wor
den tot de (goede) romantisch e instrumenten 
bv. die van de bejaarde Hins ch, König, Freytag , 
Meere , Bätz, Qu ellhorst of Künck el. Tussen de 
instrument en van al deze meest ers bestaan gro
te verschillen, niem and kan dat ontkennen. 

Ik heb mij laten vertellen, dat het orgel van 
de Silbermann-school zeer dicht benaderd wordt 
door het werk van het geslacht Freytag. Een 
typisch voorval: Bachs orgelw erken klonken 
ev en goed op het Arp Schnitger orgel van 
Noordbro ek (omstre eks 1700) als op dat van 
Zuidbroek, gebouwd door F.C. Schnitger Jr en 
Fr eytag in 1794. Ik ne em aan, dat er tussen 
het Schnitgerorgel van omstreeks 1700 en het 
Silb ermannorg el van omstr eeks 17 40 zo onge
veer hetzelfde, duid elijke, vers chil bestaat als 
tuss en de instrum enten van Noord- en Zuid
broek. Het oudste is echt barok , het jongste is 
onmiskenbaar vroeg-romantisch. 

Natuurlijk zal de smaak van de één me er uit
gaan naar h et orgel van Noordbroek, die van de 
and er meer naar dat van Zuidbroek. Ni et t e 
bestrijd en is echt er, dat beide orgels het goed 
doen. Wat is nu een beter «Bach-org el>>? De 
vraag kan m.i. niet afdo end e worden beant
woord. 

Veel nut he eft h et ook ni et urn over derg elijk e 
vra gen t e disput eren. Er blijf t nu eenmaal -
en dat is ma ar gelukkig ook - een ve rschil van 
sma ak. E en communis opinio zou eer schad elijk 
dan winstg eve nd zijn. 

Het is bet er om zich af te vragen, wat dan 
wel het element is, waardoor di e velerl ei instru
m ent en, in Duit sland en Nederland ni et slechts, 
maar · ook daarbuit en, ni et all een van de 17° 
eeuw en h et begin der 18° eeuw (barok) , doch 
ook van de 2° helft der 18° eeuw en de eerst e 
decennia der 19° eeuw (roco co en vr oeg-rom a n
ti ek ) geschikt doet zijn om de werk en van 
B ach weer t e geve n. 

Dat elemen t mag niet word en aan gem erkt als 
iets da t t yper end is voor de t ijd van Bach. 
Want dan zoud en alleen de 18" eeuws e instru 
mente n goed zijn. Dat elem en t mo et van br 'è
d er a llur e zijn. J a , het mo et zeer br eed zijn, en 
dan geloof ik, dat het is: h et orge l rr.oe t een 
k u n s t w e r k zijn. H et instrum ent moet 
muzik ale kwa lit eit en hebb en in ensembl e en in 
det ail en een redelijk e dispo siti e, d.w.z. een 
goede verd eling tu ssen grondt oon- en boven
toonr egiste r s. Primair is ni et de v raag : cc Wi e 
bou wde het in strum en t en h oe oud is h et ?» , 

maar primair mo et zijn de vra ag: cc Hoe klinkt 
het instrum ent, ook al zie ik het niet? >> Men 
zou kunnen zeggen: « Ga in een donker e kerk 
en hoor slechts! » Het is in wezen onverschillig, 
wie h et bouwde, het doet ni et t er zake of het 
oud of nieuw is. Het enig belangrijke is : « Klinkt 
Bachs werk er goed? ii 

Dat crit e rium kan alle en bereikt worden, als 
het orgel een redelijk e dispositi e heeft en ge
bouwd werd door een bekw aam vakman, die 
he t instrum ent artistiek inton eerd e. 

H et spre ekt vanzelf, dat een org el van om
str eeks 1900 daarvoor niet in aanm erking kan 
komen. Zulk een instrument mist t en en enmal e 
de elem entairste eig enschapp en van een wel
overwogen dispositi e en een muzikale intonatie. 
Maar zo lang de orgelbouw behalve een kunde 
ook een kunst was, bracht hij instrumenten 
voort, geschikt om het werk van Bach recht 
t e doen wedervaren. 

« Bach-orgels ,, kunnen dus ook m onz e tijd 
gebouwd word en. 

Dr. M. A. VENTE 

De St -Th oma.s kerk t e Le ipzig 
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OrgelteSten 

van ]. S. 1Bach 
...--.. 

Koraal "In <Dir ist 93'reude" 
Het is in zijn orgelwerk - vanaf de Alfa, d.i. 

de Partita's, tot aa n de Om ega , d.i. h et koraal 
(( Voor deinen Thron tret' ich hi ermit » -, dat 
wij de ganse evol utie met haar vele schak erin
gen van Bach's persoonlijkheid kunnen af
meten . 

T erecht kan men zijn orgelwerk tot drie grot e 
typen herle iden: de decorat ieve werken (prelu
den, fugen, fantasia's, trio's, concertos, passa
cag lia) , de specu lati eve wer ken (partita's, cano
nis che va riaties, koraalvoorspelen), de dida ct i
sche werken ( de sonaten in tr iovorm die een 
idea le hogere orgelschool uitmaken). 

J. S. Bach. 
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Ond er de speculatieve werken nem en de ko 
raal voorspe len een ga ns bijzond ere p la ats in en 
wel zodanig dat zij, sam en, de preludium- en 
fugavorm, de gro ndv orm va n Bach's orgelwerk 
vorme n. 

E en bijzond er monwnent van koraalvoorspe
len heeft Ba ch opger icht met het beroemde 
cc Orgelbüchlein ». Op dit gebied van koraal
muziek voo r orgel had Bach zijn eerste spo ren 
ve rdi end met de Partita's, die te Arnstadt ge
schreven werde n. Het cc Orgelbüchlein » werd te 
Cöthen gecomponeerd. H et plan ervan had hij 
opgevat toen hij, op h et bevel van Hertog Wil
helm Ernest, één maand arrest had gekregen 
omwille van het feit dat Bach, met een aandrang 
waaraan de H ertog niet gewoon was, gevraagd 
had onts lagen te word en van de bediening van 
cc Camer Musicus ». 

In zijn oorspronkelijke opvatting moest dit 
werk 164 koral en bevatten, slechts 45 erva n 
werden vo lto oid. D eze koraa lpr elud en zijn ge
bouwd op de zo genaam de cc Cantica de tem
pora » ( d.i. kor a len die bestemd zijn voor b e
paald e litur gische feesten zoals K erstmis, Passi e
tijd, enz.), tegengeste ld aan de (( Cantica mo
bilia » ( d.i. koralen die op gelijk welk e Zond ag 
kunnen gezongen worden) . Onder :formeel op
zicht vertegenwoord igen de koral en uit het 
cc Org elbü chlein » een eigen wereld. D e oor
spronke lijkh eid er van schuilt in het doen aan
voe len van de koraalm elodie, die begel eid, ge
ïllustreerd, omspee ld wordt door een karakt e
risti ek motief, dat de hoofdg eda cht e van de 
tekst onder lijn t. Zo is dit werk een verzam eling 



van onvervalste pracht geworden en zielsm uziek 
in de volle zin van het woord. De zeer beschei
den titel, door Bac h aan het werk gegeven~ wijst 
enkel op de paedagogische bedoeling, nl. een 
leiddraad te geven voor zijn oudste zoon be
st emd, die hij tot de loopba an va n orgelvirtuoos 
had beste md, en de jong e organisten. 

Wat de vorm betreft waar in deze koral en ge
goten zijn, mag men gerust zeggen, dat Ba ch 
zich hier een eigen type heeft gevormd. Vóór 
Bach kan men voora l drie typen va n orgel 
koral en ondersche iden: a) het kora al voorspel 
wordt opg eva t als één of meerd ere fu gh et ta 's , 
waarvan het thema door de k oraalm elodi e 
wordt gevormd (Pachelbel) ; b) de kor aa lmelo
die wordt opgelost in rijk e en wee lderige colo
ra t uur (Böhm) ; c) zij wordt omgebouwd tot 
een schitterende en effect voll e fantasi e (Buxt e
hud e ). 

In het « Org elbü ch lein » nu, wordt de koraal
melodi e me esta l als ononderbroken cantus fir
mus, zonder tussenspe len, gebezigd, terwi jl zij 
ve rg ezeld gaat va n een origineel, dicht erlijk 
motief, dat vooral die gedac ht e onderlijnt, waar
door de componist bij het be-medit eren va n de 
tekst, voora l werd getroffen . Men is getroffen 
door de verscheidenheid, de rijkh eid van inven
t ie en uitdrukkin g die zich ni et ve rl oochenen en 
een id ea le sfeer weten te scheppen van ink eer , 
deamoed, wro eg ing, overgav e, vreugde . 

Kan me n zich een id ealer verklanking va n 
vreugde voorstellen dan dit koraalvo orsp el « In 
Dir ist Fr eud e ». De m elod ie stamt ui t een 
verzam eling va n « Bal ett i » van G. Gasto ldi , de 
tekst is vç1,n Lind emann. D e keuze van het zo 
spre kend th ema, de woorden en de mu zica le in
h oud van het pr eludium zijn gehee l afgestemd 
op de vreugdestemming bij het nieuwe jaar. 
H et obstina at mot ief in pedaa l, de feestelijke 
rh yt hm en , de ornamenten, de carill on-moti eve n, 
de Alleluia -t rill er bij het einde van het st uk, 
maken va n di t orgelwerk één feest van vreugde 
en a lles overstelpende blijh eid. 

Gelukkig de leerlingen die ' aan de hand van 
h et << Org elbü chl ein » niet a lleen hun techn iek 
kunn en vervolmaken, maar er ook voedse l m 
v ind en voo r har t en geest . 

Ko vaal 
,, C9hirist, unsev 1--teinr, zuw1 ] ordan foan1" 

Ziehi er nu een werk uit een niet minder be
lan arijk e verzame ling van orge lkoraal voo rspe
len~ de <c Klavierübung », oneigenlijk geke nd 
ond er de naam va n Dogma tische koralen. 
Schweitzer n oemt deze werk en << dogmati sch n 
omdat Bac h hi er een muzical e voorst ellin g en 

opluiste ring van h et Lut eraans dogma zou h eb
ben willen geve n vo lgens de catec hismus van 
Lut er zelf. D eze bevestig ing van Schwe itze r is 
ni et gehe el jui st , want deze ve rzame ling koraal
voo rsp elen is in werkel ijkh eid een muzi ca le in
te ~·pr etat ie van de Mis die volgens de herv or
mmg van Lut er zelf, dezelfde is a ls die va n de 
R ooms-Kath?li eke Liturgie met ui ~zondering 
van Offertormm en Canon. Wij steunen daar
voor op de onbesproken autoriteit van H. Lietz 
n~ann, << Martin Lu thers von Ordnung Gottes 
d1ensts Taufbüchlein - Formula Missae et Com
mun~?nis » 1523 _( heruitgav e Berlijn l 936). 

.. WIJ . hebb en luer niet zoa ls in h et << Org el
buchl em » een orde volgens de litur aische in
deling van het kerk elijk jaar, maar v~lgens de 
ve_rschillend e bestandd elen van de protestantse 
mis. Deze orgelmis wordt ingeleid - door een 
ple ch t ig groots en concerterend pr eludium en 
afgeslot en door de Trinitas-fug a , zij zijn a.h .w. 
t~vee grote l~·uistek ens aa n het begin en bij h et 
emd e van dit werk. Van dit werk bestaat een 
dubb ele versie, een eenvoudige << rr.anualiter » , 
een andere met pedaa l. 

Tuss en de uitg ebreide kora albewerking en 
van dez e bund el, m oet dit kora al << Christ uns er 
H err, zum J ordan kam » zeker vermeld worden. 
Luth er zelf schreef de tekst van dit koraal en 
liet zich daa rbij in spireren do or h et E va ngelie
ve rhaal van St Mattheus, III, 13-17. Aan de 
li~ erhand heeft hij een v luch t ig, immerdoor 
demend rhythm e toeve r t rouwd, bestaande uit 
sne lle no te n die op en neer gaa n, hetgee n de 
beweging va n de J ordaan moet oproepe n. Dit 
symbo lisme is hi er overduid elijk. D e recht er 
hand spelt een beeldrijk m ot ief waar imi tat ies, 

J. S. Bach. (Li scewsky) 

79 



rhythmisch e variaties weer het beeld va n de 
bew eging oproepen, t erwijl op het pedaal de 
koraalJilelodie uitgevoerd wordt. D e uitvo erd er 
zal er moeten op letten dat hij gelijk spel tussen 
de verschill end e partijen bekomt , zoniet gaat 
de onvergelijkelijke schoonheid va n deze com
positie grotendeels verlQ_ren. 

Neen, hi er is ni et de uitwendig e schittering 
en dynamische ontplooiing van een H änd el, ook 
ni et de alles-overrompelende oer-kracht van een 
Beethoven, ook niet de lieflijke beminnelijke 
gratie van een Mozart; hier is de innigheid, de 
diept e, de warmte als van een troostrijk eva n
gelie: het vertrouwen in God, het heimwee naar 
h et Paradiso, het trillend verlang én naar goed
heid en schoonheid. 

Wat een koen e stoutmoedigheid bij het be
handelen van de verschillend e stemmen, die 
zich vrank en ongedwongen ontwikkelen en hun 
eigen rit volgen. Hier kan men ervaren dat 
Bach, zoals Forkerl zegt, minder aandacht 
schenkt aan de verticale opeensta pe ling van de 
akkoorden, dan aan de soepele bcwe aglijkh eid 
van de stemmen. En verstaan wij nu waarom 
Debussy verklaarde alleen Bach als meester te 
erkennen? 

Koiraal 
,, flllein ~ott in de1r Hölrr.' sei Ght·" 

Ziehier nu een werk uit de « 18 Choräle » van 
Leipzig, di e wel de stempel dragen va n Bach's 
rijpste meest ers chap. Met Schw eitz er mag men 
zeggen dat deze koraalvoorspelen de bekroning 

J. S . Bach. (Hauszmann) 

• 

80 

zijn van Ba ch's koraalkunst en als een sam en
vatting zijn van alle typen, die door de sme lt 
kro es van zijn genie zijn gegaan . Wa t hier bij
zonder treft is de di cht erlijke at hm osfeer die 
hij weet op te roep en. Een h eme ls poëma ui t 
de ze bundel is voorzeker « Schmü ck e dich, o 
liebe Seele » in liedvorm. Het is wel of men de 
beto verende fluitmuziek uit de feestzaal hoort 
oprijzen, en volgens Mendelsohn bevat deze 
muziek de kracht om de levensmo ede mensen 
ni euw geloof en vertrouw en t e geven. Niet min
der verrukkelijk is deze onderhavige compositie 
« Allein Gott in der Höh' sei Ehr ». De stijl 
erva n herinnert aan de 6 Sonaten, kam ermuzi ek
stijl. H et zijn zinnen en period en - onder vorm 
van arabesken -, die het thema bijna geheel 
verb erg en; zij lop en in elkaar, imit eren zich in 
een levendig en behaaglijk spel. Alleen naar h et 
slot toe verschijnt het eerst e deel van de melo
di e in « cantus firmus », het werk eindigt op 
een lang pedaal op de tonika. In feite hebben 
wij hier a.h.w. een grote variatie, een melodi
sche verruiming. In ied er geval is hier vee l 
meer dan een gewone begeleid e melodie; de 
polyphonie is er ni ette min voortdurend om be
zorgd de expressieve accenten van de soprano 
te onderlijnen. Wat nog in h et oog springt, is 
de ove rvlo ed van ornamenten tot in het com 
mentaar van de ondergeschikte stemmen, die 
nochtans niet de minste r emm en de invlo ed uit
oefenen op de spontane constru ct ie en ontvou
wing va n h et geh eel. De moeilijkheid ligt juist 
in het natuurlijk weergeven van de ornamen
ten, hetgeen - dat weten wij a llemaa l - niet 
zo gema kkelijk is. Dit prachtig en mo eilijk Trio 
is een van de hoo gland en van Bach's kunst. 

10iraeludiun1 en fuga in ~ (Sol) 
H et feeste lijk Pra eludium is een klassiek werk 

gebleven, cc reuv r e robust e et ensoleillée » (Du 
pré), de volmaakth eid huist hi er in de sob er 
heid van de aangew ende middel en, de streng
heid van de ontwikkeling, het kerna chtig, sp re
kend thema, de volheid van h et polyphonisch 
appa ra at . Het is feilloos, in één worp geschrev en 
en br eekt los a ls een fanfare op het volle org el. 
Vóór het pedaal zijn me eslepend e marsch be
gint, vóór het vreugd ig beiaard-motief zijn 
vlucht neemt en om de toehoorders voor t e 
bereid en op de heldere tonalit eit van G, slin
gert Bach eer st een Noords-getint r ecitatief 
doorh een de voll e omva ng van het klavi er: 
arp eggo 's van he t volmaakt G-akkoord en zijn 
omker in gen . Eerst dan valt het zwierig th ema 
in bij het pedaal; het hele werk za l zijn span
nin g on tl enen aan he t con trast, aan die lijn 
met hoekige intervallen en de vrij e guirland e-



boog op gerepeteerde akkoorden gerhythme erd 
die het kl avier in a lle richtingen doorkruist. 
Een nieuw e afwijking brengt ons naar g, niet 
voor lang echter, want de ton ica laat weerom 
zijn gebiedende stem hor en. Het th ema rukt 
náar de soprano-partij en schalt zijn fierheid 
uit, einde lijk het woe lend gewe ld t e· hebb en 
vermeesterd; de tegenste llin g tussen pedaal en 
manuaal wordt tot aan het eind e vo lgehoud en 
en doorgevo erd. Bach bereikt hier een maxi
mum van effecten en hoewel op één thema ge
bouwd, laat dit werk reeds de grot e Pr elud en 
vermoeden na 1727 te Leipzig geschr even. 

Dit Pra eludiu m is ook de tr iomf va n de vir
tuos ite it en men denkt onw illekeu ri g aan de 
bero emde opmerking van J. Adlung in zijn 
cc Anl eitung zur musikalisch es Ga lährth eit » ge
schreven, acht jaar na de dood van Bach : 
cc Men zou geloofd hebben dat zijn voeten v leu 
gels hadden om zich met zoveel len igheid ov er 

de toets en te bewegen ... Indi en het talen t van 
zijn vo et en hem (in 1714) van de prins van 
Hess en zulk een geschenk ( een goud en ring) 
bezorgd en, wat zou men hem dan wel voor het 
ta lent van zijn handen moet en geven hebben! ii 

H et thema van de fuga is een motief van de 
Cantate nr 21 ( « Ich hatte viel Bekum erniss ») 
gesch reven rond 1713-1714 voor de derd e Zon 
dag na de H. Drievuldigheid. Deze fuga bezit 
voorz ek er continuïte it met het Praeludium: de 
gerepeteerd e noten van het begin, het gebru ik 
van een fragment uit h et Praeludium-thema: 
dezelfde krachtige taa l, schitterend rhythme, 
opbru is.ende vre ugd e, concerto -st ijl , wij zen op 
aans lui t ing met het Praeludium. De fuga is een 
souv ereine luachtsontp looiin g, van meetaf wor 
den alle batterijen opgeste ld, men voe lt hier 
de greep van de meester die alle kn epen kent. 

Dr G. DE BECKER, ss. cc. 

seB. Bach 1n aRnstaöt 
Zo is het gebeurd in de Nieuw e Kerk van 

Arnstadt, Anno Salu tis 1705, vro eg op een zon
licht e morg en in de laatste week van Apri l. De 
eerst e stra len piepen nog maar schuchter in de 
verstofte koorv ensters door de spinn ewebben 
heen, daar aan de recht erk ant van het orgel, en 
een hanrlvol kleine stof -vonk jes word en wak
ker in het vro ege licht. Door de sti lle morg en
schemering in de hal van het godshuis klinkt 
p lots elin g een luid gero ep van bov en uit de 
ba lken van het dak, over h et or gel he en: 
cc Ho efnage l, hé, Ho efnag el ! i> 

E en bons, een sprong naar b eneden , zo àat de 
kalk bijna van de zolderin g in de koorstoelen 
va lt, en, kijk nu toch, daar is hij, de eerst voor 
kort aangesteld e organist van de Ni euwe Kerk 
zelf. Dat is de rustverstoord er. Daar komt hij 
te voorschijn op de ladder boven de ba lgkamer. 
Snel klaut ert hij naar onder, naar Ho efnagel, 
de orgeltrapper, die aan de voet va n do:' ladder 
ong edu ldig op hem staat t e wacht en. 

cc Daar kom en ze, Hoefnag el, ha, daar komen 
ze ! D e Bach en ! Alles is al op de b een, overa l in 
de stad zie je Ba chen! We scheiden er uit en je 
kunt gaan. Maar denk erom , dat je vó ór het 
lui den van de Vespers weer op je p lek bent hé ! 
Enn e ... nucht er b lijven, vri end! P as op! W e 
mo et en vandaa g eens lat en zien, wat ~ij in de 
Nieuw e K erk pr esteren. Verst a je ? » 

De jong e Arnstadts e or ga nist J o han Se -

I. 

b a s t i a a n B a c h had va nd aag a l voor zijn 
org el gezet en en gestudeerd in h et zweet zijns 
aanschi jn s, to en zijn Arnstadt, die goe..te ou de 
stad, nog diep in de slaapmuts slui merd e. 

Vro eg was hij opg estaan om eens rond te zien. 
Vanaf het dak, uit het kleine venst er v lak ond er 
de weerhaan. Van het dak, omdat er geen toren 
was . Het zou nog wat anders zijn , a ls die Ni eu
we K erk een tor en had. Ze ligt vrij op een hoog 
te, een krans van pracht ige lind en er omheen, 
daar b ij de Rolandsbron, jawel, en wat een· def-

J. S. Bach. 
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tige plaats: naa st de markt met de stat ige hui
zen en het trotse Raa dhui s. Dat h eeft twee to
rens en zorgt als een goede buur op zijn mani er 
voo r de Nieuwe K erk . 

H et sta dj e daar aan zijn voeten heeft nog 
steeds verder geslapen . Alleen de mussen en de 
spr eeuwen in de lindebom en ro er en zich, en de 
zwa luwen; in de tuin va n het kastee l aan de 
qve rk ant zingen de lijsters a l om het hard st . 
Uit de verte klinkt de hoorn van de stadsher
der , die zijn dier en de poort begin t uit te drij
ven ; verd er is er geen geluid. 

Maar geen blik en geen oor heeft hij daa r 
bov en voor de schoonheid van de morgen over 
gehad. Scherp h eeft hij uitg ekeken , vol ver
wachting alt ijd naa r het Zuid en; onv erschillig 
keek hij h een over de • frish eid van de weiden 
va n Plauen, over de Gera, waa rl angs de ha zel
not en staan en links naar de R einsb erg en de 
H eydas e koppen. 

D e H eydas e kopp en! 
J a, a ls een m ens eens om een hoek kon zien , 

daara cht er , en . door al die h euv els met bossen, 
zo in Gehr en ! Maar de jon ge h eer organ ist had 
eind elijk zijn geduld verlor en en zich half boos 
omgedraaid, tuss en zijn tanden br ommend : 
« Die Gehr enars ook ! Die kom en n óg al niet! n 

Ev en late r schudde hij nade nk end h et h oofd: 
« Ach ja , ja, het nich t je ! Mari a Barb ara heet 
ze. Ja, en haar vade r h eette J ohnn Michae l ; ja, 
ja, de jongste - die beviel me wel met P asen, 
toen we a llemaa l in Gehren bij elkaa r waren . 
Mooie sopraan. J a, ja. Zou ze op die Ari a gest u-

Va der Bach. 
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deerd heb ben, die ik voor haar schr eef, en die 
ik haa r gest uurd heb? n 

Tegen een muurp eiler stond een wankel e 
bank, wormst ekig en met nog twee goede po

. ten. Met een zuch t om h et lange wachten ging 
h ij er wat zit te n uitru ste n. 

Geen wonder da t hij zich vermoe id voe lde : hij 
had zich al vroeg ingespa nn en. Zwaa rd er en 
zwaarder werden zijn armen en bene n ; hij had 
een gevoel, of zijn bloed lood was geworden. 
Zijn rug sto nd luom. Allerl ei gedacht en dwar
relden door zijn h oofd, dwars dooree n . Het 
wordt er dof , het lijk t of een wirwar van draden 
lan gs zijn ogen glijdt . Langzaam zakt zijn hoofd 
op de borst. En zie, een zeldzaam apo kal ypt isch 
dr oomgezich t vert oont zich: 

E en grauwe, zwaai end e nevel bov en rok end e 
puinhopen, een versclu·ikkin g va n een verwo es
ting, overa l : gans vernietigd ligt zijn Thürin gse 
vader land voor hem . E en wilde oorlogsfurie is 
er over get rokk en. D e Merod e-bro eders , de 
moordbenden van de keizer lijk e veldoverst e 
Rob ertus B onival, en dan de P appen h eim ers 
m et hun enorm e legertro s en v lak daarop de 
Zweden, a ls sprinkhanen zijn ze ove r het land 
he en gestre ken, de Hat zfeldse ruit ers. Bij de li
cham elijk e ellend e komt nog het zedelijk e lij
den. Alle Egyptische p lagen, dui ve ls en heks en. 
E en lange dr oev ige dui ste rnis in de Duits e lan
den. D at a lles had hij kor t geleden met hui ve
ring gelezen in de << His to ria Arnstadi ensis n va n 
Olearius, en heel die gruwe lijk e tijd tre k t a ls 
levend aan zijn oog voo rbij. 

Eindelijk beg int h et te dag en. De hemel wordt 
licht en rood boven de bergen. E en ni euwe t ijd 
br eekt aan. De liefde zendt lang zaam en weer 
haa r st ralen ove r het land. · 

Daa r is de zon ! God leeft! Hij is niet ge3tpr 
v en. 

En uit de schoot va n de vlammende zon 
stijgt een zegenende goede hand langs de hemel 
om hoog va n de opgang tot de ondergang. 

E en zacht e wenk va n de hand. Het heela l 
jui ch t met een du izendstemm ige jub el, het lijkt 
op een reusac ht ige Fuga; de ste rr en b lijven st il
staa n op hun weg, de wolken en de wind , het 
st emt alles mee in de hymne der god delijk e 
Wijsh eid , der godde lijke Almacht: 

<< Waa r waa r t gij, to en ik de aard e gro nd vestte? 
n Zeg het m ij , a ls ge zo vers tand ig zij t . 
n T oen mij de morg enste rr en met elkaar loofde n 
n en alle Kind eren Gods juicht en ? 
n Wie heeft de zee zijn deur en toeges lote n, 
» toe n zij uitbrak a ls uit h et Moederlijf? 
n To en ik h aa r met wolken bekleedd e 
» en in h et donker wikk elde als in windse ls? 



» Toen ik haa r de loop brak met rpijn dam 
» en haar met grend el en deur afsloot; 
,, en sprak : tot hier zul t gij kom en en ni et vèr

der; 
» hier zull en uw t rotse golve n zich neerleggen. 
» Hebt gij in uw dagen aan de mor gen de wet 

geste ld 
» en aa n het morg enrood - een plaats geweze n? 
» Welke is de weg waar het licht woont; 
» en waar is de plaats van de duisternis? 
» Lang s welke weg deelt zich het lich t, 
» en vaa r t de Oost enwind op aa rd e? 
» Wi e lieeft de plasregen zijn loop voo rgeschr e

ven 
» en de weg va n de bliksem en de donder? 
» Wie vu lt er de woestijn en en maakt dat het 

gras gro eit? 
» I} un t gij aan de leeuwin haa r r oof t e jag en 

geven 
» en de jonge leeuwen ve rzad igen? 
» Denkt gij , dat de eenhoo rn u zal dienen 
>> en aan uw kribb e zal blijv en staan? 
» Kunt gij hem een juk op de schouder leggen 

en maken dat hij uw voren ploegt? 
» Kunt gij het paard zijn kra ch te n geve n? 
» Het stampt op de grond en is vol v reugde en 

kr acht, 
» en tr ekt uit, de geharnasten tegemoet . 
» Vliegt de havi k door uw ve rstand 
,, en breidt hij zijn vleuge ls tegen de middag 

uit? 
» Vliegt de ad elaar zo ho og door uw beve l, 
» dat hij zijn nest in de hoogt e m aa kt? 
» Wi e is er die voo r Mij zou kunn en staan? 
» Wi e heeft h et a lles vóór Mij gedaan, dat ik 

het hem vergelden kan? 
>> Het mijn e is het, alles wat ond er de H eme l is.» 

W eer een wenk: 

Genera le pauz e - een grote stilt e. 
Zie, en in de schemerende wolk en de Cher u

bim en Serap hin , alle h eilige Engel en en Aarts
engelen, licht en prachtig gekl eed, instrume nte n 
in de hand; muziekbladen opgerold in de hand . 

Ook het hemelorge l is nu ong ehind el'd te zien, 
h et lijkt op een wonder lijk e avo nd wolk , blauw 
en purp er met gouden kant en, de pijp en van 
pu ur zilve r, h eer lijk stral end. 

De genera le pauze is ten eind e. D e h em elin gen 
wenden het hoofd - alles blikt vo l verwac ht ing 
op hem. Op hem ... ! -

Op het ongedu ldige roepen van zijn orge l
trapper is de vervoer de dromer eind elijk wakker 
geworden, heeft zich verschr ikt opger ich t en 
zijn ogen uitg ewreve n; met een nog half afwe 
zige blik beeft hij over zijn hele lij f van opw in 
ding. 

En in een diep nadenk en verzonk hij voo r een 
ogenblik terug in zijn droom, teruggeleund te 
gen de muur . 

Een sterke moed ve rvult hem, zijn har t zwelt 
op: ,, Lo oft den H eer met harpen en Psalmen; 
met trompetten en bazuinen jui ch t voo r den 
H eer den Koning! » - « U dus t e dienen , uw 
roem te verk ondig en , God , geef mij adem, geef 
mij kracht, en laat mij in ere het va ndaag be-
staan voo r de Bachen ! » · 

Eind elijk keerde de klare bezinning t erug, hij 
had zijn kr ach ten verzam eld en zijn kalkant ge
a ntwoord, die juist weer met nieuw e moed hem 
zou beginn en aan te stot en: « Dad elijk , Hoef
nage l, nog gauw eve n kijk en! » 

Ha, zie da ar , hoe leve ndig is het op de stra
te n en in de stege n die naar de Ri edeplaats lei
den! De Bach en ! Ond er de vooruitspringende 
daken der hui zen schrijden ze voo rt . Bij de 
Riedepoort, naast de J acobs t oren blijv en enk ele 
staa n, andere staan onder de poort van de bur
ger huiz en. Zij wachten op elkaar , zij verzam elen 
zich. 

Van alle kant en kom en er nog bij gelop en. 
H ele troepen. En nu zijn ook de Gehr enaars er
bij , Bro eder Johan Christoph en de and eren, en 
het nichtje, Maria Barbara is bij hen . 

Met twee sprongen is de jonge heer J ohan n 
Sebastian van de ladd er af: « Ho efnage l, het is 
zover! Kom, we gaan de Bachen een goeien dag 
zeggen! » 

* 
Midd en op de Riedeplaats, bij de stenen fon

tein kome n de Bachen bij een . Met toestemming 
va n de ove rh eid . 

Iedereen heeft er aan gedacht, stipt op tijd en 
goed gekl eed t er plaats e te zijn. 

Geboortehui s te Eisenach. 

~·-
83. 



Nu begin t langzame rh an d de stad te leve n , 
het jonge vo lk k omt toege lopen en staat de 
v reemden aa n te gape n. D e geiten zelfs blij ven 
nieuws gierig staan, en de me lkk oeien die pas uit 
de sta l zijn gekomen, wenden de koppe n en st a
ren , met een diepe, betekenisvo lle blik naa r de 
bij eengekom en Ba chen , voo r ze verder stapp en 
de Ri ede rpo ort uit naar de weid e. 

Hart elijk en blij begro ete n de Ba che n elkaa r , 
ze zwaaien lustig met hun dri ekant e steekjes en 
het blank e Spaanse ri et , schudd en elkaar s han
den en kl oppen mekaar op de schoud ers. 

De heren cantoren en organi ste n va n het 
Bachse bl oed. Li eden van stand, honette, zwaa r 
wichtig e, gladgeschoren heren, in blauwe en 
bruin e ga la-rokken met lange, wijd ui tstaa nd e 
pa nd en; met grote, rond e da a ldersknop en di ch t 

ten paar tot hiertoe zeer wetntg bekende 

bezet; bred e, gebord uurd e gevaarten van zak 
ken p lakken tegen hun flank en. Een paa r on 
der hen dr age n de zwart e Spaanse trem·mante l 
terugges lagen over de schoud ers. Hun schoenen 
heb ben blink end meta len gespe n. 

En zie daa r nu de kunstpi jp er s, meest ook 
met het ech te Bachs e fami liegezicht! Ferme ge
bar en; t rouwharti g en scha lks tege lijk kijken 
de ogen onder de dikk e r ond e wenkb rauw en ui t. 
Echte Thürings e ogen, helder en st ra lend. Zach
te, iets opgebogen, goedmoed ige lippen, benig e 
Duits e neuzen, die recht vooruit staan, br ede, 
v lezige, bru ingebrande wa ngen a ls van brou 
wers . 

('t Vervolgt) 
Kar l Söh l e 

CJ3rieven van 3,ohan - Seba'1t ia11 93ach 

* 
JOHANN-SEBASTIAN BACH AAN DE 

STADSRAAD VAN LEIPZIG (1) 

Zeer Doorluchti ge , Zeer bero emde en Zeer 
E erw aa rd e, Zeer Ed ele en Edelmoedige, 
Zeer geleerde en Zeer Geëe rd e H er en, 

D e R ector van de Sint -Th omassc hool van 
deze sta d, in J ohá nn-Au gust E rn est i, heeft on
lang s de vr ijh eid genome n t egen mijn wil, aan 
h et eer ste koor dat samengeste ld is uit leerlin
gen aan deze schoo l, een prefect op te dringen 
onbe kwa am om dit ambt ui t t e oefe nen (2). 

D aa r ik deze benoem ing k on noch moc ht aan 
vaarde n heeft M. Ernesti late n wete n da t nie
mand, op stra f va"n weggestuurd te word en , 
mocht zingen noch de hym nen leiden zond er 
zich te onderwerpe n aan de pr efect do or h em 
aa ngeste ld. Zoda nig dat, de vo lgen de Zond ag in 
h et vespe roffi cie, geen enk ele leerling de ve rant 
wom·de lij khe id dierf nem en t e zing en noch de . 
hymnen te leid en ui t vrees voor deze straf . Zelfs 
ware de god delijk e dienst ond erbroken gcwor 
word en indi en ik niet een leer ling er to e h ad 
kunn en bewege n deze taa k op zich te nem en. 

Op di e mani er beled igd en vernederd in de 
uito efe ning van mijn ambt do or de inm eng ing 
va n M. de Rector, en dar enbo ven beroofd va n 
de eerbi ed die de leerlin gen mij versc huldi gd 
zijn en gesc h ond en in mijn eer; en aangezien 
l.) volgens Uw Doorlu chti ge R aa d , het aan mij 
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toekomt, zonder inm enging va n M. de R ecto r 
( vo lgens h et r eglement va n de St -Th omas
school, lu st. 14, par. 4) de koorpr efecte n onder 
de leerlin gen va n de school ui t te ki ezen ; dat 
dit tot nu toe door mi jn voo rgang ers werd ge
daan; dat daaruit logisc h voortv loeit dat de 
p refecte n , vo lgens het bov enver meld regleme n t, 
gemacht igd zijn de Canto r te ve rva ngen en de 
kor en t e leiden , omdat ik ni et in a l de ke rk en 
tege lijk kan zijn ; dat ik , in het bijz ond er , het 
to ezich t heb ove r het eerst e k oor en dat ik •a l
du s, beter dan wie ook, weten kan met wie ik 
moet ge noegen nemen; 2.) dat het verbod van 
de R ecto r waa rd oor de leerlin gen ni et JDOgen 
zingen ond er de leidin g va n gelijk we lke and ere 
p refect t en zeerste on rechtvaardig is; overwe 
gende dat zo de leerling en de vr ijh eid ni et h eb
b~n mij hun medewerking te ve rl enen bij h et 
m tvoe ren der geza ngen , het onmog elijk wordt 
een goede uit slag t e bekomen; er ui t voo rt
v loeit dat , opdat di t begin geen erge gevo lgen 
hebbe n zou, ik gegro nd e redenen heb om t ussen 
te komen. 

In deze pi jnlijk e to esta nd voe l ik mij gedwon
gen de welwill end heid in te ro epen van Uwe 
Door luchti ge, zeer Ede le en zeer Geë erde He ren 
en hun mijn nederig verzoek aan te bi eden , hun 
vrage nde: 

Mij in mijn bediening te bescherm en, en dien 
volgens uitdrukke lijk aan M. de R ecto r k enni s 



te gev en da t hij in 't vervo lg moet op houd en 
mij t e bena delen door het aans te llen van een 
pr efect zond er mijn toeste mming , al smede door 
aa n de koorzangers t e ve rbi eden mij te helpen 
gedur ende de geza ngen; te lat en wete n aa n M. 
de Opp erb estuurd er of aan een der pri est er s der 
Sint-Th oma skerk da t ze de leerling en der school 
moete n her inn eren aan de eer bied en de gehoor
zaamh eid di e ze mij ve rschuldigd zijn om mij 
in sta at te ste llen in het ve rv olg mij n a -:.1bt ui t 
te oefe nen. 

Na hulp en beschermin g verkr egen te hebb en 
in mijn r echtv aa rdig rekw est, zal ik ten allen 
t ijd e va n Uw Do orluch t ige, Ber oemd e, zeer 
Ed ele en zeer Geëerd e H eren, zeer eerbi edig de 
nederige dienaar blijv en. 

J ohann-S ebas tian BACH 

Comp oni st va n Zijn K oninklijk e Hoo gh eid 
aa n de H ofk ap el en Dirig ent der koren. 

L eip zig, de 12 F ebruari 1737. 

JOHANN-SEBASTIAN BACH AAN DE 
KONING VAN PRUISEN, FREDERIK Il (3 ) 

Aa n Zijn W elwill end e Majesteit de Ko nin g ! 

Sire, 

In de di epste ond erw erping ve roorl oof ik mij 
aa n Uwe Majeste it een Muzik aa l Offer op t e 
dr age n, waa rvan het edelste deel van Uw eer
biedw aa rdi ge hand komt . H et is m et een eer
biedi ge vr eugde , dat ik mij nog de waa rlijk 
kon inklijk e genad e h erinn er wa arm ede Uwe 
Majeste it , enk ele t ij d geleden, t ijd ens mijn ve r
blij f t e P ots dam , zich gewaardi gde zelf op de 
P iano een Fu ga- Th ema t e spelen en m ij onmid
de llijk daarna t e vrag en het in zijn verh even 
t egenwoor digheid t e on tw ikk elen. 

Gehoorzamen aa n het bevel van Uw e Majes
teit was mijn nederi gst e p lich t . 

Maar ik bemerk t e weldra dat bij gebr ek aa n 
de n odige voor ber eidin g, de ui tvo eri ng n iet zo 
vo lmaa k t k on zijn a ls zulk een ui tst ekend t he
m a het ve reist e. Daa rom besloot ik d it ech t 
kon inklijk mot ief t e bewerk en en t e vo lmaken 
om het daa rn a aan de wereld kenb aa r te ma
ken. Di t voo rn emen is nu verwezen lijkt in de 
maat mijn er kr acht en en het heeft geen a nde r 
doel da n de loffelijk e wens om, h oe weinig ook , 

bij te dr ag en tot de r oem va n een Vorst wiens 
m ach t en gro ot heid door a llen bewon derd wor
den , zowe l in oorl ogs- en vredekun sten als heel 
in het bijz ond er in de mu ziek. 

Ik versto ut mij hi er deze nederige bede aan 
toe t e voege n: dat Uwe Majeste it zich gewaa r
dige dit bescheiden werk een gun st ig ont haa l te 
verl enen en de schr ijve r in zijn koninklijk e en 
h oogs t e gun st te behoud en. 

Ik ben va n Uwe Majesteit de zeer nederige 
en zeer gehoor zame di ena ar, 

J oh.-S eb . BA CH 

L eipzi g, 7 Juli 1747 

( 1 ) Bron: « L ettr es de Gr a nd s Musi c iens ». Editi ons 
Cor êa, P a ri s. 

(2) J ohan n , Augu st ERNEST!, rector aa n de S int 
T hom assc hool (1734-17 59) wa s d aa rdoo r de ove rst e van 
Bac h. In het beg in onder hi eld deze met hem de best e 
re la ti es; hij ha d hem zelf s gevr aag d , in Sep temb e r 1735 , 
pet e1· t e zijn va n zijn jon gs t e zoon . Misvers t a n d ontston d 
naa r aa nl eidin g va n de ben oemi ng der pr efec t en die de 
v ier ko r en van de sch ool mo esten di rige r en . Di e ben oe
min g behoo rde tot de rec ht en va n de Ca n to r , d ie no ch
t a n s de toes t emmin g van de R ector mo es t verkrij ge n . 
H et rekw es t van Ba ch , same n met vee l a nd ere doc um e n
ten, too n t aa n tege n welke kl e inzi eligheden deze g rot e 
toon kuns t enaa r t e L eip zig t e k a mp en ha d ge du re nde zij n 
la a t s t e de rti g leven sja r en. 

(3) Bron : « L ettre s de Gr a nd s Mu siciens » Edition s 
Corêa, Pa ri s . 

OPDR ACH T : Sede r t 1740 w as Ca rl-Phili p-Emmanuel' 
Bac h , tw ee de zoon van J oh . Sebast ia n , kape lm ees ter van 
F 1·ede ri k de Grote. De K oning ha d hem vaa k aa nge
s poo rd z ijn va der n aa r P ots dam ui t t e nodige n. Ba ch 
nam e ind elijk ee n bes luit en k wa m te P ots dam a a n de 
7 Me i 1747. Onmidd elli j k en no g vóór hij zijn reis k lede
ren had kunn e n ve rwi sse len, wer d hi j b ij de Kon ing 
ge x·oepe n . Hi j spee ld e op de P ian o's ve r vaa x·digd door 
S ilb er ma nn , en ve rzoc h t de Ko ni ng hem ee n F uga
T hema op te geve n waarop hij impx·ov ise erd e. Het is di t 
t he ma, da t h ij daa rn a t eru g heeft op genom en a ls voor 
n aa m ste mot ief , waarva n hij ee n de r di ep st e werk en va n 
zij n hoge lee fti jd hee f t ge m aa k t e n dat h ij a a n Fr ede
ri k II heef t opge d ra ge n . 

Ve rt a lin g en N ot a's : 
P a ul P ANI S 

Organ is t 
L emb ek e (Oo st-V I.) 
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ROND HET HOLLAND - FESTIVAL 
FLOR PEETERS IN DE OUDE KERK TE AMSTERDAM 

.I 

H et dagh et, ja ook in het Noord en en No ord
west en, want er m oet een str eep aan de balk nu 
in de hoogst e muzi ekkringen van ons goede 
H olland het belang va n het org el is doorg edr on
gen. 0 , het is nog maa r matig: « Binn en het 
kader van het Holland Festival » zijn enige 
orgelcon cert en gegeve n. We zijn nog maa r st ief
kind! Maar het eerst e concert binn en de tijds
ruimte waarin het Holland-F estival zal a flop en 
is geweest. Het werd georganis eerd do or de 
Bach-v ereniging, die in deze serie reeds tw ee 
conc ert en had doen geven: een door Kurt Senn 
en een door Dr Anthon van der Horst. Di t derd e 
was voor Flor Pee te rs. Hij he eft er een Ba ch
herdenkin g binn en het kad er van het Holland
F est ival van gema akt , met vier va n de grot e 
Pr elud es en Fuga's en vijf Koraalvoorsp elen. 
En dat in de Oud e K erk van Amst erd am. H et 
is waar, veel offi cial s war en er ni et. Ex cusabel, 
omd at er in de Schou wbur g een ga la-uit voerin g 
t e beleve n was van W eber's « Oberon»; de 
Ba ch- vereniging, een stichting in den lande , 
waa r de beoefening .van de kunst va n de Leip
ziger Cantor ontzag gelijk ve el aan te dank en 
heeft , de Bachv erenigin g was ve rt egenw oordigd 
door een har er bestuurders. 

H et was de kerk van Sweelinck , waa r dit con-

Bach-kop do or F r . Tin e!. - Gent . 
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eer t plaats vo nd. H et grot e orgel va n Sweelinck 
werd la ter verva ng en door een beter in strum ent. 
In 1659 werd aan Hag erb eer opg edrag en « dat 
hij sa l repar eeren 'tgroot e org el in de ouwe 
kcrck », waar voo r hij f 1800 ontv a ngt. Na no g 
een reeks kl einere en grot ere reparat ies wordt 
in 1724 met Chri st ian Vat t er ui t H ann over een 
con t ra ct afg eslot en voor een or gel va n 43 re
gist ers voor de somma va n f 18.000 plus de 
pijp en en de blaas balgen van het oud e or gel. 
30 Sept emb er 1726, een half jaa r na de gecon 
tra ctee rde t ijd , was het gereed en op 13 Octo 
ber werd h et ing esp eeld. In 1738 werd do or de 
or gelbouw er Müller een in grijp end e resta ur ati e 
gedaan, ma ar verd er bleef het org el voor grot e 
wijzigin gen gespaar d . Hi erd oor on tsnap te het 
aan de romantis eerwoede, die vij fti g en zesti g 
jaar geleden zovee l pra chti ge oud e orgels heeft 
verkn oeid. H et sta at er dan ook in al zijn 
pr acht, st at ig en stoe r in de oud e gothi sche te m
pel. En zijn klank is als de Noord enwind: man
nelijk en verh even. Vr oeg gewaa rd eerd doo r 
eigen en vreemd en. In de dertig er jaren van de 
achtti ende eeuw - Bach was in zij'n best e tijd 
- kwam, als zovelen voor en na hem , « H en 
George von Fu ers t » in Am ste rd am. Hij b~
zoch t de Oud e K erk en schrijf t in zijn reisboe k , _ 
dat hij in 17 39 ui tgaf, ove r die k erk ' « ... in wel
cher nich t s zu sehen ist, weil die R eformi ert en 
keine Bild er in ihr e Kir chen duit en . Doch ist sie 
merckwürdug , dasz die v orn ehrn st en K auf
Leut e des Ab ends urn 6 Uhr a lhi er zusa inm en
kornm en, urn den berühmt en Or ga niste n J o
hann P et rechy h ör en, welcher urn d iese Zeit eine 
unv ergleichli che Music machet . » Z'estig jaa r 
t evoren ha d het geze lschap D e Bovio uit het 
gev olg va n de pauselijk e nuntiu s Mgr Bev ilac
qu a , een orgelcon cer t daa r bij ge~oo nd. Zij 
spr eken in hun r eisb esclu·ijv ing va n een 
hoogst belachelijk e zaa k: elke avo nd is er een 
grot e toe loop va n mensen in de Oud e K erk, 
die daa r hu n t ijd zoek br enge n met te lui stere n 
naa r een man die maa r niet oph oudt met op het 
or gel te spelen to td at a lle mensen de k erk ui t 
zijn. » H et orgel vindt hij pr ac h t ig, en het spe l 
boven de midd elmaa t. (Bijdr. en Meded. v . h. 
Ri st. Genootsch. Ut recht 1915). D e sm aken 
moge n a l ve rschill en, h et is de eeuwen dom ge
bleken , dat de Amst erd amm ers gevoe lig waren 
voo r een goe de noot orgelmuzi ek op Aen schoon 
org el. 



En het is een schoon orge l. Het te lt 54 regis
ters op 3 manualen en pedaal, maar in een uit
nemen de verhouding van grond- en v ulstem
men en tongwerken. Bov endien is er een be
hoorlijk aantal solo-spelen. Op enkele ogenblik
ken zou men wensen, een 32' te kunn en bij
trekk en, maar dit gemis wordt door het goed e 
karakter van de 16' open en gede kt e pijpen en 
de Bazuin en Fagot samen met de acoustiek 
van het gebouw gro t endeels vergoed. Die 

acoustiek maakt ook, dat men op dit orge l zeer 
spaarzaam kan zijn met het doseren van de 
vu lstemmen, zodat men daarin een rijk e en 
schone afwisse ling kan vorme n - wat Flor 
Pe eters bv. prachtig bereik te in de Prelude en 
de Fuga in b kl. t. 

Hij besloot dit druk bezocht e conc ert met een 
stra lend e ui tvoer ing van de Prelude en Fuga in 
D gr.t. 

P. V. 

·BACH - FESTIVAL 
te Tongerlo 

Om de orge lconce rt en van dit seizoen te slui
te n spee lde Meest er Flor Peeters onde r grote 
belangstelling op Zondag 6 Augustus een Bach
recital. Het is onnod ig hier nogmaals aa n de 
kwa lit eit en van deze kunstenaar t e herinn eren; 
maar va n al de organ isten die zich dit jaar heb
ben lat en geld en in Bachprograrnmas mag Flor 
P eeters wel als een van de beste Ba chvertolkers 
beschouwd word en. 

Hij spe eld e een zeer uitg ebreid programma 
met de vo·orna amste werk en van de Cantor. 
werd in gezet met P-rnludium en Fug a in Re en 
Pr eludium en Fuga in a . 

D e 4 Choraalvoorsp elen « Nun komm ' der 
H eiden H eiland», « Nun fr eut euch, lieb en 
Chri sten gem ein », <1 Da J ezu an dem Kr euze 
st und », « Wa ch et auf, ruft un s die Stimme » 
werden stij lvo l en met een goedgekozen regi s
tra t ie voorgedragen. 

• 

De Passacaglia en Fuga in do klein kwam op 
het orgel van Tongerlo goed tot haar r echt. 
Na al het virt uose kr egen wij een kleine fuga in 
sol klein te horen . Spijtig genoeg wordt dit 
kl ein m eesterw erk ni et dikwijls uitg evoer d . T ot 
slot spee lde Flor Peeters de dramatisch bewo
gen en effectrijk e Toccata en Fuga in re klein , 
welke ondanks de invloed va n Buxtehud e een 
bij zonder e aantrekkingskrac ht bezit door een ' 
jeugdi ge fri she id en een sch itt erend e pateth iek . 

Wij wens en Z. E. Pater Titus TIMMERMAN , 
organist va n de Abdij, geluk voor het blo eiend 
orge lleve n en hop en dat h et vo lgend seizoen 
niet minder aant rekke lijk zal zijn. 

Lu c J agenea if' 
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clJ.lbert Schweitzer 
ALBERT 

SCHWEllZER 

Wann eer de ond ert ekening van de staats 
stukken van Paus Gregorius de Grote reeds zo 
luid t, en de elfd e-eeuwse musicus Jo ann es va n 
Affligh em de opdracht aan zijn Abt Fulgentius 
op gelijke wijze sign eert, waar zij zich « dienaar 
va n de dienaren Gods » noemen, en wij deze 
ond ert ekenin gen gaarn e aa nvaa rd en , daar zal 
men het ons niet euve l duid en, wann eer wij dit 
a ls een symbool voo r het werk va n Albert 
Schweitzer zien. 

Schweitz er telt bij de groten in de muzi ek , a ls 
Gr egoriu s en J oa nn es vóó r hem. Had hij ni ets 
meer gedaan dan zijn boek over J ohan n Sebas
tian Bach geschreve n , hij zou zeker meeget eld 
zijn onder de musi cologen van naam. Maar hij 
de ed mee r. En het is voo ral de wijze wa arop hij 
dit m eerd ere deed, dat hij de erenaam cc Servus 
servorum De i » vo lui t ve rdi ent. 

Alb ert Schweitzer werd de 14c Januari 1875 
te Kays ersberg in de El zas gebo ren. Zijn vader 
was er pr edikant bij de Evangelis ch e gemeen te. 
Hij bra cht zijn jeugd door in het dorp Güns 
ba ch , waa r hij op zijn v ijfd e jaa r muzi ekl esse n 
van zijn va der kr eeg . Van ~ijn grootvad er va n 
mo eder' s zijd e er fde hij de liefd e voo r h et orgel 
en op zijn nege nd e jaa r verving hij de orga nist 
va n Günsbach b ij de godsd ienst oefening. Hij 
vo lgde het gym nasium te Mühlh aus en, waar de 
orga nist va n de Sint -Step hanusk erk , Euge n 
Mün ch, hem orgellesse n ga f. In zijn studi eti jd 
aan de Un ive rsit eit va n Straatsburg wer k te hij · 
met Ern st Mün ch , br oeder va n zijn org elleraa r 
Eu gen, samen aa n de uitvo erin gen van de Can
tates en Pass ionen va n Ba ch en gaf Charles Ma
rie Wid or in Parijs h em privé-orge lles, de p ia no
paedagoog J. Phi lipp wijdd e hem in de gehei
men va n zijn instr um ent in , terwij l hij daar 
naast pianolessen nam bij de leerlin g va n Franz 
Li szt , Mar ie Ja ëll-Trautmann. Bov end ien stu
deerd e hij mu ziekt heorie bij J aco bst hal. 

Hij ·bestud eer de de muziek grond ig en ni et 
a lleen voor ti jd verdrijf, and ers had Wid or zich 
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niet voo r hem geïnt eressee rd. Do ch tege lijker
ti jd beha a lde hij aa n de Straatsburgs e Univ er
sit eit zijn gra ad als Li centiaat in de (prot es
ta ntse) theologie en Do cto raat in de Wijsbe
geert e. In 1899 werd hij hulppredik a nt aan de 
N icolaaskerk te Straatsburg. Nad at hij zich 
verdiept had in wijs ger ige en theologische pro
b lemen omtrent Sint Paulus en het historis ch 
bestaan va n J ezus, schr eef hij , med e op aa nr a 
den va n Widor, in de jaren 1902 en 1903 zijn 
befaamd boek ove r Ba ch , waarvan hij in 1908 
een Duit se uitgav e bew erk te . 

In 1906 st ichtte hij met Wid or de Parijse 
Bach-v erenigin g en schre ef hij zijn opz ienb a
r end art ikel « Deutsch e und Fran zösische Or
ge lbau und Org elkun st » ( in het t ijd séhrift cc Die 
Musik » , late r afzo nd erlijk ve r schenen bij Bre it - _ 
kop f en H ärte l ) . Op het 3° Congr es va n de So
ciété In tern at ional e de Musique in 1909 te 
W enen hi eld hij zijn grot e voord racht ove r 
in te rn atio na l pour Ia Factur e d'Orgu es » het 
r esultaa t was en waa rin voor spee ltaie ls en 
winddruk en dispos iti e-opb ouw een reeks we l
overwogen gronds lage n en mat en werden vast
gelegd . Verd er bewerkt e hij met Wi oor een uit
gave van de org elwerk en va n Bach, wa avoo r zij 
gezame lijk de inl eiding en voo r elk der comp o
siti es een cc aanwi jzin g » gave n, di e alle getu igen 
van een groot r espe k t voor het werk va n de 
componist en teve ns van ' een groot va kma n
schap van elk der beide inl eiders . 

Midd en ond er zijn wijs gerig e, gods dienst ige 
en mu zika le studi es bekwaa mt hij zich in de 
medicijn en. Hij vo lgt va n 1908 tot 1913 de m e
dis che colleges en promoveert dan. E en zijn er 
exa mens bekostigd e hij met het h ono rarium da t 
hij ont va ngen had voor zijn mede,ve rkin g a ls 
organist aa n de « Symphon ia Sac ra n va n Wid or 
op h et Franse muzi ek feest t e Müh lh ausen in 
1911. 

Nu eerst was Schw eitzer waar hij wezen wil 
de . Al in zijn jeugd had hij zich voo rg enomen , 
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de gaven die hij va n God krij gen zou te best e
den in de diens t va n de me nsh eid. I n 1905 was 
hij get roffen door de lezing van een broch ur e 
va n een mi ssiegenootsc ha p , dat helpe r s voo r de 
Congo zocht. Aansto nd s was zijn bes lui t ge
maa kt en stuu r de hij op de Congo aa n , spij ts 
zwa righeden van v rienden !) Il de ve rlokkin gen 
van een r oemvol geleerd en-b estaa n dat voo r 
h em ope n lag . In Maa r t 1913 ve rliet hij Frank
rijk en voer naar Midden-Afrika, waa r h ij in 
L am barene zijn h ospi taa l voo r zieke inl and ers 
vest igde. D aa r in de Tr open za t voo r h em de 
arm e Lazaru s te n pr ooi aa n ziekt e en pij n en 
zond er hul pm idd elen om de kw alen te be3tr ij
den. Dàà r heeft Sch weitze r zijn leve nswerk ge
vo nden tu ssen wate r en oerwoud , in een klim aat 
waa r voor de blank e de tropenzie k te n op de 
loer liggen . Hij is er a llereerst dok te r en da n 
ook evange liepr ed iker. Met zijn leve n or edikt 
hij de naas tenliefd e, die J ezus va n Naza ret h 
leerd e. 

Omd at de El zasse r Schweitze r Dui ts staats
bur ger was, werd hij in de eerste wereldoorl og 
geïn te rn eerd in Zuid-F ra nrijk , vanw aar hij in 
1918 naa r Straa tsb ur g moc h t gaa n . Daar lag hij 
een t ijd zjek en toe n hij weer genezen was , hield 
hij voo rdr ac ht en en gaf hij orgelconcerten door 
h eel Eur opa . . . om de fina nciën voo r Lamba rene 
wee r ove reind t e helpen. Ond er tussen publi ceer
de hij in 1923 een tw eedelig werk ove r Kul t ur
phil osophi e. In 1924 ve r t rek t hij, nu a lleen , 
daa r zijn vro uw ziek geword en was, ter ug naa r 
Lam bar ene, waa r hij zijn werk grote nd eels in
eengesto r t ziet . Moedig herb ouwt hij zijn hospi 
ta al en krij gt hij in 1925 hulp va n twee Eur o
pese ar tsen en tw ee- verpleegste rs . Uit Sca ndi 
nav ië ontva ngt hij twee motorbo t en, waa rmee 
hij de Ogowe bevaa rt en in staat is, honderd e 
inboo rlin gen va n de ho ngerd ood te red den . 

In 1927-1 929 ber eist hij nogmaa ls Europa, 
speelt org el , geeft advi ezen ove r orge lbouw, 
schrij ft een bo ek over de myst iek va n Sint 
Pau lus en ve rt rek t weer naa r zijn Missie. Uit
gerust met de nieuwe v indin gen der me dische 
wet enschap zet hij m et n og mee r helpers zij n 
werk vo ort . 1932 brengt hem op nieuw naar 
E ur op a , waar hij het Er e-doctoraat ontva ngt: 
t e Oxfor d in de theologie, t e Edin bur gh in de 
wij sbegee r te . Weer b rengt hij enk ele jar en in 
Lambar ene doo r en komt hij in E uropa con
cert en en voor drac h t en gev en. In 1939 gaat hij 
t eru g naar Afrik a, waar hij heel de oorlog b lij ft 
doorwerk en, tot hij in 1949 v ia Am erika, waar 
h ij vo ordr ac h ten houdt en orgel sp eelt en b ij 

de bouw va n het orgel in de concer tzaa l va n 
Boston a dv iezen geeft, naa r E ur opa t erug
keer t. Hij is dan v ijfenzeve nti g jaar en nog vo l 
werklust . Ee rst wil hij het derd e deel va n zijn 
« Kul t ur philo sop hie » afma ken en dan weer 
naa r Lamba rene gaa n, hij, de « grot e avo n tu
rier van de mensenliefd e ». 

Wann eer ik dit schrijf , ligt mijn tafe l vo l m et 
boeken va n en over Schweitzer. Daa r is een 
schone biogra fie bij, geschr even door zijn vriend 
E m il Lind, met een voo rwoord va n Stefa n 
Zweig en ve r taa ld door J an P oort enaa r (ui tg . 
« In den Tor en », Naa rd en), een pr ett ig ge
schr eve n boek , dat ons een heldere ki jk geeft 
op het << ra ad sel Schweitzer», op de man, die 
de Gcethe-prij s ve rwierf en die bete r dan wie 
ook a lle orgels va n Eur opa ken t , die in zijn goe 
de dag en to t de grootst e. or gelvir t uozen gere
kend werd en die · nog een goed e noot orgel 
spee lt, die zijn persoon vo lledig aa n de id ee 
heeft geoffe rd en die zich geheel h eeft wegge 
schonk en aa n de lijd end e mensheid. Daa r is een 
( eveneens bij « De Toren » te Naa rd en uitge 
gev en) p late nbo ek met m agni fieke oerwoud
foto's va n zijn H ospi taa l, zijn omgev in g, zijn 
arb eid, zijn zwa r te n , een enk el por tr et va n h em 
en zijn vro uw. Daar is een bri ef aa n h et Ge
meent ebest uur va n Ha arlem over een voorge 
nome n resta ur at ie va n h et beroem de Bavo
orgel, waaro p Schweitze r in 1928 geco ncer te erd 
heeft, een con cert, waa rva n ik de pr ach t igsL 
herin neringen meedr aag, ook van zijn beminn e
lijkh eid. Ook va n zijn eerb ied voo r di t mom u
menta l~ orgelgebouw, waarvoo r hij zijn dien 
st en va nui t Afrik a aa nbi edt. 

Ach ja, ik weet h et wel: de menin gen van 
een mens va n vijf-en- zeve nti g t ellen in onze zo 
sn el voo r t levende ti jd niet meer mee. Wat weet 
een ma n a ls Schw eitz er af va n een H ammo n d, 
wat va n de synt het ische muziek van een Schil
ling er , wat va n e lectr isch e tract uur in de pra k 
tij k , zo een men s die zweert bij het Silber rl?Jl,nn
orgel, die ... we kunn en zo doo rgaan, want onzë> 
ti jd is voorui tst reve nd t ot aa n de H- bo mmen 
to e. Maa r wel hem, die in een h ero ïsche st rij d 
zijn schoonst e gav en heeft gebruik t, niet in de 
eerst e p laats om daa rm ee te pronken of eer in 
te leggen , maa r die dat heeft willen do en , b e
wust en met inzet va n heel zijn persoon, voo r 
het welzijn va n de lijd end e m ensheid . Dàà rom 
ma g Albert Schweitz er zich « Serv us serv oru m 
Dei » no emen. E n wann eer hij dat zelf n iet doet, 
zu llen wij h et voo r hem doen. 

P iet VISSER 

89 



Orgel weelde 
/ 

Wanneer men op de- grote baan buiten het 
oude stadj e .Naarden rijdt, - de asfaltweg is er 
ver buiten omh een gelegd, - ziet m en boven 
de bomen van de vestingwall en de vierkante 
toren met de spits de lijn der daken acc entu e
ren. Het ligt er vredig aan de rand van h et 
Gooi en droomt binnen zijn gracht en van een 
ver verleden. Het is een stadje, om op een 
zachte zomeravond heen t e gaan. Een aantal 
kilometers ervoor verlaat de autobus de grot e 
baan en voert U over . de smalle straatweg langs 
een stille vaart met wit te wa ~erbli es de wall en 
binnen. Een zeer oude gotiek e kerk staat er in 
het midden. Het is de kerk, waar jaren geleden 
de organist Johan Schoonderb eek Bach 's mu
ziek begon bekend t e maken , waar langzamer
hand een zo grot e belangstelling voor ontstond. 
dat hij zijn werk gerugg est eund zag door de 
samenw erking van hen aan wie hij Bach had 
leren verstaan. De Ba ch-ver eniging werd ge
sticht, en hij kon er zijn uitvo ~ringen ga an ge
ven van de Matthäus-Passion, de Hoh e Messe . .. 
Hij wilde dat niet doen in een conc ertzaal, maar 
in de gewijd e sfeer van h et kerkg ebouw. H C:::t 
werd en geen eigenlijke godsdi enstoefening en , 
di e uitvoeringen; ma ar waar Calvinistis ch Hol 
land nog st eeds in de eredi enst de schoonh eid 
mo et miss en, en er zelfs in de Luth ers e liturgi e:: 
voor dez e grot e werk en van Johann Sebastian 
geen plaats is, vond men tuss en een a-muzikal e 
godsdiensto efening en een perfect e conc er~zaa l
uitvo ering de midd enw eg: een mt egrale mtvo e
ring van deze verh even werk en in een kerk. En 
met de jar en werd ook het ar tisti eke gehal t e 
der ui tvo ering en beter. Er ontstond in deze kel'k 
een traditi e die tot de schoonst e van ons land 
ger ekend mag word en: de jaarlijk se uitv oerin
aen va n Ba ch's grot e werk en. Op de Goede 
Vrijdag de Matt häus-Pasion, op een a vond in 
de zom er de Hoh e Messe . En da ar t ussendo or 
no g and ere Ba ch -werk en. 

Van tijd t ot tijd gee ft de org ani st , Val entijn 
Schoond erb eek, waardig opvolg er van zijn 
vad er, er zijn orgelbespeling en op het -negentig 
jaar oud e, goed bewaa rd e Bätz-org el ( we schr e
ven er in onz e vorige jaarg ang - nr. 4 - r eeds 
over). « D e muzi ek van Bach zou voor di t or
gel gesc hr even kunn en zijn, » schr eve n we ; « Of 
zoud en we mo et en zegge n, da t de oud e N eder 
land se or gels gebouwd zijn voor de klassi eke 
orgelmuzi ek? » W e hoord en dat dezer dag en 
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in Ylaarden 
weer eens bev estigen op een tweetal concerteH: 
het eerste m et een Bach-programma - m erk
waardig, dat zoiets nooit teveel is! - met drie 
.Preludes en .Fuga 's, vijf koraalvoorspelen en een 
Trio; het tweed e concert met medewerking van 
de v10list Nap de Klijn, die de Sonate in g kl.t. 
van Tartini met org elbegeleiding speelde en ook 
Bach's Partita in E gr.t. voor v10ol-solo. Dit 
laatste werk is een enorm e opgav e voor een 
solist, nl. om het zo te spel en, ctat er spanmng 
m het stulc bllJit. Nap de KllJn speelde ht::t 
voortreffellJlc en in dez e acoust1 ek klonk .iit 
poètische stuk boeiend , waren de melodieën ,ils 
met een hJne etsnaald gegrav eerd. Deze gevo e
lige lijn werd onmiddellijk en in dezelfde geest 
voortgetekend door het orgel in het Preluctium 
in a klein. 

Schoonderbeek had dit concert geop end met 
het Magnificat in de eerste toon van Buxt ehude. 
Op zien zelf een gaaf stuk muziek, uitermate 
geschikt voor dit orgel. Maar het wil er biJ mij 
ni et in, dat BlL'\:tehude di t bedoeld heeft als een 
stuk met doorlopende « variaties-op-de-eerste
toon ». Fa-sol-la-la-si-la-sol-la / la-la-sol-fa-sol
la-sol-fa-mi-r e. Mijns inzi ens •is dit stuk een li
turgisch orgelw erk, geschreven om dienst t e 
doen bij het Magnificat onder de v· espers: dat 
brengt dus m ee, dat na elke « org elstrofe » een 
« vers » van het Canticum werd gezong en . Ik 
h eb er de pro ef mee genomen, en h et stuk le:'f
de ine ens. H et is best mog elijk, dat er in het 
handschrift dat Walther ervan maakt e .geen 
enkel e aanwijzing daaromtr ent ;,taat; maar 
Buxtehude was een man van de praktijk die 
de dingen hoogstens voor zichzelf not ee ·de. (Hij 
had h et waarschijnlijk t e druk met zijn betrek
king als bo ek.11.ouder van de kerk elijke zaken!). 
Ho e het ook zij, het brokkelig e, .:msamenhan
gend e karakter wat dit stuk st eeds heeft aang e-
1deefd, verdwijnt en maakt plaats voor een 
ma chtig e ond erlijning van de hymnis che t ekst: 
cc Mijn ziel verh eft den Heer ... » Dan komt ook 
de eigen tonalit eit beter tot zijn r echt, de span
ning neemt to e en de voldoening van spel en èn 
luist eren wordt grot er, waardoor de schoonh eid 
h et voll e pond krijgt en het geheel een intimi
t eit ont van gt als een zom era vond-( ,)fzang waar 
de natuur God prijst ook in cc de b!o ernen langs 
de wat ergra cht» die ge op uw t erugw eg weer 
ontmo et. 

P. V . 
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h€t ORCj€lBOUW€RSCj€Slo.Cht 
m€Oo.€Rt o.llo.S m1àào.€Rt. 

• Reeds enke le malen kwam deze naam voor in 
de arch ivalia-aan teken ingen van de << De Schal
mei». Bij het samenbr engen van deze gegevens 
leek het ons wenselijk eens h et genea logisch ver
loop va n die familie na te gaan. 

Hi erin werd en wij onbaatzucht ig geho lpen 
door de H eren J. Delba ere uit Rumb eke en 
L. Sacrez uit Meuleb eke, die ons hun persoon
lijk e aant ekeningen ten dienste st elden. D,aarom 
aan hen onzen hart elijk sten dank alsook aan 
Mevr. P. Fièvé-Deco ene uit Kortrijk, die aldaar 
de nodig e opsporingen deed in het stedelijk ar 
ch ief (stadsbibliothe ek). 

H et oudste lid van dit" orgelbouwe rs geslacht 
duikt op in Rumb eke o_nd er de naam van: 

« Meeste r Gheeraert Medaert, coste re en school
meeste re » (kerkrek . 1607-1609), a mbt dat hij 
waarn eem t tot 1617-16 18. 

In 1614 leve rt hij aa n zijn eigen par ochiekerk 
een nieuw orge l dat 400 pond par . kost te . 

Uit een rekening van 1615, aa ngehaald door 
K. de Flou ( Ann. Emul. Bruge s, 1912, blz. 265) 
blijkt dat Gheeraert Bodaert (sic! ), destijds 
kost er t e Rumb eke, een vermaard orge lm aker 
wa s. 

Wann eer in 1618 Gh eera ert vaarwe l zegt aa n 
zijn « costeri e end e scho lasteri e » v~ra nd ert hij 
van woonst; moeilijkh eden die hij hierbij ont
moet doen hem een in opbouw zijnd e org el ver 
panden. 

In 1620-21 ontm oet en we Medae rt in Kortrijk 
waa r hij h et orgel der Lieve Vrouwkerk h er
stelt (1). 

In 1623 verpl aa tst Gheeraert Meda ert zijn 
a t elier naa r Roeselar e waar hij op 19 Juni , voor 
zichz elf , zijn vrouw en zijn zes kind eren , h et 
poortersschap bekomt. Dit stuk leert ons dat 
Gh eerae rt geboort ig was uit Leuv en en filius 
R emigü; hij was gehuwd geweest in eers te hu 
welijk met Jossyne D evos en nu met Perynk en 

La Gresy ( Degryse?), filia J acob i. Als kinderen 
word en genoemd: Louys , Jacques, Arnoult, 
Philipp e, Pieter en Janneken. Alleen van Jac
ques is ons de geboorteplaats bekend: Rum
bek e 2 Juni 1613. 

Gheera ert bleef in Ro eselare gevestigd tot aan 
zijn dood. Ziehier zijn overlijdensakt: « 1685, 
31 Octob ris : Gerardus Medart, custos provisio
nalis ecclesiae Rollariensis, sepultus infra orga
num ad latus bor eale in navi ecclesiae. » Hij 
ligt dus begraven in de St-Michi ~lskerk ond er 
het orgel, ttz. ten noorden ond er de koorafslui
ting . Waarschijnlijk heeft hij die voor lop ige 
dienst van kost er aa nvaard in 1652. H et is im
mers bekend dat een zekere Judo cus Middaert 
- was het soms zijn broed er? -, die over leed 
t e Roeselare den 20 April 1652 , funge erde als 
orgelist in de St-Mi chielskerk. 

Om de persoonlijkheid va n Gh eeraert Meda ert 
Medaert vo lledig te belicht en verm elden we 
even nog dat hij in 1649 als Prins aa ngeschr ~
ven staat van de Rederijkerskamer « D e Zeeg
bar e Herten » t e Ro eselare (.2) . 

•• <6-
voor de Ro eselaarse werkp eriod e ZIJD ons 

bekend: 

1626-27: Kortrijk, St-Maart en - herste lling oud 
orgel (3). 

1628: 

1631: 

1632 : 

Kortrijk, St-Maart en - ni euw org el 
(Sted elijk Archi ef: Kerkrek. 1625 - 28 , 
fo. 71). 

Rumb eke herst ellin gswerke n en 
plaatsen van een nieuw en tr emblant. 
In h et betalingsb ewijs (K erkar ch. 
Rumbek e ) lezen we : « ick Gh eera erdt 
Medaert orghelmaecker ». 

Gent, St-Michi el - h erst ellin g (Schal
mei '49, jg. IV , blz. 26). 
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1638-40: Kortrijk, St -Maar t en - ond erh oud ( zîe 
D e Schalm ei '49, jg. IV, blz. 50) -
« It em. . . gerard m eda ert end e heer 
parida en voor r eparati e geda en and e 
orgh ele » (K erkarch ief St-Maart en). 

1649-50 : Diksmuide - reparatie (J. Weale: Egl. 
Doy en, Dixmude) . 

1650 : Rumb eke - h erste llin gswerk en (Kerk
rek. 1646). 

1652-5 3 : Kortrijk, Li eve Vrouw - herstellings
werken ( 1) . 

1657: Rumb eke - reparati e (Dischr ek. 1655) . 

Tot nog toe zijn ons a lleen twe e zon en van 
Gheeraert b ek end a ls org elb ouwer: J acqm :s en 
Arnoult. 

We verm eld en eerst Arnoult Medaert, omdat 
bij h em het b edr ijf schijnt stopg ezet b ij zijn 
ov erlijd en. Ziehier de werk en die op zijn naam 
voorkomen: 

ca. 1648: Westkap elle (Brugge) 
« H et org el werd gemaakt door Aer
nout Medart, orge lmaker en kostte 69 
pond grote.» (Ann. Emul. Bruges, 
1906, blz. 470). 

1651-52: Merk em - r estauratie (J. W ea le : Egl. 
Doy en. Dixmude). 

Over Jacques Middaert hebben we me er in
lichting en. Hij staat in de kerk.rekeningen van 
Meul ebeke verme ld a ls « Kerckbailliu » van 
1644 tot 1674'; vanaf dit jaar funge ert hij a ls 
«orge list», ambt dat hij uitoefent tot in 1683. 

Jacques Midda ert werd als cc kerckbailliu .» 
opgevolgd door zijn zoon Pi eter in 1674 tot 
1697. 

Geen van b eid en komt v oor in h et overl ij dens
re giste r van Meul eb eke zodat we mog en ve ron
derst ellen dat b eide uitgewek en zijn. 

J acqu es Midda ert was « schrynn ewer cker van 
sty le » evenals zijn zoon Pi eter; dit wordt h er
haald e lijk bevest igd door de k erkr ek ening en. 
B eid e war en ook « orgh elma ck ere » zoa ls o.a. 
blijk t uit v olgend e overee nkomst: 

<< Op den XVIII en d ecemb er XVIc end e n e
gen en ses ti ch b ekenn en dh eeren pa stoor, 
. .. overee ng ekom en t e syn m et Mr Jaqu es Me
dardt , h eurli eder prochia en, nop end e tm aec ken 
v an een or gele ... gema eckt voor end e omm e de 
somm e va n vyfe nd erti ch pandt gr. b ove n dry 
guld ens voor syn e huy svr auw e end e and ere dry 
gu ldens voor syn en son e ... » ( 4). 

Of n og and er orgels op h et act ief v an J ac qu es 
m oge n gebra cht is ons onb ek end. 
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Dat J ac qu es in Meul eb ek e in aanzîen stond 
blijkt ui t de doopakt en van zijn kind eren ; te l
kens zijn h et de me est vooraanstaand e parochia
n en d ie het p et er- en meterschap waarnemen. 

'1641: 11 7bris baptizavi Agnetem Middaer t fa J a cobi et 
Catharine Cotrou lli e cc.ff. Geer a 1·do Middaert et 
Nob ili Domina Barona Agnete d 'Aubermont, v idu a 
Dni Adrian i de Beer Dns de Meule è eke. 
(Vermoede lij k is Gerardus Middaert de g rootvader 
uit Roeselare.) 

1643: Trigesima Novembris baptizavi Ma ri am Agnetem 
Middaert fa Jacobi et Catharinae Botroullie, me 
(pasto r e) susceptore et Maria Agntec Van der Moe 
re, nata 29 Octobris. 

16,16: sec ... 8b ri s baptizavi Petrum Meddaert fili um Ja
cobi et Catharine Betroiie ... 

1651: Vige sima septima Febr. baptizav i Cat har in am ter e
.siam Medaert filiam Jacobi et Cat har in ae Betrou\1 -
le ... 

1653: Oct. quarta Augusti baptizavi Mariam Medaert fi
liam Jacobi et Catha r inae botrouille ... nata vige 
s im a julii. 

1661: Baptizavj Mathias Medaert fus Jac obi et Ca lhari
nae conjugum ... 

We cit eren deze ui tt reksels lett erlijk om aan 
t e to nen dat de naam Meda ert en Middaert zon
d er ond erscheid voor kom t . 

Hoew el Pieter Middaert in de kerkrekening en 
van Meulebeke enke l aangesc hrev en staat a ls 
kerkb ediende en schr ijn wer ker , toch weten we 
dat hij a ls org elb ouw er gunst ig bekend stond. 

Ziehier de lijst van zijn , tot nog toe, bek Emde 
werken: 

1679-85: Kortrijk - St-Maart en. (Schalmei '49, 
jg. IV, blz. 50). « Pieter Medaert ende 
Fr edricq Cnobb ele ove r h et repareren 
vand e orghe le » (Kerkar chi ef St-Maar
t en). 

1683: 

1685: 

Bell em - restaurati e (Schah pe i '49, jg. 
IV, blz. 64). 

Har elb eke - herst ellin g? (Schalm ei '49 
jg. IV, blz. 63). « Petra Middart fac 
tori organorum in Molemb eca ». 

1688-89: Rumb eke - Ni euw org el (5). 

1688-94: Kortrijk, St-Maai-t en - r eparati e en 
uitbreiding ( St edel. Archi ef: K erkr ek . 
1688 -94, fo. 122 v. en fo. 123) (5). 

1694-95: Kortrijk, St -Maarten - r eparati e. (St e
d el. Ar chi ef: K erkr ek. 1694-1700, Cap. 
4) . 

169?: Gent, St-Mic hi els - herst elling swerk en 
( Schalm ei '49, jg. IV, b lz. 26) . 



Hiermede moeten we stopzetten bij gebrek 
aan verdere gegevens. Mogelijks dat een of ander 
lezer nog een paar aantekeningen bezit; we 
zouden hem dankbaar zijn deze aan de Schal
mei t e willen overmaken. 

Zoals' reeds werd opgemerkt, zijn Jacqu es en 
Pi ete r Medaert niet in Meulebeke gebleven. Zou 
Pieter soms niet naar het Gentse zijn uitgewe
ken? Het is in Gent dat we hem voor het laatst 
aantreffen - zijn vroegere werkplaatsen, Bel
lem uitgezonderd, zijn alle in West-Vlaanderen 
gelegen. Mogen we ook hiervoor geen bevestiging 
vinden in het feit dat Frederiek Cnobbele, dien 
we voor het eerst als knecht ontmoetten bij 
Piet er, later onafhankelijk optreedt als urgel
bouwer in Sinaai (zie « De Schalmei» '50, jg. V, 
blz. 19). Zou Knobbel soms het bedrijf van 
Medaert, na diens dood, niet hebben voortpezet? 
Ziedaar nog veel vraagtekens die moeten opge
lost. 

Welke plaats het orgelbouwersgeslacht Me
daert inne emt in de orgelbouwgeschiedenis der 
XVII 0 eeuw is moeilijk uit te maken zolang ons 
geen dispositie bekend wordt; de dispositü , van 
het Kortrijks e St-Maartensorgel ( 30 reg.) zou 
hier revelerend kunnen zijn. 

, A. DESCHREVEL 

(1) Th. Sevens : De Kerk van O.L. Vrouw te -Kortrijk ... 
Kortrijk 1897, blz. 86(1). 

(2) Em. Vandenberghe-Loontjes: Geschiedenis der Re 
derijkerskamer De Zeegbare Herten ao 1887 blz. 59. -
hier k~mt de naam foutief voor . als G. Mielaert . 

(3) Th. Sevens: De St. Martenskerk te Kortrijk ... Kort
rijk, 1896, blz. 97. 

(4) Rijksarchief Brugge - Aanwinsten N o 64 - bu n 
del 141 der greffie de Bels, Meulebeke. 

(5) J. Delbaere: Het Schoolonderwij s te Rumbeke 
(1610-1895) blz. 17 overdruk uit Handelingen van den 
Koninklijgen Geschied- en Oudheidskundigen Kring van 
Kortrijk 1944-45, 30 deel. 

~et Sprookje clat 911.r. S .winnen beleefde ' • 

et mooiste weder dat men dro
men kan om van Westerlo 
naar Herselt te wandelen: 
een reusachtige zon doet de 
donkere sparr en dav eren, 
grootse wolken, witte en don
ker grijze, bedekken daar
ro11.d de hele lucht. Zorg eloos 
en de kop in de wind mar

cheren we blijgemoed door het prachtig land 
der Kempen. Aber . .. wanneer het té goed gaat 
loop t er toch iets mis . Terwijl we een paar 
photo's nemen, waait een ho ed in de wallen van 
het kaste el van Prins de Mero de (bloed trekt) ! 
Tijdverlies en acrobatentoeren. Ond ertuss en 
komt ons van uit de richting Tongerlo, een pla
fond zwaargeladen reg enwolk en en dond erto
rens achterna met een snelheid die ons ver
plicht, op de onbewoonde streken een specta
culaire vaart te nemen. Juist bij de eerste felle 
donderslag vallen we binn en - Goddank, be
h oude n en droog - bij de gastvrije Mr Gerard 
Dhondt . D e orgelbouwerij draait op volle toe
ren, we bezoeken een orgel dat voor de helft 
gereed staat en prate .n over veel divers e situa
t ies in de orgelbouwkunst van ons land. 

Wij hebb en echter ni et vermoed dat ons be
zoek aan de sympathieke Meester D'Hondt nog 
een verrassend staartje zou krijgen. 

In de namiddag krij gen we nl. een uitn odi 
ging Meester Swinnen, die pas een paar dagen 
samen met Mevrouw, uit Am erika in het ouder-

lijk huis is aangekomen, te gaan bezoeken . Een 
buitenkansje dat we zeer graag aannemen. 

We zouden nu kunn en vertellen over die for
midabel e Amerikaanse cigaren ( is dit nou een 
beginn en !), over de hartelijkheid en jovialit eit 
van de Meest er en zijn Gade, over de stillë be
scheidenheid van de grote kunstenaar die slechts 
onwillig toeziet ho e ik gestolenweg een paar 
nota's wegmoffel, neen, we laten dat ·, omdat 
we er hem zeker geen genoegen mede doen! 

In de voorplaats van het huis zitten we rond 
de tafel, of liev er, langs de muur, want de hel e
ruimte is gevuld met bro eders en neefjes die 
juist die da g naar hun b ero~mde sprookjes-oom 
zijn komen kijken. Kijken? Ja, ik kan me -'ll.Îet 
herinn eren dat de jon ge _kerels iets anders de
den dan maar stil naar hem te zitten staren en 
voo rts te luister en naar ·het verhaal van Me
vrouw Swinnen ... 

In 1916 stond ~ij als Vlaamse vluchtelinge 
in een Ned er lands e hav en naar een stilaan ver
dwijnend schip dat haar man naar het verre 
Amerika voerde, te kijk en. Mr Swinnen die een 
brillant e studieperiode afgewerkt had kreeg de 
werkkoorts en was het land uitg evlucht waar 
hij « liep uit t e dro gen». Mevrouw Swinnen 
mo et toen wel de geweldige eenzaamheid ge
kend hebb en . Ze vertelt met stille bedwongen 
stem en af en toe trilt haar mond van inspan
ning om ni et nog eens, als toen, om het oude 
leed te gaan schreien. 

Mr Swinnen h eeft, na een h ele hoop wonder-
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lijke peripecieën een man ontmoet die zijn leven 
een richting gaf, die niemand ter wereld kon 
voorzien of zelfs kon verhopen: Mr Du Pont. 
De nylon- en de orlonkousen (kent u die nog 
niet? dat komt ook wel) zijn een product dat 
uit,, de geweldig e fabrieken van Mr Du Pont de 
were ld ingestuurd wordt. Mr. Du Pont schenkt 
het huisorgel aan een fämilielid en geeft order 
aan Mr Swinnen er een nieuw te doen plaatsen. 

« Jamaar, » zegt Mr Swinnen, « ho e groot 
mag dat zijn? » « De ruimt e is hier de _limite, » 
zegt Mr Du Pont, want hij kent reeds zijn orga
nist. 

Die nacht kruipt Mr Swinn en het bed u_it ... 
« Wat is er?» zegt Mevrouw. « Ik ga een w1Sky 
halen! » Ge moet weten, Mr Swinnen dronk 
nooit wisky (Kalm! Geacht e lezer , Mr Swinn en 
doet in die zaak wat hij wil! ) , doch hij moest 
er die nacht eentje nem en daar er door zijn 
hoofd duizende en duizende orgelpijpen draai
den met hun respectievelijk geluid, hij moest 
die golven van geluid cana liseren, hij moest ui t 
de geh ele warbo el een beperkt e harmonische 
greep doen. Het middel daartoe schiji:it probaat 
te zijn gewe est want er kwam een meuw orge l 
met het bescheiden aantal van 270 registers! 
Wij hebben de photo's gezien van da~ o~gel 
langs binnen en buiten: a ls een gewe ldig sier
lijk ond erhouden en geordend woud van den
nen en slanke zilveren berken. 

Dat noemen we nou · een h u i s o r g e l ! 
De boeken dicht! 

Maar Mevrouw komt een fiere stap uit de 
nev enplaats, ze draagt gehe irnig-weg een p~k 
met een zorg en een trots als een man zi.1n 
pasgebor en tweeling. Meeste r Swinnen monkelt. 

« Zie, » zegt hij, « dat zijn d~ gra_mofoo~
platen die wijzelf opnamen van eigen 1mprov1-
sati es op m'n orgel. » Dit is werkeli jk de ve: 
rassing van de dag! Wij zijn de eerst en in dit 
land die ze te horen krijg en. En, we mo ete n het 
eerlijk zegge n, we zijn een beet je bang en toch 
vol verwacht ing: Mr Swinn en kon wel eens ook 
nog van de oud e garde zijn, die wij wél zeer 
eren do ch niet te goed meer aanvoe len. 

Daar klink en de eerst e accoorden .. . onze ver 
bazing en bewond ering groeit, en niet a lleen om 
de knapp e technische vaardigheid. Wij zitten 
ondertuss en te denken aan het probl eem va n 
de nationalit eit en in die bete kenis , dat het toch 
wond erlijk is hoe diep de eigen vo lksaard in de 
mens geankerd is ook al heeft di e geen do orlo
p end contact m eer m et het eigen vo lk. Luist er 
naar die impr ov isat ies met hun vo lks e en toch 
voorname m elodieën, naar de Vlaams e ong e
kunst elde « ex ub erantia » over het gehele werk. 
Wij zijn ontroerd, wij zijn a llen ontroe rd om 
de bet eke nis van die muzi ek en mede om het 
wonderlijk sprookje dat uit dit reusachtig orge l 
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en die grote Vlaming opduikt. 
Een Spaanse dans met castagnett en, .ne en 

aee n kw esti e van trivialiteit, het is een dans 
die naast de mooi e klassiek e Spaans e dans en 
een goede plaats krijgt: voornaam en di~p me
lancholisch. De Chinese gong, nog een unpro
v isati e, weer zond er pral erigh eid en ge~ocht 
heid. Door a lles heen hoort men het heimw ee 
naar zijn land, de Vlaams e weemo ed en lyrism e. 
We vra gen nog een en ander ~erug te horen. 

Mevrouw Swinnen legt een meuw e pla at , ze 
gliml acht naar ha ar man, en dan, op een orgel 
van 270 registers stijgert de Vlaam~ ~ Leeuw de 
lucht in, hij kon zó de aanvang ziJn van een 
revolutie de akkoorden dr eun en onderaan de 
m elodi e 'a ls de rh yt hm e-bonk van dui zend e 
sterke voete n a ls de opmarsch van een vè lk ! 

« Ne en, » z;gt Mr Swinnen,_ « ik geef geen p la
ten in de hand el. » Maar die Vla amse Leeuw 
mo est en we toc h hi er krijg en! menen "\ftj. 

Meeste r Swinnen wij dank en U en Uw goede 
Vrouw e voor die avond, U keert deze maand 
terug naar het verre en nieuwe Vad erland, groet 
voo r ons de H eer Du P ont, spee l en ma àk sa-
men platen, maak er zoveel als U kunt opd a t 

wij en ons kind eren U nimm er vergeten! Goede 
reis en leef gelukki g ! 

Mr D'Hondt voert ons t erug naar Westerl o. 
W e spreken niet vee l. Dank , Mr Gerard 
D 'H ond t ! 

In de t uin va n het H ot el Geerts zitten we 
de rest van de wonder lijk- moo ie avo nd nog te 
luisteren naa r de muziek va n Mr Swinn en. Hoog 
over de kruin en der bomen hangt de gouden 
glans van een diep e zomeravondzon . 

Bert en DE KEYZER 



m1xtuQen 
I 

§ Nie uwe en herst elde orge/,s, 

De Firma Versch11ere11 te "Heyt hu ysen bouwd e het 
ni euw orge l in de kape l van de Kruisheren te Uden 
(N.Br. ) met 32 reg . op 3 kl. en Peel. - Adviseur was 
Prof. F l. Peeters, die ook het in spe lin gsco ncert ga f. 

Te lVIaast ric ht in de St-Mathiaskerk restauratie van 
het orge l van Binvigat van 180S onder advi es van 
E. P. Dr Hutg ens OFiVI, :,ï reg. op kl. + Peel. H et 
insp elings concer t werd gegev en door Prof. Fl. Peeters. 
Het keu rig progra mm a Yan deze inw ijdin g bevat naa st 
een k orte gesc hiedenis van de org els dezer kerk een 
sympathiek g-edicht in Maastrichts dia lect: 

.Mene g lans en 111'11 g lori t: had iech ver lore 
l ech kra ag ze tr ök door 'n me isterh and; 
Oet leefde en offers bin iech herb ore, 
nao goje n aww erwèt sen trant . 
La ot noe m 'n doezencle piepe weer zinge, 
Iech wèl uuc h e bitteke sjoenheit br inge, 
Tot 'n stra olende phalanx obnuit s gegroepee rd; 
e st öks ke hiemel op eercl. Louis Min can 

Te Stevenswee rt bouwd e deze firma in de Stephanus
kerk, onder adv ies van dhr P. Zeye n, die ook de in
spe ling verrichtte, ee n nieuw orge l va n 17 stemmen op 
2 kl.+ Peel. 

Onder adv ies van deze lfde te Lind enheuv el bij Sit 
tard ee n nieuw orge l va n 2S reg . op 3 kl.+ Peel. Dit is 
het eerste m oderne orge l in 1 ederlands Limbur g met 
ee n ru gpos itief. 

De Fir ma Jos St e-vens uit Duff el bouwd e een nieuw 
org el te Heverle e in het lu stituut van het H. Ha rt, 
groo t 29 reg . op 2 kl.+ Peel. Vanaf het Gr .O. is een 
ru _g-positi ef van 2 reg . bespeelbaar. Prof. Peeters speel
de het inw ijdin gsco ncert. 

§ Aan het Conservat or ium van Utr echt, waar onlau gs 
de Orga nist George S tam tot dir ecteur benoemd werd, 
za I een cur sus voor protestantse llerll11111zie li worden 
inge ri cht, die opleidt voor de tes timonia kerkmu sicus 
(Cantor en Organi s t ). Er zijn voo1· e lk dri e graden: de 
opl e iding voor de tes tim onia -Cantor duur t resp. 1, 2 en 
3 jaar; di e voor Organist resp. 2 , 3 en 5 jaar. 

§ Voor het Holland -Fes ti val in samenw erkin g met de 
Bachv ereni g ing g af de Zwit serse orga nist !-lans Volle11-
1ueider ee n Bach-concert 0" het orge l \·an de Oud e Kerk 
te Am sterd am. Zijn spe l viel op door ee n gro te sne l
heid en een rijk gevari eerde reg istrati e, voora l door 
het ge bru ik van de pra chti ge vu lstemm en van dit 
orge l. 

§ In het herleefde "Kirchc 1111111silrnlisc hes ]ahrbu ch », 
34" j rg . 1q50, breng t P rof. K. G. Fe11ere r int eressa nt e 
gegcYe ns bij ee n ove r de gesc hiedeni s van de orgels in 
de Dom -va11 Mïi11ster (Wes t falen ) in de 17° eeu w. Daar
bij tre ffen we namen aan, di e later ook in Noord
Nede rland in de orge lbouw een ro l gaa n spele n, o.a. 
cle Batlers , - R . Quoika besch1·ijft de barok-orge lkul 
tuur in het Slij t Oss egg (Sudetenl ancl) rond deze lfde 
tijd. 

§ H et Duit se t ijd schrift Nfosica br engt in zijn Bac h
numm er (1950 . 7 en 8) naas t vele int eressa nt e besc hou
wing en ove r het werk van den Canto r een so nn et van 
Da g mar Nick , da t we hi er in ver t aling weergev en : 

BACH 

Dat nog de orgeh Jijpen hem verdr oege n 
Onder de brand ing van zijn melodiën, 
Lag en toen niet de zuilen op hun knie ën, 
toen d'orgelklanken in de koepel sloege n? 
Zijn gr ote kra cht had elke steen getroff en 
Daar sprongen de gewelven. va n de Dom 
Toen schoten jube lklanken aa n de zoom 
der wolk en en de hee.m'len stond en open . 
De zwar e mur en bar stt en, ui t de sma lle, 
ges pannen venste r,; va n de kath edra len 
steeg hij omh oog : een zing ende komeet. 
De k lokk en echt er zwegen in de tor en, 
Alleen de orge ls ware n nog te horen 
met hnn koral en als een sch ie tgebed . 

(ver t. P,V .) 

§ Het Co11certo 1Joor Orgel e11 Orfrcst "<1a11 Flor Peeters 
hee ft in Canada een merkwaardige prem ière beleefd : 
De solo voor orge l wer d ge,;peeld door Myro n McTa
\'i sh ,_ terwijl de bege le iding verzorgd ,verd door Miss 
L. Fmk ·on de vleugel. · 
§ Op het laat ste concert door Flor Peeters te Amster 
dam gegeven was ook aanwez ig de New-Y ork se orga 
nist en comp onist Robert L eech Bed eb/, die op doorreis 
was en een bezoek bra cht aan de schon e orge ls van 
E uropa. 

§ « Die Mu.sik forsc lm.ng » (Jrg . 3, afl. 2), brengt in één 
art. van de hand van Vlad. Fédorov een In Memoriam 
van de Fran se mu sicologe n A 11dré Pirro (1869-1943) en 
zijn leer lin ge Y-vom1e Roks et h (18-:io-194S), di e beide 
voor de geschiedenis van het orgel onschatbare ver
diens ten hebben. 

§ lli.i het Büre nreiter -Verla g- te Ka,;se l en Bazel st aat 
een uit ga ve van de Werken va n George Phil,ip Tele-
111a1111 op stapel. 

§ Een der leden va n de Londense « Organ Club», iVIr . 
A. Dou gas Drury, heeft zijn vacan t ie op he t contin ent 
doorge bracht. Hij kon het slecht er doe n. Als re chtge 
aard lid van de Organ Clu b heeft hi j een tourn _.e langs 
de orge ls ge maa kt en woonde zo ook het concer t van 
Prof. Flor Peeters in de Oud e Kerk te Amster dam bii, 
evenal s de conce rte n va n H enk Loolm y s in de Nieuw e 
Kerk e n van Cor K ee in de Luth erse Kerk op het Sp ui , 
Bovendi en bezocht hij Arnh em, Ha arlem , Zeist en Dri e
bergen, zoda t de beer Drur y met oren vol goede orge l
mu ziek ons land hee ft kunn en verlat e n. In Zeist was 
hij ook te gast van de pij penmak erij Stinh e11s, waar 
hij ge troffen werd door het pl ezier, waa rm ee de werk
lieden hun pra chti g bandw erk beoefene n. - Twe e an
der,e leden hadden ee u reis gemaa kt doo r Noorwege n, 
Zwede n en Denemar ken en war en ge troffen door de 
harte lijkh eid waa rmed e zij bij de orge lvri enden in di e 
landen waren ontvan ge n , 

§ Nieuw pro bleem voor pijp enm akers : Zull en we to11g 
weril en gaa n maken met roestvr ije stalen tonge n ? De 
Fi rma vVhea tstone g ebruikt ze in de concer ti na. vVie 
weet, lukt liet ook voor orge lpijpe n. Ee n voordee l is, 
dat deze tongen mind er g-evoelig zijn voor temp erat uu r
schomme lin ge n clan de kope ren. 
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§ riet oud e orge i van de Utrec htse St -Nicolaaskerk, ge
bouwd in r479 en iu r88o in het R-ijksmusemn te Am
sterdam gep laatst, zal zover mogelijk iu ziju oude ge 
daante worden hersteld, al bl,ijft de bespeelbaarheid nog 
steeds tot de vrome wensen behoren. In Malmo is meu 
gelukkiger: daar is nog een orgel van rond 1500 wèl 
bespee lbaar. Het oudst bekende, nog bestaande orge l, 
hoewel ook onbespee lb aar, is dat van het kloo ster 
St -Valerie in Zwitserland, - van 1390. Van het St-Nico 
laasorgel is, volgens vriende lij ke medede ling van de 
Museumdirectie, het oude pijpwerk voor 96 ten hon
derd nog- aanwezig, evena ls de windladen. 

§ De City Hall van de stad Hull in E nge land zal in 
November a .s . een orge l doen in spe len, gebouwd door 
de John Comp ton Org-au Company van 130 reg. op 4 kl. 
+ Ped. en natuurlijk voorzien van de nie uwste acces 
so ires. Het Pedaal heeft 37 reg. , waaronder een Gravis
s ima 64' !, een dubbele ope n Prestant 32', een Contra
bombare 32'. 
§ Gentse Orgel/ eesten : Het zal de lezers, waaronder 
reeds tientallen hun toetreding hadden gestuurd uit 
Neder la nd, en de medewerking ons verzeke rd was uit 
landen als Frau]crijk, Zwitse rland, Denemarken, Duit s
land en Engeland teleurstellen te vernemen dat de 
Orgelfeesten voora lsnog niet kunn en doorgaan daar er 
te Gen t, in de orgelstad ! gee n orgels meer zijn om 
concer ten te geven : ons énig Cava ill é-Coll in de Sint
Ni kla askerk is voor het ogenblik onbespee lb aar! Het 
Forest-orge l in de Augustijnen kerk idem! Het Con
servator ium orge l, idem ! Het paar orge ls dat wel in 
aanme rkin g kan k omen s taat te ver buiten de kom 
van de sta d om met goed gevolg een massale op komst 
te verzekeren. Doch: uitgesteld is niet ver loren ! 

§ « De Scha lmei • biedt hare oprechte en chri steli jk e 
gevoelens van dee lneming aa n de Fa mili e Kiebooms 
Opdebeeck bij het sma r.telijk heengaan van Mevrouw 
en ge liefde Moeder. Zij ruste in Vrede . 
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§ Hartelijke gelukwensen aan ric Familie Frans Loncke 
bij de geboorte van de kle ine orge lbou wer! De Fa 
Loucke is een orgelbouwersburcht aan het worden! 
Proficiat! 

§ Dhr Adr. J. Struijk, organis t te Ti lburg, hi eld een 
orgelbespe ling voor Radio Hilver:;11111 l vanuit de Grote 
of O.L.Vrouwke rk te Breda: Toccata in a kl. Swee
liu ck; Pre ludium en fuga van A . van de Kerckhoveu; 
Giga, Lceille t ; Prélude, Fugue et Var iat ion, C. Frauck; 
Sonata da Ch iesa, H. Andriessen. 

ij Uits lag van de Wedstri jd r950 in het Lemmens 
ms tit nu t: Jos Jori s (84 p.) pr ij s van Uitmuntendheid 
met grote ondersche iding; Jos Bruurs met onde rschei
ding (74 p.); Etienne Moens, onderscheiding (72); 
Marc van der Meuleu , gro te onderscheiding (83); Her
man Bernolet (E.H.) onderscheiding (72); Fl oren t van 
den Berg, grote onderscheid ing (82) ; Char l. Forten, 
onderscheiding (74). Wij verontschu ldigen ons bij de 
Laureate n om de volgorde waa ri n wij hunne namen 
lieten volge n. Hier vol~en de respectieve lij ke woon
plaatsen in dezelfde vo1gorcle: Borger hout, Ho ogst ra
ten, St -Ama nd s-Puur s, Waasmunster, Brugge, Edegem, 
Brussel. Allen wense n we van harte ge luk om de bij 
zonder goede uit slagen en we wensen tevens dat even
goed zullen slagen in h un edele en schone loopbaan ! 

§ Heeft U al, de som -van 10 fr. geslm trd -voor onze 
11mziekuitga-ve « Gavotte •? lndi e11, niet, stei niet iiit. 
want wij beschihhen nog over slechts enke le nmnmers . 

§ De Firma G. D'Hondt bouwde een nieuw orgel t e 
Meerhout, 28 registers. Het werd ingespeeld door Pro f. 
Peeters met de volgende werken: Toccata en fuga in cl, 
J. S. Bach; Drie oude Meesters, Corelli, F iocco, Lceillet; 
Drie delen uit het Groot Symfonisch Stuk, C. Fran ck; 
Vlaamse Raps odie en Elegie, Fl or Peeters; Greens lee
ves, R. Purvis; Toccata in D, Cam. Van H ulse. 

!. 
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Fa. L. VERSCHUERENC. V. 
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F I R M A DELMOTTE 
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DOORNIK 

BOUWERS VAN HE;T MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N. 1. R. TE BRUSSEL 

• 
PIANO'S en HARMONIUMS 

Nieuw en in occasie aan zeer voordelige prijzen 

* Voor orgel en algemeen musicale werken uit alle 
perioden en landen : wendt U tot het oudgekende 
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Paul Anneessens 
MEENEN 
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Nieuwbouw Restauratie 

Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN ( W.VI.) 

ORGELS 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLIJVENDE RECLAME 

HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
ORGELBOUWER 
HERSELT (Prov, Antw.) 

Stemmen : : : Herstellen : : : Ombouwen 
Electrische ventilatoren 

•Kerk- en Salonorgels volgens electrisch, 
pneumatisch en mechanisch stelsel : : : 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakt,e syst.eem. 

STEMMEN - OMBOUWEN - REPAREREN 



DE SCHALME I 
/ TWEE MAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VOOR ORGELBE WEGING 

R EDAC TIE EN BEHEER : 
Berten DE KEYZER Abo nneme n tsvoor waa r den: 

T weeb r ugge nstr aat, 37, Gen t . Be lgi ë : 100,- fr. uyt hou 
P ostcheckre k_en ing: 4602.76 Neder land : fl. 7,50 

TE L. : 317.37 Ed ition He uwekemeye r €0Ö€ tROU 
Voor Neder land: P iet VI SSE R 

Amsterdam 

Linn reu shof , 87, Amst erdam Steunabonnement: 300.- fr . .. 
T el. 52341 

VE RANTWOO R DE LI JKE UI T GEVE R: BE R T EN DE K E YZ ER 

ALLEE NV E RT E GENWO OR DIGER VOOR N ED E RL AND: EDITI ON HEUWEK E MEIJER 
T el. 530.86 Br e deweg, 21, AMSTERDAM -OOST Postgiro 335644 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 :1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

'J,i9uren uit 9Jlaancleren6 0r9elhi6torie 

OE St. JaCOBSkERk 

tE BRUqqE 

*· 

De Sint -Ja cobsk erk te Brugg e fung eerde reeds 
in 1240 a ls parochi ekerk. D e oudst e kerk.reke
ning en br engen ons ech te r slechts te ru g naar 
1450, waa rin we reeds de verm elding vind en van 
tw ee in strum ent en : nl. het eigenlijke org el en 
een posi t ief of « clene orgh ele ». 

W aar die instrum ent en zich juist bevond en 
wete n we ni et . D e kerk was to en n og niet de 
dri ebeuki ge kerk zoa ls we di e t hans kenn en. 
H et was een eenvoudig e kruisk erk m et vierin gs
t oren . W e kunn en verond erst ellen dat de t oren
tr ap , die tege n de t oren gebouwd was in h et 
midd en va n de kerk ook als doxaa lt rap dienst 
deed . Daa r de k erk to en nog geen eigenli jk 
doxaa l bezat vero nd erste llen we verd er dat het 
orgel in een ni s di ch t bij de t oren hin g (zwaluw -

nests yst eem) zoa ls we dat tha ns nog vin den t e 
Vijv e-Kap elle (West -VI.) . 

Beneve ns een verm elding van de loodgi et er in 
1452 om t e vermak en,, en een levering van 
« loode a n de clene orgh ele », vind en we de eer
ste orgelbouw er in 1456 . 

« It ern heft pi et er de cost er betae lt van den 
oorgh ele 48p 6s 4d aa n Boudry den oorghe l
ma kere. » 

Wa arschijn lijk heeft B oudry omt rent 1455 
een ni euw orgel gep laat st of wel een belangri jke 
herst elling v err icht, gezien in dat zelfde jaar 
het orgel « gep roufd » werd . De dispositi e is 
onb ekend . 

R ond 1470 beg int de grot e ver ruiming va n 
de kerk. Er word t een hoofdb euk en nog een 
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zijbeuk bij gebouwd, en in de hoofdbeuk een· 
doxaal waarop het orgel geplaatst werd. Jam
mer genoeg ontbreken hier de rekeningen, maar 
in 1519 wordt het orgel van het doxaal afge
nomen, zodat het orgel van Boudry waarschijn
lijk van de nis naar het doxaal verplaatst werd. 
Een nieuw orgel werd er zeker niet geplaatst ge
zien in 1523. een ganse herbouwing van het orgel 
plaats grijpt, en er in 1528 een accoord gemaakt 
wordt om de oude torentrap ( dus vermoedelijk 
ook doxaaltrap) af te breken, die dus van geen 
nut meer kan geweest zijn. 

In 1487 vinden we voor het eerst Meester 
Joos de bus, die het orgel zal onderhouden tot 
1518. In 1512 voegt hij een nieuw spel bij:· 

« Betaelt meester joos bus van den orghele te 
repareerne ende van een nieu fleutewerc met 
twee regysters te makene ». 

In 1517 vermaakt hij « het positif een nieu 
clauwier ende het secreet ende andere werck » 
en wordt verder betaald om« twee blasebalcken 
te vernieuwene van Iedere ende andere partyen 
bij hem ghelevert »; 

<< Item voor zyn moeyte die te makene ende 
voort van de orghele gheheel ende al te ver
makene ende zekere pypen die ghebroken wa
ren.» 

Uit die rekeningen kunnen wij opmaken dat 
het orgel stilaan versleten geraakte en het ver
wondert ons dan ook niet dat we in 1520 een 
ganse vernieuwing zien plaats grijpen. Zo vin
den we hier ook J ooris de bus. 

« Betaelt by accordantie van prochiepape, 
kerckmeesters en dischmeesters meester jooris 
de bus den oorghelmakere over een posityf ende 
een cleen oorghele haute pypen op conditie 
tvoorn. posityf wederom te nemen voor de som
me die de kercke daer afbetaalt thender nieuwer 
wercke ghestelt ende es de some van vier pon
den groot, den voorn. meester jooris bus betaelt 
by den voorn. geaccordeert over dat hij den 
oorghele op den doxaal van den hooghen choore 
of ghestelt heeft ende bewaert, ooc over een 
patroen in harde besleghen vander nieuwer oor
ghele tzamen de somme van 5 pond groot. » 

Het orgel wordt dus afgenomen en bewaard. 
In datzelfde jaar wordt een « voot ofte zolde
ringe voor den nieuwer oorgele » gebouwd « in
der noordhouck and twesthende vande kercke ». 

In de huidige torentrap duidt een dichtge
metselde nis nog de deur aan die daar toegang 
op gaf. Van hieraf geven de archieven geen dui
delijke plaatsbepaling meer. Het woord « do
xaal » dient zowel voor de zoldering als voor 
het echte doxaal. 

J ooris de bus plaatst in 1523 het orgel terug 
dat hij verwerkt heeft tot Groot Orgel met rug
positief (wat zijn specialiteit schijnt te zijn 
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geweest). Het · meubei werd vervaardigd door 
« Rogier de Smet, de beeldensnyder ». 

De dispositie is wederom onbekend. 
Tot 1530 zal Jooris nog jaarlijks het orgel 

komen onderhouden, doch met zijn verdwijnen 
wordt het orgel helemaal verwaarloosd. 

In 1538 doet « de clocludere » een « reparatie 
ander orghele » en elf jaar later, in 1549 betaelt 
men « joos moens, diendere van de clocluidere 
voor zyn moeyte dat hy_ ghevaecht heeft de 
orghele dezer kercke ende scoone ghemaeckt de 
pypen ». 

Over veel deskundigheid zal die diendere wel 
niet beschikt hebben, tenzij hij wel een zekere 
beroemdheid als « vaghere » moet geweest zijn, 
daar hij ook een jaarlijks paeyement krijgt 
« omme de grippen vande kercke te vaghene ». 

Reeds het volgend jaar wordt de hulp inge
roepen van Jan Waghers. 

cc Betaelt mr jan waghers orgelmakere over 
een nieuwe pype by hem ghemaect inden or
ghele ende andere pypen verheghent ende 
twerck gheaccordeert. » 

Meer heeft Waghers· in St-Jacobs niet ge
werkt, want drie jaar later, in 1553 wordt het 
orgel verkocht aan de parochie Zuienkerke 
( zonckerke buten brugghe) en ontmoeten we 
er meester Yssebrant Clayszeune van Breda die 
een nieuw orgel plaatst-, waarvan de vermoede
Iije dispositie als volgt was samengesteld (De 
Schalmei 1948 - I, blz. 27) : 

prestant 6 v. opene 
octave 3 v. 
mixture wel gheforniert naer den heesch 

van den wercke 
simbaele ofte scherp, ook wel gheforniert 
bordoen 6 v. luiden 12 v. 

.. 
deze vijf registers saem zijn een vroom princi
pael ; volgen de andere registers: 

holpipe 6 v. 
open fleute 3 v. 
ghemsphen hoorn open ludende llh v. 
scuflet ludende op de quinte van een voet 
trompet 6 v. open 
boven een zyncke onder ghegrosserd met 

een trompet Iudende 6 v. 
quinte deyne 3 v., ludende 6 v. 
Tramblant, trommele en nachtegaele ofte 

voghelsanck. 

« Meester Jan oorganiste van Onszer Vrouwe, 
Meester Philips oorgani3te van Sinte Salvators, 
ende Joos Van de Keere als juge daer toe ghe
nomen, » komen het orgel « prouven ». 

Claeyszeune, die een paar jaar het pastoreel 
huis van de kerk bewoonde, blijft het orgel on
derhouden tot 1564, het jaar van zijn dood. 



Het is Jacques Stoop die het nu regelmatig 
komt onderhouden. Hij wordt speciaal verme ld 
in 1579 << voor t h ebben overzien den oorghe le 
als hem ghejonct voor een gratuyteyt voor acht 
daghen anden oorghe le ghevaceerdt. >> 

Dat geuzentijd werd voo r de kerk een grote 
ramp. Onder de ve le vern ielde zaken bevonden 
zich ook het doxaa l en het orgel. 

In 1589 koopt men een nieuw positief bij 
Guill es Huughes. Het oude, waarvan de blaas
balgen reeds verkocht werden, wordt gekoc ht 
door François Waghers. 

Met dit pos itief hebben ze zich een ti jdj e 
moeten verhe lpen, tot in 1595 Cornelis Van 
Torre een pri js maakt voor een nieuw orge l. 

Voor het eerst vinden we hier Nikolaas Helle
wout verme ld ; denkbe eldig slechts als adviseur, 
daa r de pri js door Van Torre opgemaakt wordt 
en naderhand ook aan h em wordt uitb eta ald. 
D e disposit ie is weerom nerg ens beschrev en. 

Gezien h et doxaal nog steeds verwoest is, 
zal de p laats van dit orge l achteraan de kerk 
op de zoldering geweest zijn (het 1< positif oor
ghelkin » wordt door Hellewout's toedoen vèr 
kocht). 

Aan de orge lkast worden geen kosten ge
spaard : we v inden betal ingen voor 't maken 
va n « div ersche bancken, fryesen en mo lleuren 
ende andere werck en tot de ghestoe lte ». Ook 
de bekende Brugs e schi lder Pi ete r Claeyssens 
werkt aan het « pavillon vanden orghele, mets
gaders tstofferen met goudt de croonementen ». 

Was dat « pavillon » missch ien een soort over 
hui ving dat a ls klankbord dienst deed? H et or 
gel, dat hoogstwaarsch ijnlijk maar een besch ei
den disposit ie had ; aangezien de kerkraad het 
vooru itzicht had een groot orgel te bouwen 
wanne er het doxaa l herst eld werd, zal wel een 
klankb ord hebben kunn en gebruiken temee r 
daar het zich helemaa l aan het uit eind e va n de 
kerk bevo nd. 

He llewout ond erhoudt het orge l tot 1608. 
Hierna moet er onen igheid ontstaan zijn tussen 
h em en het kerkb est uur want in 1615 wordt 
een herst ellin g u itgevoerd door Dieryck Peter
sone , en in 1617 betaalt men « Meester Julius 
Sechar orgh elmaker te cause van het verma
cken van orge le en boven dien vermac kt het 
tranb lant met een dobbel nachtegha ele en een 
tambour »; bewij st dat ni et dat de vermoede
lijke dispositie, de weze nlijk e was? 

De \'Olgende jaren heeft H ellewout « weer 
angenomen den orghe l t e ste llen», echter voor 
niet lang want in de jaren 1623 en 24 is h et 
Joannes van Loo en in 1626, 27 en 28 Crespin 
Dubois. Het fijne van de zaak zullen we wel niet 
t e wete n komen. 

In 1629 wordt het groot doxaa l gebouwd en 

Uélai l 11,iL een oude g rn,1111rc. 

die opdracht krijgt om een orge l te bouwen is, .. 
Niko laas H ellewout. 

Van dat orge l bezitten we het contract en 
de dispositi e die we, gezien hun belangrijkh eid, 
hi er geheel laten volgen: 

« Conditien ende voorwaerde van de beste
dynghe van den nieuwen orghe le. Wy, Joannes 
Baccius, pastor, Pieter de Vaagt, Octavia en van 
Marissien, Paulus Baudens, Inghel Stoet, Jac
ques Lambr echt, H endryck va n der P lancke, 
Johan van der Leepe ende M. Adria en van der 
Woude, kercmeesters van St. Jacobs te Brugghe 
kenn en best eet te hebb en soa wy besteten by 
dezen an M. Nicla eys H ellewout, organ iste van 
St. Donaaskercke in Brugghe den welken ooc 
kent by desen anghenomen te hebben t e maken 
ende te leve ren ende te ste llen in St. Ja cobs 
kerck e voorze it op den orghe lzolder een nieuwe n 
orghe le met een nieuwe casse van goede n ende 
ga.even wagheschotten bout e niet ry schae lde en 
a.\le doocnoop end e speek gheweert van suffi -



sante dickte in ghevolghe van den orghele van 
St. Donaas, emmers van sulken steke als · hem 
van de qesteders sal ghegheven worden al suffi
santelyk, ende naer den heesch vande wercke 
ende tè · contentemente van de besteders, wesen
d~ van gaeven en goeden eekenhoutte. De casse 
sal gemackt _wesen ront gaende ende met cyraet 
bestreken ende bevracht volghende het patroon 
by den annemer daervan gheexhibeert ende den 
orghel sal hebben ende inhouden elf registers 

u eerst een prestant ludende 4 voeten 
noch een bordoen ludende 8 voeten 
noch een octave ·luidende 2 voeten 
noch een mixture ludende 3 dicke .. 
noch· een symbel ludende 2 dicke 

twelk is het volle spil. 
. u item een fluyte ludende 4 -voet 
noch een quinte fluyte ludende 3 voet 
. noch een schufelet ludende 1 voet 
noch een cornette ludende 3 click 
noch een trompet ) elk in twee ghe-

ludenqe 8 voet ) sneden om twee 
noch een schalmeye ) differenten te 

ludende 4 voet ) spelen. 
item een tremblant metten achtergaele. 

u Sal daerenboven maken drye blasebalken 
ende een cla vier; noch een deure in de casse om 
binnen in twerck te gaen. Welken orghele met 
al syn toebehooren sal moeten ghelevert syn 
ende ghestelt teghen half vasten vanden toe
commende jaere 1631, wesende van goeden too
ne ende accorde naer het segghen ende juge
ment van meesters dies verstaende, de welke 
ten coste van onghelyke daer over sullen gero
pen worden ist sake dat men het gheradich 
vyndt. >l Annales Emulation 1929. 

Het orgel wordt ingehuldigd op 2 Februari 
1631. De organist van de abdij u ten Eechoutte » 
komt hem visiteren. In 1639 vinden we u be
taelt aen loys medaert over het repareren van
den orghel. » Het is 4 jaar later, in 1643, dat we 
weer een orgelbouwer zien opdagen Boudewijn 
·Ledon. Hij ontvangt de som van 14 ponden 
« over tvermaecken ende verstellen vanden or
ghele volghens den accoorde daer van ghe
maeckt. >> 

Na door de toenmalige organist van St-Donaas 
weer te zijn << geproufd n, mist het orgel elk 
onderhoud tot 1659 waar we weer Crespin du
bois ontmoeten. 
. Gregorius van Haeck repareert de blaaspalgen 
m 1666. . · 

In 1669 vinden we een hele reeks betalingen 
nopens « het verzetten van den orgel>>. Oor
spronkelijk stond het niet in het mi~den van 
het doxaal maar aan de zuidkant, wat de con
structie nog duidelijk laat zién. De orgelbou~er, 
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die het nu naar het midden zal verzetten is 
Jacques Middaert ( ook geschreven Medaert )-. . .. 

De volgende jaren wordt het onderhouden 
door u den orghelmaeck~r » zonder dat de naam 
vermeld wordt. In 1680 echter wordt de naam 
genoemd: Jan Van Belle. Het is ook de laatste 
vermelding. Het instrument wordt volledig ver
waarloosd tot, 17 4 7. 

Het geslacht Berger zal het nu verzorgen. 
And:ries Berger accordeert in 1747, en wordt 

opgevolgd in 17 60 door Anthone, die vermeld 
wordt u over het repareren ende accorderen den 
orghel ende het vermacken de blaesbalghen. » 

In 1772 komt Louis Berger aan de beurt en 
vijf jaar nadien stelt Dominicus Berger het or
gel accoord. 

Hét is L. Van Peteghem die in 1785 het ge
slacht Berger opvolgt, en die het jaar nadien 
een restauratie uitvoert waarvan wij echter de 
draagwijdte niet kennen. Hij ontvangt de som 
van (( honderd ponden courant synen salaris 
over het vernieuwen en restaureren van den or
guel >> ; << aen den zelven over het vertinnen van 
de orgelpyppen >>. 

De schilder wordt voldaan voor schilderen en 
vergulden. 

Van Peteghem onderhoudt het instrument 
jaarlijks tot 1829. 

In 1830 wordt het toevertrouwd aan het 
Brugse orgelbouwersgeslacht Hooghuys, die 
parochianen waren van St-Jacobs. Hun werk
huis was gelegen in de St-Jacobstraat op am
per honderd meter van de kerk. 

Achtereenvolgens ontmoeten we er: Simon, 
Louis en Aimé. 

Zo staat hier nog steeds het orgel van Helle
wout, dat reeds op een bestaan van 240 jaren 
kan bogen; en uittreksel uit een verweerschrift 
( 1870) van het kerkbestuur tegen het gemeen
tebestuur, die de kerk beschuldi~d had te yeel 
onkosten te maken, zegt ons duidelijk in welken 
toestand het geraakt was: 

« L'église de St. Jacques n'avait pas, il. y a 
un an, d'orgue proprernent dit, L'instrument 
qui en fesait l'usage, était tellement mauvais, 
déraqué et devenu insusceptible de réparation, 
que !'organiste en titre, Mr. Hubené, refusa de 
Ie manier plus longtemps et se retira du jubé; 
Le fait est de notoriété publique à Bruges. >> 

vVe schrijven 1869. Het kerkbestuur maakt 
1ret Louis Hooghuys volgend accoord tot hèt 
bouwen van een groot nieuw orgel. 

« De ondergetekende Louis Hooghuys, orgel
maker te Brugge en de heeren ;kerkmeesters, der 
fabriek van de Parochiale Kerk Sint Jacobs te 
Brugge 

Verklaren, mits dezen onderling te zijn over
eengekomen en zich te verbinden tot het geen 
volgt: 



De heer Louis Hooghuys, verbind zich te ma
ken en te leveren aen het bestuur der Parochiale 
Kerk van Sint Jacobs te Brugge de volgende 
nieuwe werken moetende dienen voor eenen 
geheelen nieuwen orgel in gezegde kerk, name
lijk: 1 

A. Twee· nieuwe secreten van zes-en-vijftig gra
vuren in wagenschot, de dekstukken met 
vijzen vastgemaakt de soupapen dubbel be
leidt en de ressorts in koper. 
Deze secreten moeten kunnen bevatten de 
volgende spelen: 

Groot orgel 
Bourdon, zestien voet 
Montre, acht voet 
Viola de Gamba, acht voet 
Dolciana, acht voet 
Bourdon, acht voet 
Flute harmonique, acht voet 
Prestant, vier voet 
Flute pyramidale, acht voet 
Doublette, twee voet 
N azard, dry voet 
Fourniture, vijf rangs 
Cornet, vijf rangs 
Bombarde basse, 16 v. 
Bombarde sup., 4 v. 
Trompette basse, 2 v. 
Trompette sup., 2 v. 
Clairon bas, vier voet 
Claxinette, twee voet 

Accouplement 
Ventil. 

Positif 
Salicional, acht voet 

" Bourdon, acht voet 
Flute harmonique, vier voet 
Prestant, vier voet 
Flute à cheminée, vier voet 
Flageolet, twee voet 
Basson bas, acht voet 
Haut-bois, twee voet. 

Het getal der pypen, voor de geheele orgel, 
beloopt tot: achtien honderd en veertig. 

B. Al de voorgenoemde spelen of régisters moe
ten heel nieuw gemaakt zijn, en van de beste 
soort. 

C. De f8;cadepypen, ten getalle van honderd en 
vier, moeten vervaardigd zijn, uit zuiver En
gelsch tin met schelpen en gepolierd; al de 
pijpen ( métalliques) binnen het orgel, in 
zuiver Engels tin. 

D. Twee-en-tachtig pijpen nieuw gemaekt in 
wagenschot, te weten: voor de bourdon zes
tien voet, voor de twee bourdons acht voet 
en voor de Flute haxmonique. 

Ë. Twee nieuwe handklaviers a Bascule van zes
en-vijftig touchen (van ut tot sol) vier oc
taven en half en twee noten, zullende deze 
touchen beleid met ivoor en de Dièzen in 
ebbenhout, de klaviers voorzien van een 
mêcanisme voor het accouplement der zelve. 

F. Twee Abrégés of afleisel van de klaviers naer 
het secreet; geheel in wagenschot. 

G. Een voetklavier van twintig noten (van do 
tot sol) met abrégé; al in wagenschot en de 
ressorts in koper. · 

H. De benoodigde mécanisme tot de trekking 
der Registers met ysere tuimelaers, de knop
pen of appels in palissanderhout met porce
lijne platen, op dewelke de namen der Re
gisters staan. 

I. Een Blaesbalg a Bascule met réservoir in 
twee pompen en dubbel gegarnierd. 

Al de voorgeschreven werken, zullen worden 
uitgevoerd en geplaetst naer den laetsten smaek 
en volgens het nieuwste stelsel, thans in gebruik, 
al de grondstoffen tot gezegde nieuwe werken, 
als: hout, koper, leer, zullen al naer goede hoe
danigheid, van de beste soórt en goed geco_n
ditioneerd moeten zijn. 

De orgelkas of Buffet, uit te voeren met de 
ornementen volgens het Plan; dit Buffet moet 
geheel in waegenschot vervaerdigd wezen;. de 
dimensien der Kas zijn: hoogte zeven meters 
vijftig centimeters, en met de figuren negen me
ters hoog; breede, vier meters zonder de orne
menten; diepte: een meter veertig centimeters. 

Met voorgeschrevene nieuwe werken, zal wor
den aengevangen, zodanig dat het orgel heel 
voltrokken, teenemael geplaetst en gebruikbaar 
zy voor den vyftienden Augustus, achtien hon-
derd, negen-en-zestig. · 

Het Kerkbestuur behoudt zich het regt, van 
na het voltrekken en plaatsen der bedoelde 
nieuwe werken en voor eene verdere betaling 
der zelve, eenen of meer deskundigen te kunnen 
benoemen; die gezegde nieuwe werken zullen 
onderzoeken en naerzien, hoe verre dezelve vol
gens de voorgeschrevene conditien zijn uitge
voerd. 

Alhoewel het Kerkbestuur Kenners mag be
noemen volgens goeddunken, is het nogtans den 
wensch van den aennemer om alle partijdig
heid onmogelijk te maken, geene Keurders te 
nemen op de plaets waer de werken zijn uitge
voerd.» 

• 
$ • 

De pijpen werden geleverd door het huis Vos 
van Brussel. 

Dit orgel is zeker een der beste werken van 
Louis Hooghuys. Na Louis komt Aimé Hoog
huys heel geregeld accorderen tot in 1885. Er 
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zijn jaren waarin zelfs tot vier maal toe ge
accordeerd wordt. 

In 1898 wordt een voetklavier van 27 noten 
aangekoppeld. 

Oscar Anneessens reinigt het in 1913. 
/ules Anneessens brengt het voetklavier van 

27 op 30 toetsen en plaatst een electrische ven
tilator in 1926. 

In 1929 en 1945 ondergaat het orgel weer een 

grondige reiniging door meester Jules Arinees
sens uitgevoerd. Wat aan te stippen valt bij_ 
die laatste herstelling in 1945 is het wederom 
openen van de twee bovenste rangen van de 
Fourniture en de Cornet, waardoor het instru
ment weer zijn oorspronkelijke schitterende, 
maar tevens archaïsche kleur heeft teruggekre
gen. 

R. DERUWE 

no(ï OV€R het ORq€lBOUW~RS(j€Slacht 
meOaeRt alias m,ooaeRt 

De Z.E.I-1. P. François, dirigent van het groot 
Brugs Koor der Hoofdkerk, stuurt ons hierbij zeer 
interessante aanvullende gegevens over dit orge[ge
slacht. Wij danken hem hiervoor zeer hartelijk. 

(N.v.d.R.) 

Eerwaarde Heer A. Deschrevel vraagt in zijn 
artikel over het orgelbouwersgeslacht Medaert 
naar mogelijke aanvullingen bij zijne opsporin
gen. 

- Norbert Dufourcq, in zijn werk cc Esquisse 
d'une histoire de l'orgue en France du XIII au 
XVIII 0 siècle» (Paris 1935) haalt op blz. 243 
het werk aan van de orgelmaker G. Médard in 
1626 te Armentières. Heel waarschijnlijk is hier 
spraak van Geeraard Medaert uit Roeselare. 

- Uit de kerkrekeningen van St-Pieters te 
Tielt: 
1632 c< An Mr Geeraert, orgelmaker, voor een 
dobbelducaet besproken in de bestedinghe ... 
( van het orgel) 
Item van X bouckxkens gouds tot het verghul
den van orghele ... 
Haelen van alle gereedschap en materialen van 
orgel tot Rousselaer ... 
Item an voorseyden Mr orgelmaeker Geraert 
Meddaert ... voor het maeken en leveren van de 
voorse. orgelen ... 

- Uit de collectie de Somviele werden vol
gens de cataloog Flandria ende 20-21 Dec. 1910 
volgende documenten verkocht: 
Nr 1039: Cachtem: Construction des orgues par 
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Ie facteur Jean Meddaert 1664, avec signatures. 
Hieruit mag misschien besloten worden dat ook 
de jongste zoon Geeraard het bedrijf van zijn 
vader heeft uitgeoefend. Tenzij hier zou ver
ward worden met Jacques. 

- Wat Pieter betreft, ook hij was werkzaam 
in 0. L. Vrouwkerk te Kortrijk. De Acta Capi
tuli B.M. V. Cortraci vermelden inderdaad tus
sen 20 en 27 November 1693: c< Refectio orga- . 
norum. Domini convenerunt cum Petra Mid
daert refectore organorum, quod purgabit et 
reficiet duo organa hujus ecclesiae et quad mi
nus organum transferret suis sumptibus in me
dio odei pro summa duodecim librarum grosso
rum ut latius in contractu hodie inito. » 

- Met Fredericq Cnobbele, die samen met 
Pieter Medaert ( 1679-85) het orgel van Sint
Maartens te Kortrijk repareert, en in 1685 als 
orgelbouwer optreedt te Sinaai is waarschijn
lijk te identificeren Mr Aendryck Knobbe, die 
in het jaar 1686 te Kortrijk in de Abdij van 
Groeninghe het orgel cc ermaeckt » voor <c on
trent de vier en veertigh pont grooten vlaems ». 
(Chronique et Cartulaire de l'Abbaye de Groe
ninghe. N° XX du Monastichon Flandriae. Bru
ges 1872.) 

P. F. 

(Zie ook nog over dit Geslacht Medaert in liet hij
gaand artikel over de orgelgeschiedenis van de St.
/acobskerk te Brugge, 1639.) 



911,arcel 

'5Dupré 

* 

De grootst e onder de modern e 
··organisten, 

Marcel Dupré, werd te Rouen geboren op 3 Mei 
1886, en stamt uit een familie van musici. Zijn 
grootvader langs vaders zijde, Aimable Dupré, 
was organist; zijn grootvader langs moeders 
zijde, Btienne Chauvière, was kapelmeester; 
zijn moeder was pianiste en violoniste; zijn 
vader, Albert Dupré was organist en leerling 
van A. Guilmant. Cavaillé-Coll had voor Albert 
Dupré een klein orgel (2 klavieren van 11 spe
len) gebouwd, dat Marcel Dupré over enkele 
jaren aan de kathedraal van zijn geboortestad 
heeft geschonken, toen het beroemde orgel van 
die kerk door de bombardem ent en van 1944 was 
vernield. 

Zijn vader was ook zijn eerste leerm eeste r; 
het ging zo vlug en zo goed dat de acht-jarige 
Marcel tijdens een orgelinhuldiging het Prelu
dium en fuga in e van Bach spee ld e ; hij gaf op 
tien-jarige ouderdom zijn eerste orgelconcert te 
Rouen. 

In zijn « Souvenirs» vertelt Louis Viern e zijn 
eerste ontmoeting met M. Dupré toen deze -
hij was 10 jaar oud - de kleine fuga in g van 
Bach uitvoerde. Als twaalfjarige knaap wordt 
M. Dupré titularis van het orge l van St-Vivien 
t e Rouen en gaat te Meudon bij A. Guilmant 
werk en. Zijn uitgangsexamen op het Conserva
tor ium noemde Vierne « Ie conco urs .. . Ie plus 
fameux qu e j' a i entendu au Conservatoire. » 

In 1909 behaalde M. Dupré de eerste fuga
prijs in de klas van Widor; in 1914 won hij de 
Prijs van Rome met de cantate «Psyc he» . 

Weldra vatte hij het plan op deze « tour de 
force » uit te voeren: h et integrale orgel werk 
van J. S. Bach uit h et hoofd te interpreteren, 
meer dan 2000 bladzijd en! In 1 \:lz0 gaf hij de 
eerste uitvo ering in 10 recitals; bij h et laatste 
recital nam Wictor het woord om de weergaloze 
virtuoos te bedanken: « Si Bach était présent 
ici, il vous serrerait sur son cceur. n 

Van nu af beginnen de vele internationale 
concertreizen. Hij speelt te Lond en op de be
kend e « Concert-.f'romenades » door Sir Henry 
Wood gedirige erd, aan wie hij zijn Symphonie 
voor orgel en orkest opdra agt ; op h et Handel
festival in het Cristal-.Palace speelt hij m et een 
orkest van 500 snaren voor een gehoor van 
25.000 personen. In 1921 gaat hij voor het eerst 
naar Am erika waar men hem de titel geeft « A 
musical miracle. . . the master of mast ers » ; de 
<< Symphonie-Passion » is de vrucht van een al
daar gehouden improvisatie. 

In 1927, na de dood van Gigout, wordt hij 
leraar b enoem d aan h et Conservatorium te Pa
rijs; in 1934 volgt hij Widor op als titularis van 
het St-Sulpice-orgel dat hij h et mooiste orgel 
van de wereld noemt. 

Voor zijn leerling en schrijft hij een indruk
wekkend geta l paedagogische werken van uit
zonderlijke standing zoals: « Traité d'Improvi
sation », << Méthode d'orgue » e.a .... 

In 1939 doet hij de reis 1·ond de wereld, en 
gebruikt daarbij zijn vrije tijd om de integrale 
uit gav e van Bach's orge lwerken gereed te ma
ken en 't was op de Rod e Zee, in 't zicht va n 
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de berg Sinaï dat hij het koraal « De Tien Ge
boden » noteerde. 

lVJ.et de laatste vliegdienst kan hij nog, even 
voor het uitbreken van dé oorlog, Frankrijk be
reiken. 

'l'ijdens de oorlog werkte hij in zijn verblijf 
te lV.leudon wa_ar hij het Cavaillé-Coll-orgel van 
Guilmant, maar gemoderniseerd, bezit. Dit ver
blijf pleegt hij te noemen « zijn laboratorium», 
« zijn kluis». M. Dupré heeft de passie van het 
werk. Hoe dikwijls hebben zijn leerlingen hem 
horen zeggen: «je crois avoir fait des progrès » 
en zijn betreurde leerling J ehan Alain, zegde dat 
zijn vingeren krom staan van het vele spelen. 

Als improvisator heeft hij zich een werelèl
îaam veroverd; op gegeven thema's zal hij ( zo
als nog dit jaar voor de Franse Radio) in alle 
vormen improviseren: variaties, sonate in trio, 
symphonie ... Men moet hem echter kunnen ho
ren in de St-Sulpicekerk tijdens of na de godde
lijke diensten. Men vraagt hem soms een gans 
concert aan de improvisatie te wijden, zoals dit 
gebeurde aan de Universiteit te Chicago op 
26 Juli 1948. · 

De blijvende betekenis van M. Dupré, zijn 
grootste bijdrage, ligt echter op compositorisch 
gebied. Zijn « 'l'rois Préludes et Fugues » opus 7, 
wekten bij hun verschijning·· opschudding door 
hun nieuwheid, nu gaan zij door als klassieke 
orgelwerken. De « Variations sur un Noël » zijn 
een waar festijn van klank en rhythme, het is 
wellicht zijn meest populair en meest gespeelde 
werk. << Cortège et Litanie» is een werk dat on
middellijk naar het hart grijpt omwille van zijn 
pregnant vervoerend en meeslepend thema dat 
met ware meesterhand wordt bewerkt. « Les 
Vêpres du Commun de la Ste Vierge » werden 
gecomponeerd ter gelegenheid van een gods
dienstig festival te Londen: de psalmen werden 
door het koor gezongen terwijl M. Dupré tussen
in op het orgel delicate versetten improviseerde 
op de antifonen van de H. Maagd. 

De 2° Symphonie is een waar virtuosenwerk 
dat de triomf van rhythme en kracht uitschalt. 
Van de meest recente werken onthouden wij : 
« Tom beau de Titelouze » ( waaraan Gregoriaan
se motieven ten grondslag liggen), « Suite », 
« 2 Esquisses », « Hommage à la Vierge », en 
vooral de onvolprezen « Chemin de Croix », 
waarbij een beke~d en zeer competent criticus 
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als Pa ter Floranci, de naam van Bach uitsprak. 
Hier behandelt M. Dupré het goddelijk drama. 
niet als een mystieker, maar als een realist, en 
dit verklaart waarom dit opus zo bitter en droef 
klinkt. Het is een grandioos, symphonisch fres
co, dat beheerst wordt door verschillende leit
motieven. De Ie Statie bevat een van die da
verende ziedende massabewegingen zoals alleen 
Dupré die kan uitbeelden; de 3e Statie is een 
zware, wankelende dodenmars; de 4e Statie ver
beeldt door de plasticiteit van het motief de 
H. Maagd « frappée de stupeur » ; de 5e Statie 
« un homme qui rencontre Ie cortège et se re
tire sur Ie bord de la route pour le regarder 
passer comme l'on regarde un accident; sur un 
ordre, il aide Jésus à porter sa croix, règlant 
peu à peu son pas sur Ie sien ». De 6e Statie: 
Veronika, een gulp van frisheid en archaïsche 
lieftalligheid; « les derniers accords symbolisent 
Ie silencieux miracle de la charité. » De Se sta
tie: de hartverscheurende klacht van de wenen-
de vrouwen en de innige, zalvende trooststem 
van de Heiland. De lle Statie ontleent haar 
rhythme aan twee onregelmatige, bonkende ha
merslagen, door het motief van het lijden be
heerst. De 12e statie is een lieve cantilene, on
derbroken door de smartkreet van Jesus die 
sterft. en « toen begon de aarde te beven ... » . 
De 14e statie: het klaagmotief van de heilige 
vrouwen wordt als een langzame, onzeggelijk
droeve mars bewerkt, en sluit met een boven
aardse visie « une vision céleste ou seraient évo-
q ués les lents battements d'ailes des anges ». 

Dit bondig, al te bondig overzicht, kan ons 
een gedacht geven van de ongemeen-rijke en 
uitzonderlijke werkkracht van de Franse orgel
meester (buiten de uitgave van Bach heeft hij 
nog op zijn actief de uitgave van Händel, Liszt, 
Schumann en een Anthologie des MaJtres classi
ques de l'Orgue). 

Moge de Voorzienigheid hem nog vele jaren 
bewaren om de he~lige zaak van het orgel, 
vruchtbaar en meesterlijk te dienen. 

Dr G. DE BECKER, ss.cc. 

De meeste bijzonderheden hebben \Vij geput uit de 
studie van Dupré's leerlinge en uitzonderlijke compo
niste (dit jaar verschenen nog va:n haar « Twelve Choral 
Preludes >> te Boston) Jeanne Demcssieu:x, « I/ Art de 
Marcel Dupré » in « Etudes», Avril 1950, pp. 48-63. 



De Orgelbespelingen ARTIFEX ie Antwerpen 

Rµim een jaax geleden werd door het Kun
steriaarsfonds ARTIFEX begonnen met het in
richten van de. orgelbespelingen in de Domini
kanenkerk te Antwerpen. Deze beweging om 
een waarachtige orgelcultus in het leven te roe
pen, is echter maar een onderdeel van een groots 
opgevatte aktiviteit op gans de lijn der schone 
kunsten. Het hoofddoel van ARTIFEX is; de 
geestelijke en· stoffelijke belangen van de kun
stenaars behartigen. De kunstenaar moet, door 
zijn kennissen en gaven, in staat zijn de hem 
behoevende en toekomende ereplaats in de 
maatschappij, te kunnen verwerven. ARTIFEX 
zal de te volgen weg daartoe aanduiden. In deze 
zienswijze staan ook de orgelbespelingen. Be
zorgd om de toekomst van dit gedeelte van ons 
kunstpatrimonium, wordt ~en uitweg gezocht 
om de moeilijkheden op te vangen die de meeste 
orgelisten ondervinden wanneer zij, eenmJlal 
gewapend met diploma's allerlei, trachten zich 
een wig te drijven in een ontredderde samen
leving. In alle openhartigheid gevraagd: wat 
blijft er over van de begeesterende illusies van 
zovele met talent begaafde jongeren? Wat al 
moed bv. heeft de orgelist niet nodig om zijn 
eigenlijk doel te kunnen bereiken, zich gans te 
kunnen· geven aan zijn kunst, en wat een dosi8 
aan inspanningen vraagt dit niet, om dan ten 
slotte toch vaarwel te moeten zeggen aan het 
ideaal dat hij innig nastreefde, zeer dikwijls ge
broken door hen, van wie zij recht hadden op 
aanmoediging. Aldus verging het reeds velen 
die met geestdrift de orgelschool volgden. Men 
besluitte uit deze bedenking nu niet dat door 
onze activiteit, bestaande ir. istoestanden plotse
ling opgehouden hebben. De eerste stap werd 
echter gezet en dat is al heel wat, wanneer men 
zich bewust was van dit uitzichtloze probleem. 
Het is echter nog te vroeg om te anticiperen op 
de toekomst. Zeggen wij alleen dat de vooruit
zichten gunstig zijn, rr aar tevens door een be
paalde evolutie worden beïnvloed. 

De eerste stoot tot deze beweging werd dan 
door het kunstenaarsfonds ARTIFEX gegeven. 
Het voorbije seizoen mag, op geestelijk gebied 
schitterend genoemd worden. Bizonder de vijf 
Bachrecitals ter gelegenheid van de J. S. Bach
Herdenking, zijn het publiek zeer welkom ge
weest en hebben dan ook diepe indruk nagela
ten, zodanig dat men critisch ging oordelen over 
de interpretanten, wat meteen hun begeestering 
bevestigt. Het spreekt vanzelf dat ARTIFEX 
alleen beroep doet op de meesters van het orgel
spel, zowel de bevestigde als de aankomende. 

Voor de Bach-recitals deden we beroep op vol
gende kunstenaars: prof. Flor. Peeters, prof. 
Gab. Verschraegen, Lode Huybrechts, Victor 
Hens en prof. Gaston Litaize uit Parijs. In to
taal werden 13 orgelbespelingen gehouden, waar
aan verder nog medewerkten Willy Van Innis, 
Kees Stolwijk, uit Rosendaal en Nico Zeyen uit 
Roldµc. Zoals men ziet, werden ook buiten
landse orgelisten uitgenodigd, maar dit geschiedt 
met het vooropgesteld doel wederkerige bezoe
ken af te leggen, en in dit verband moeten we 
onze Nederlandse collega's geluk wensen, daar 
zij hierdoor begrip en inzicht getoond hebben, 
zodanig dat nu kan gesproken worden van re
gelmatige culturele uitwisselingen waarvan de 
didactische draagwijdte nog niet te overschou
wen is. Het is de Antwerpse orgelist Victor 
Hens, die door ARTIFEX afgevaardigd werd 
om een tegenbezoek te brengen aan het buiten
land. Zo zien we hem te Rosendaal, Eindhoven, 
Rolduc, Haarlem en Parijs. In November ll. 
trad hij op te Leeuwarden, waar hij een orgel
bespelin~ gaf in samenwerking met de zangeres 
Maria Ceuppens, want ook voor uitzonderlijk 
begaafde zangers en zangeressen wil ARTIFEX 
mede heloen om baan te breken (zo was o.m. 
de Nederlandse altzangeres Jouck Couoerus bij 
ons te gast). Het is de Nederlandse orgelist Piet 
Post en de Deense altzangeres Dagrria Chou, die 
ons een teczenbezoek zullen brengen, waarschijn
li ik in Februari 1951. Zegc;ren we nu dat Victor 
Hens een verder gevorderde orgelcultus kon 
vaststellen bij onze noorderburen. 

De publieke belangstelling was er zeer ~Qed, 
in tegenstelling met Antwerpen, die op dit ge
bied een dodenstad gelijkt, niettegenstaande 
hier regelmatig uitgebeld wordt langs radio 
Brussel en Antwerpen, tweemaal teksten in de 
dagbladen en de persoonlijke verwittigingen, 
die zeer talrijk zijn. Ofschoon wij hierover be
schaamd zijn, kan men toch enkele verontschul
digingen aanbieden. In eerste instantie kan men 
vragen: wie kent het orgel of deed iets om dit 
instrmr.ent te leren kennen? Het is dank aan de 
E.P. Dominikanen dat ARTIFEX aanvang kon 
nemen met deze tak van culturele opvoeding. 
Inmiddels konden we in het voorbije seizoen 
enige belangstelling wekken, maar deze is nog 
steeds zeer broos. Zij die op de bres moeten 
staan ontwijken de strijd, om niet te zeggen: 
staan met de vijanden tegenover elke opvoeden
de en culturele aktie, en in dien zin, waarom zou 
onze aktiviteit ook geen apostolaat zijn in dienst 
van een gemeenschappelijk geestelijk welzijn en 
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aldus de vred~ dienen? 'Indien we hiermede niet 
willen dwepen, mogen we toch vragen dat gees
telijke en burgerlijke overheden, een brede kijk 
zouden krijgen, aangepast aan de tijd, een rui
mer inzicht in culturele aangelegenheden, (bij
zonq.er wanneer de feiten voor zichzelf spreken) 
en dat zij de tomen van een verouderde conven
tie ietwat zouden lossen, ten einde de weldoende 
opgang van een nieuw en schoon streven niet te 
remmen, ten voordele van hen die graag naar 
ruïnen staren. 

Dit kleine pleidooi om te bevestigen dat AR
TIFEX geenszins de bedoeling koestert, als de 
zoveelste societeit te doen aan << kunst om de 
kunst» een plaag die bv. te Antwerpen mede 
oorzaak is, van een geleidelijke decadentie op 
elk cultureel- en artistiek gebied. Het is dat zie
kelijk-spectaculaire, dat ARTIFEX in al zijn 
kunstuitingen wil bannen? Men moet terug tot 
de kern der dingen keren, want daar ligt de oor
sprong, de bron van elke uiting. Vanzelfs_pre
kend is een orgelrecital ·· geen spectaculaire 
kunstmanifestatie, (tenzij men de wansmakelij
ke mayonaise-brouwsels hierbij rekent, die 4n 
bepaalde kerken van ons land toegelaten zijn 
- althans stilzwijgend - en soms door de radio 
uitgebraakt worden om genoegen te doen aan 
de cultuurmens ! ) 

Het is wel gedeeltelijk hieraan te wijten dat 
het zuivere orgelspel - het oorspronkelijke -
zo moeilijk doordringt tot de massa. ARTIFEX 
maakt zich in deze dan ook geen illusies en is 
begonnen van meet af de grondslag te leggen 
voor een waarachtige orgelcultus te Antwerpen. 
We wensen tevens de basis te leggen van een 
groots opgevatte samenwerking tussen de lan
den van het Europese continent. De muzikale 
geest der quderen, - voor hun instrument, -
moet terug opflakkeren, en begeestering wekken 
bij de lauwen, die zoveel praten over kunst en 
kultuur, maar het vertikken een stap te zetten 
naar een topuitvoering, waar zij de kans krijgen 
een voorraad geesteskracht en schoonheid op te 
doen, ten bate van zichzelf en hun omgeving. 
Wat wordt er tegenwoordig toch kabaal ge
maakt en leven, terwijl de thermometer van het 
kunstbeleven reeds lang gedaald is onder nul. 
Het bijwonen van een orgelbespeling moet voor 
deze zonderlinge roepers een akte worden van 
culturgetuigenis, maar het gaat er gelijk in de 
parabel; de ene heeft een vrouw getrouwd, een 
andere kocht een os en moet hem proberen; in 
onze tijd kan men er aan toevoegen: hij heeft 
een auto en moet voor «zaken» uit. Zoals men 
ziet: nihil nove sub sole. 

Wat nu genoemde samenwerking betreft, is 
ARTIFEX doende en in onderhandeling met 
die landen welke over schitterende orgelisten 
beschikken. Antwerpen moet een centrum 
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worden van drukkè culturele uitwisselingen op 
ieder gebied. We willen de meesters van het 
orgelspel uit alle landen beluisteren, en de on
zen als vertegenwoordigers van ons kunstpatri
monium, naar die landen afvaardigen.· 

Het kan niet anders, of deze kontaktname 
biedt grote geestelijke voordelen. Is het Bach 
niet, die honderden kilometers ver loopt om de 
« Abendmusiken ,, van Buxtehude bij te wo
nen, en doet Haendel niet sportief mede aan 
een orgelspel-wedstrijd te Ronie. Een sportieve 
geest in de kunsten? Michel-Angel, Rafaël San
zio, Leonardo da Vinci en zovele anderen die 
« de groten u werden, daar zij dachten nog veel 
te kunnen leren,· zelfs van hen die minder waren. 

Voor ons ziet het er uit alsof wij kortelings te 
kort heb ben aan geschoolde krachten van het 
zuiverste gehalte. Een verder doordrijven van 
de orgelbeweging in ons land dringt zich onver
mijdelijk op. Weliswaar hebben wij de Abdij 
Tongerlo, waar pater Titus zich degelijk inspant 
om een drietal recitals per jaar te organiseren. 
Ook te Gent is er soms drukte en doet Gab. Ver
schraegen goed werk, trouwens, tussen onze drie 
instellingen werden reeds bepaalde overeenkom
sten afgesloten ( 1 ) . Maar 't moet onvermijdelijk 
crescendo gaan, omdat op dit terrein nog vele 
mogelijkheden zijn, met dien verstande althans, 
dat men strenge voorwaarden stelt, want het 
mag niet uitgroeien tot minderwaardigheid, zo 
zouden we een slechte zaak dienen. Dat bepaal
de orgelisten met ledige ogen naar deze orgel
beweging opkijken, kunnen we best aannemen, 
voor sommigen wordt het moeilijk, maar be
paalde jongeren kunnen zich nog hervatten, 
wanneer zij niet bevreesd zijn voor de grote in
spanningen welke het degelijk orgelspel vereist. 
In deze dieptegang van gedachten wil ik even 
wijzen op de billijkheid en zelfs noodzakelijk
heid voor onze eerste-rang kunstenaars, die 
plaats te bekleden welke hen door de hogere 
graad van hun kunst toekomt, dit om het twee
de aspect van het ARTIFEX-doel te onderlij
nen. Ook hierin moet een grondige kentering 
komen, waaraan we onze beste krachten zullen 
wijden, al weten we bij voorbaat, voor een on
overzienlijke chaos te staan. Voor de lezer is het 
echter reeds duidelijker geworden uit hetgeen 
voorafgin~, op welke wijze « geestelijke en stof
felijke belangen,> door ARTIFEX betracht en 
gediend worden, ten ba te van de kunstenaar. 

Thans werd het tweede seizoen der Antwerp
se orgelbespelingen ingezet. De eer was aan Hu
bert Houët uit Eindhoven, die aldus meteen zijn 
vaardig meesterschap op manuaal en pedaal kon 
bevestigen. Een bezoek brengt ook iedere maal 
een bespreking mede, ditmaal als gevolgtrek
king hebbende een tegenbezoek van de Ant
werpse orgelist Lode Huybrechts aan zijn col-



lega 's in N ederland. Ook voor Willy Va n Innis 
ui t Mechelen werd en vooruitzicht en gesteld in 
dien zin. E en br es in het bolwerk Parijs werd 
dit jaa r geslage n; ook in de lichts ta d zullen on
ze org eliste n binn endring en, en dit door een 
oms iqgelend e beweging langs and ere steden van 
Frankrijk . Er is dus reden om ernstig aan het 
werk te t ogen en met aandacht de org elbewe
ging t e volgen. Voor de vri end en van het orgel 

is h et t eve ns een gelegenheid om vruchtbaar 
mede t e werk en aan een taak die t evens de 
gemeenschap dient . Mocht en we het Cicero we
derom mogen nazeggen « Hon os ali t Ar te s », de 
eer voedt de kunsten. Jos KOKKEN 

(1 ) Heeft schrijv er bovenstaa nd artik el ooit iet s ge
h oord over vijf jaa rga nge n van « De Sclialni ei • en 
over de « Gent se Orge lfees ten » ? 

De g rol'c bela 11gs tell i 11g 11oor de OrJrelbon w lw11st ,1anwegc :t . I-1. Pr ins Bernard , blij la dtt idelij k 
11.it bow nst aa11dc f oto. ( Van li11/i s naa.r rechts: dhr Pels , dhr A. Pels senior, Prins Berna.rd.) 
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OVER hEt 
Hoewel wij het archief van deze kerk niet 

<< à fond » doorzocht hebben, toch viel het ons 
mee, tijden~ onze Seminarietijd, bij een vlu_ch
tig zoeken naar bronnen voor een Karel Grrm
minck-studie, de hand te kunnen leggen op en
kele stukken in verband met het kerkorgel. Deze 
gegevens die weliswaar maar teruggaan tot de 
vorige eeuw, · vinden we toch het publiceren 
waard omdat we hier een dispositie - de énig 
bewaarde? - aantreffen van Meester René 
Germain ( 1), orgelbouwer te Ieper bij het begin 
der vorige eeuw. Aldus wordt het ons mogelijk 
een juister inzicht te krijgen in de werkwijze en 
de kunstopvatting van die locale bouwer. 

Het oudste gegeven over het orgel van Watou 
treffen we aan ïn het « Register en notitieboek 
der kerk van Wervik », blz. 13: 

u Vercoght an dheeren van het Magt vande prochie 
· Wathou. 

Memorie dat den houden orgel vercocht is geweest op 
sr.hepencamer door dheeren van het magistraet in ons 
presentie aen den borgmre. van Wathou voor 400 gul
den met de casse ende'.. . . is weg getransporteert den 
7 7bre [1725]. » (2) 

Dit oud orgel deed dienst tot 1769. Alsdan 
werd in de vergadering van de vier wette.E, op 
4 Juni, beslist een nieuw orgel te bestellen. 
Hiertoe werdén aang~sproken: << Mre Van.der
haeghen, orguelmaeckèr van synen style, bin
nen de stadt Ryssel, ende Mre Florens-Joseph 
Cretuil, schrynwercker . . . van Ceclin » ( 3) . 

Het orgel van Vanderhaeghen zal in dienst 
gebleven zijn tot aan de Franse Omwenteling. 
Tijdens de Franse bezettingsperiode zal het stil
aan vervallen zijn geraakt. Zo komt het dat de 
Heren Kerkmeesters in 1815 (Napoleon - Wa
terloo) er aan denken een nieuw orgel te laten 
bouwen. Meester René Germain, orgelbouwer uit 
leper, dient een project in dat we hier laten vol
gen: 

Mémoire d'un orgue .neuve, que j'ay l'honneur de pré
senter à Monsieur Ie Curé et Messieurs les fabrlclens 

de l'égllse paroissiale de Watou. 

Primo une montre en étain poly chantant Ie 
8 pied 

2) Prestant chantant Ie 4 pied en étain 
3) Bourdon chantant Ie 8 pied Jes basse en 

bois de chesne de vaiencienne le reste en 
plomb 

4) Une flutte chantante à Iunissons du prest. 
5) Une doublette chantant à l'octave dtt 

prestant 
6) Un nazard chantant à la quinte du prestant 
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fr. 550 
150 

150 
120 

IIO 

96 

ï) Un cornet à cinq tuyaux sur marche étant 
composé 1) Bourdon 2) Prestant 3)Nazard 
4) Quarte 5) Tierce 190 

8) Uue tierce parlant à la tierce de la dou-
. blette · 8o 

9) Fourniture à trois tuyeaux sur marche 180 
rn) Une cimbale à deux tuyeux sur marche no 
11) Une trompette basse en étain chantant Je 

buit pied 200 
12) Dessus de trompette en étain no 
13) Basse de clairon en étain chantant Je quatre 

pied no 
14) Dessus de clairon en étai.n 30 
15) Basse de cromorne en étain chantant le 

buit pied 130 
16) Un haubois en étain 70 

Totale du moutant des jeux du grand orgue fr. 2406 

Jeux du positif 

Primo une muntre en étain poiy chantant Ie 
quatre pied fr. 220 
2) Un Uourclon chantant Ie S pied les basse en 

bois de chesne de valenciem1e 150 
3) Une flutte chantant à Iunisson du prestant 120 
4) line doubJette chantant à Poctave du prest. no 
.'i) U.n nazat·d chantant à la quinte du prestant 96 
6) Un cornet à trois tuveaux sur marche 130 
7) Une fourniture à trois tuyeaux sur marche 150. 
8) Un cJairon basse en étain clrnntant le quatre 

l>Îecl I JO 
9) Un dessus de clairon en étain 50 

Totalle du moutant des jeux du positif fr. 1136 

Primo 1>our Je grand org-ue faire deux secret en 
bois de chesne de valencienne montant jus
qu 'au fa et ut dieze emba~ 
2) Un secret pour Ie positif 
3) Une abreg-é pour _le grand orgue avec 54 

roulaux et cent Inut palette en ferre et cent 
huit tunmlairc, cent huit vergette en bois 
de cl1esne avec du filleton à chaque bout · 

4) Abregé du positif compris les bascule 
.5) Vingt six rouleaux de bois de chesne avant 

chaqu'un 2 pouces quarré avec 52 palette 
en ferre 

6) Deux clavier montant jusqu'au fa et ut 
dieze embas garnic en o~ blanc et polie et 
et les dieze -en· bois débaine 

7) Quatre soufflet en bois de chesne ayant cinq 
- pied de Iongeure sur deux pied et demi de 

large avec trois ply et demie· 
8) Portevent en bois de chesne, tremblant 

doux, seize baiencié en ferre ayant dix buit 
pouce de longueur sur un pouce de large 
trois ligne deoai 

9) Pour le positif neuf pilotte en ferre, six 
ligne en carré avec un crochet a caque et. 
une palette à chaqu'un 

fr. 50:> 
400 

80 
50 

.:;o 

140 

58o 

50 

18 

Pour secret sou/let, abregé cl,avier etc. totale fr. 1868 

Le dit memoire porte ensemble le tous compris 
entièrernent à la somme de fr. 5400 

J'ay l 'honneur dobserver à ses Messieurs que je ~aran
tij la ditte orgue deux anné consecutifs et fac1lle à 
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touchée et d'une bonne harmonie pouvant .être vûe et 
entendue de tel artiste qu'il se presente. Ses M~ssieurs 
auront la fäculté de prendre une exsépafre daprès• la
chévément de louvrage. Tous est à ma charge à lex
ception du transpore qui est à la charge de la fabriquc. 

GERMAIN, facteur d'org1te à !pres. 

D~ kerk, die waarschijnlijk over de nodige 
middelen niet beschikte, gaf opdracht het voor
gestelde orgel te bouwen tegen het Feest van 
St-Michiel 181&, doch zonder Positief en één 
blaasbalg minder. Het nieuw dokzaal werd ge
maakt door Carolus Ryckebusch (1815); in de 
borstwering ervan werd de voorzijde van het 
positief ingewerkt en bezet met stomme pijpen. 

Naarmate de kerk over geld kon beschikke:r:i 
werd dit orgel verder uitgebreid. In Juni 1817 
komt Germain er een Bourdon 16 aan toevoe
gen. Tegen 15 Oogst 1818 is het Positief bijge
bouwd. Op 10 Juni 1820 zien we Sr Germain 
betaald worden voor het plaatsen van een Bom
barde; op zijn beurt koopt hij dan het oud or
gel af tegen_ 275 Fr. 

Of Meester Germain nog regelmatig terug is 
gekeerd naar Watou om zijn orgel te onder
houden, hebben we niet na.gegaan in de kerk
re1i:eningen. In elk geval is dit het jongste werk 
dat we van hem kennen ( 4) . 

Het duurt nu tot 1837 ·3er we nieuwe gegevens 
vinden. Het is een brief, met tegenadres 
« P. Van Peteghem, orgelmaeker by de roode
lyvekens n° 2 Gent» en waarin prijsopgave voor 
de nodig uit te_ voeren werken aan het orgel: 

•c l-ytneimcn ende cysschen de 2 orgels guldens 18o-o-o 
n~ spcilen in het gi11irael de helft van 
hun gduyd .niet gevende, om dit te 
hringcn op onze maniere ende force, 
met het repareeren der 4 blnesbalken 80-(1-0 

Atle de ... (5) tongwerken (cromorne 
uitgezonderd) ... te ervormcn <>p onze 
maniere met vernieuwing van tongen 
vernieuwing van verschevdc slappe 
mond stukken ende razette11, windsak-
ken, (:tea... ... ... ... ... ... ... . . . 300-0-0 

Waarschijnlijk heeft Van Peteghem dit werk 
niet uitgevoerd, anders is het niet verklaarbaar 
dat acht jaar nadien « Mijnheer Ludovicus van 
Houtte • van den Poel, orgelmaker te Ware
ghem » zich den 30 December verbindt: ( 6) 

1) ... all.:! de touspelen te vernieuwen (dat is alle nieu
we kloeke onder eynden er aen_ te maken) de 
krommeltoorn alleen uitgenomen ... 

2) van twee .nieuwe fournituren te plaetsen, eene in 
den kleenen orgel van .dry pypen par touche en 
eene in den grooten orgel van vier pypen par 
touche ... 

9) van den orgel volgens de getuygen isse van deskun
digen zoo wel gaende, harmonieuse, welluydend, 
luydruclttig en welgesteld te maken als eene van 
de beste orgels duer oude Van 'Peteghems verveer
digt. nvas Van Houtte soms ('('11 lecrli11g ï.'all ra11 
Petegkem'f) 

12) van deze acte te verniétigen _ naer de volle betaling 
en van de dagheuren van den orgelma~er. geene · 
melding te maken op hunne registers ten zy in . 
cumulo. (011tgi11g men ook da.·n reeds de fiscus·?) 

Het werk werd voltrokken binnen het jaar 
1846 en de orgelbouwer stond er v9or in het 
orgel « dry jaren kosteloos goed te houden H. 

Uit het laatste • betalingsbewijs blijkt dat bij 
die herstellingswerken ook het klavier « ge
keerd» werd. In 1857 ontstaat een « Compro
mis tusschen de kerkfabrijk der gemeente Wa
tou en den Heer Ureel Frederijk, orgelmaker te 
Crombeke ». Deze overeenkomst bedraagt: 

1. Een derde klauwier (-voctlûa-vicr 'f) aen den grooten 
orgel met het mecanijk bedragende ... 

2. Den orgel grooten en kleinen te kuisschen en in 
harmonie stellen. 

3. In het positif een monter te placeren ... 
4. Een klarinet superius i11 den grootèn orgel... 
5. Een pedael om den orgel te doen dobbel spelen (nor-

maal kop.pel?)... . 
6. Blaesbolg reservoir ... 
i. Om de cornet te verplaetsen met cle bourdon pijpe11 

beneden in de kas ... 

Daarenboven verplicht zich de orgelbouwer 
het orgel twee jaar, tweemaal 's jaars « goed te 
houden en te doen accordeeren. » 

We .moeten nu wachten tot 1910 vooraleer 
we verdere gegevens aantreffen. Het oud orgel 
is vervalle~; Jules Anneessens uit Meenen dient 
op 15 November een bestek in voor een nieuw 
orgel ( mekanisch systeem ) dat werd ingewijd 
op 13 Oogst 1912. We laten hier de nieuwe dis
positie volgen: 

G r o o t O r g e 1 56 noten 
1. Bourdon 16 - 44 pijpen oud orgel 
2. Bourlfon 8 - 14 p. in hout, 42 in spotted 
3. Montre· 8 - 12 p. in hout, 44 in spotted . 
4. Violon 8 - 12· p. in zink-aluminium, 44 in 

spotted , 
5. Flûte harmonique 8 - 12 p. in hout,, 44 in 

spotted 
6. Quinte 6 - 56 p. oud orgel 
7. Flûte 4 - 56. p.· oud orgel 
8. ::Prestant 4 - 56 p. in spotted 
9. Doublette 2 - 56 p. oud orgel 

10. Fourniture 3 r. - 168 p. oud orgel 

Reciet - Zwelwerk 56 noten 
ll. Diapason 8 - 12 p. in hout, 44 in spotted 
12. Grosse flûte 8 - 12 ·p. in hout, 44 in spotted 
13. Boutdolf·s:. 56 p. oud orgel 
14. Salicional 8 - 12 p. in zink-aluminium, 44 in 

spotted 
15. V oix Célèste 8 - 44 p. in spotted 
16. Prestant 4 - 56 p. in spotted 
17. Quinte 3 - 56 p. oud orgel 
18. Trompette 8 - 56 p. oud orgel 



-.'.:· .. . P -e·-d a a l . 30 not en 
l9. Sousbass e 16 - in hout 
20. Flût e ouverte 8 - in hout . 
21. Bourdon 8 - in hout. · 

Het Anneessens-org el is nog altijd in gebruik 
en' in goed e staat; wel een bewijs voor de de, 
gelijkheid van bouw . 

( 1) Eé n enk ele m aa l ontm oet ten we de naa m « Sieur 
Germain Le Clerc, facteur d' org ues » (Ke rk arc hi ef 
St-Ma art en , Ieper, 1805). Zonder de min ste twijfe l 
is hier spraak van Ren(! Germain. Is Le Clerc soms 
de naam van r.ijn vrouw? 

(2) Deze nota werd ons bereidwillig overge maakt d0or 
Eerw. Heer Ed m. Ver haeg he, uit Wervik , aan wie11 
onzen bes ten dank. 

(3) Zie L. A. Rubbrecht: (;eschi edeni s van \,\laton, 
blz. 277 . 

(4) \Vij ontmoeten Sr. René Germain te I eper voor het 
onder houdswe rk aan de orge ls in· de St -Pieterk erk 
van 1803 tot 1810 (zie Schalm ei, I V, 13) en in de 
St-Maartenskathedraal van 1805 tot 1817 (zie Sch al
mei, III, 6q). Hij ve rni euwt de pijp en van het org el 
te W1ih1rri11ge 111 (bij Veurn e) « in 't eerste d~r ja-

We mog en deze geschiedkundige schets ni et 
·beëindigen zonder een bizond er dankwoord aan 
Zeereerwaa rd e H eer Pastoor D evisscher e, die 
ons met de meeste welwillendheid de nodig e 
archiefstukken t er hand stelde. 

A. DESCHREVEL 

ren 1800 » (De Ware Vlam ing, Jan. 1883, blz. 79). 
Te Popcri11ge, in de St-Janske rk, wordt het orgel 
vanaf 18rn tot ca 1820 regelmatig nagezie n door 
Sr Germ ain, alias Gannin of Garmeyn (Kerkar
chief). In Oosl1Jlelere11, onderhoudt Germ ain het or 
_g-el van 1803 tot 1817 ; reeds in 1821 k omt er • mijn
h eer Degr31sc orgdwaehcr tol Wen t ick het orgel 
crst elll en ». Mogen we hi eru it besluit en dat Ren é 
<:erm ain e ind e 1820 ges torve n is? Ops porin gen in 
<Ic overlijden sreg iste rs te Ieper bracht en gee n ant 
woord . 

(5) Hier word en de tongwerk en vernoemd; uit de op
som nüng leren we dat de Hautbois (zie di spos itie 
hie rboven ) een super ius-spel was van 29 not en; ook 
wordt - een Clarin ett e s up. verm eld di e dus later 
moet zijn toegevoeg d, CYenals de Bomb ard e. 

(6) Hij ond erte kent de oYereenk omst : C. L. van Honl 
te, orge lm aker. 

Orge l ill de ileri?. der JJP. Domfoilrn.11c11, Gc11/, gc bo11-wd door .Hr L o11cl,e. 
n e spcc lta,fel is li11ks 1•ooraa11 i11 hel !<no r. 

-l! 
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Paris Ie 26 Septembre 1853. 

Mon cher Mr. Strauven, 

La triste nouvelle de la mort de Mr. Huytens 
qu e vous m'avez anoncée par votre dernière _ 
lettre m'a bien affligé. Je partage bien sincère
ment la douleur qu'a du éprouver son exellente 
Dam e d'une aussi crue lle séparation mais la 
religion qui a des conso!ations pour tous les 
malheurs n'aura pas manqué d'adoussir les 
pein es de son cceur en pensant qµ'un aussi véné
rab le Mari ne peut être allé que dans Ie ciel pour 
y attendre son exce llente campagne de sa vie 
sur cette terre de douleur et de larm es. Veuillez 
je vous prie mon cher Mr Strauven exprimer à 
Madame Huytens combien je ressents son af
flixion. ( 1 ) 

J 'écr is aujourdhui a Mr Van Hache (2) pour 
lui retourner les dessins et Ie petit dessin du 
Porche ou du J ubé qu'a fait notre am i Liénard , 
sur ses indications Mr van Ha che pourra modi
fier son projet. J e regrett e bien que not re ami 
soit aussi pressé de bessogne et qu'il n'ait pas 
pu nous donner d'autr es projets. Mais il m'a dit 
que la di sposition du Buff et était bien et qu'il 
se metta it a votre dispo sition pour etudi er et 
donner les dessins pour les détails de l'execu
tion. J'ai conservé un ca lqu e du projet de Mr. 
van Asche et si je puis ob t enir un mom ent de 
Lienard je lui ferai donn er qu elque a,utr es indi
cations . En somme je cro is que Mr Van asc he se 
tirera tr es bien de se travail son projet est bi en 
ent endu pour la constructtion - qu and a ux dé
tails d'orn eme ntation nous aurons Ie t emps de 
les demander et de les obtenir de notre archi
t ect e Mr van Assche. Vous soum ettr ez aussi 
qu' à Mr Ie Doye n les modifications qu e je lui 
demand e et celles qui sant indiqu é par notre ai· 

tist e. 
a Dieu mon cher Monsieur Strau ven ve uill ez 

van C9availlê"--C9o1l 

. -~ 

aan de Heer Strauven 

IV. 

\,Yij verwijzen terloops naar de inleiding cle" vorige 
brieven om elk misverstand bij voorbaat onmogelijk 
Ie maken. (N.v.d.R.) 

présenter nos ,-hommages respectueux a Mr. Ie 
Doyen et a Madame Strauven et mes amitiés a 
toute la petite famille. 

votre dévoué 

Dr. Gevaert nous a accompagné à St Vincent 
de Paul Ie professeur de Pian9 du conservatoire · 
de Gand, il est sorti tout émerveillé en disant 
qu'il n' av aît jamais ni en ent endu de compa
rable. 

Aujourd'hui Mr Albert daurang e ( 3) est venu 
avec un de ses amir;i pour ent-endre Ie même or
gue, il est parti non moins content. Je lui ai dit 
qu e nous aurions tout en main aussi bi en à St 
Nicolas. Mr van Assch e vous -mettra le dessin du 
piano Erard. 

(,) De lezer herinnert er ;i;ich aan dat wij cle tèks t 
l elt er l ijk ove rnemen. 

(2) Hier is s prak e over J. ll . van Assc he , Bouwmeest er 
hert ostra et nr . 13 by de Anjuin Lei te (;ent. 

(3) Naa m onl eesbaar, gelijk end op Da ura nge . 

J 1 ~ 



DE SCHAiMEI STELT U VOOR ... 

COR l(EE ORGANIST VAN ZAANDAM . 

.I 
Naar de Zaan gaat 

een mens alleen als 
het goed weer is en 
rustig. 'n Grote salon
boot brengt U over 
het brede water van 
het Y en het Noord
zeekanaal in een half 
uur. Er draaien bijna 
geen molens meer -
en er moeten er hon
derd en meer hebb en 
gestaan - maar de 
wind waait er staag 
over het vlakste land 
van Holland. Wijd
heid en rust in het 
Zaanland. Langs de 
rivier staan de drif 
tige fabrieken en in 
de haven lossen hout
boten met Zweedse 
en Finse name n. -
Langs de oevers ligt 
een van de nijverste 
repen van Hollands 
bodem. En toch vol 
rust. Zelfs de trein 
glijdt bijna onhoor
baar naar het Noord
westen. 

Daar, in een zijstraat, waar ge maar komt 
over 't boogbrug get je, woont Cor Kee. Het is 
rustig in zijn Ooievaarstraatje, het is rustig in 
zijn werkkamer. En de Zaans e koffie , waarover 
hij me zo uitd age nd en appeti jt elijk had ge
schreven, wàs er gereed en wàs er goed. Het is 
er licht op deze zom erdag. Er staat een vleugel, 
een clav ecimb el, een harmonium, een biblio
th eek langs de wand. En onder een sigaar valt 
het praten gemakkelijk. Hij doet het zo rustig 
en zo met overtqiging. Hij h eeft het orgel lief 
en daarom w~et hij er zo goed van te spreken. 
Hoe hijz elf, jong no g, reeds op de orgelbank zat, 
lessen kreeg van mijnhe er Stelder, wiens b:r-oer 
organ ist was van de katholieke kerk. Bij hem 
leer de hij een goede pedaa lt echniek en klom er 
op tot de Sonaten van Mende lssoh n. Op zijn 13" 
jaar kr eeg hij lessen van de Zaans e orge lpioni er, 
de ent hous iaste romantieker, aan wie de orgel
vrie nd en in Nederland meer te danken hebben 
dan zij nog we.ten: Jan Zwart, die zijn klein e 
leerling bewonderde om zijn Mendelssohn en 

• 
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. . ' 

hem liet .voo~tdoe~. 
Dan volgt hij op het 
Amsterdams Conser
vatorium het onder
richt van Jan - Bap
tiste de Pauw, uit de 
school van Lemmens , 
die hem de gehei
men van het spel 
leert. 

Ondertuss en wordt 
hij organist aan de 
Doopsgezinde Kerk 
in Zaandam , dan in 
Amsterdam in de 
kleine Doopsgezinde 
kerk aan he t Singel, 
waar nog een orgel 

. va n S t r ü m p h l e r 
stond, klein, maar 'n 
juweel , dat later, he
laas, gesneuveld is in 
de vernieuwingswoe
de en waaFvan de pij- · 
pen eenvoudig ver
smolten werden. Ge 
kent dat triest · ver
haal. .. 

Uit 34 mededingers 
wordt hij gekozen om 
organist aan de Ron

de Luth erse Kerk te worden, dat schoon ge
bouw, dat met zijn groen koper en koep el het 
statlsbe eld domineert en u, nog in de trein, wel
kom heet in Amsterdam. Dat schoon gebouw 
met een heerlijke ·accoustiek en 'n prachtig orgel 
van Bätz uit 1830, met 3 klavieren en 47 regis
ters. Bij de sluiting van deze k erk ging hij over 
naar de Oud e Luth ers e kerk aan het Spui, waar 
hij, buiten de kerkdienst en, in de zomer gere 
geld orgelconcerten geeft. Nog een aantal jar en 
~eeft hij h et orgel in de Rond e Luthherse Kerk 
voor de radio bespeeld. Kerk en orgel zijn nu 
echt er in reparat ie, en men hoopt binnen áîzie n
baren tijd het gebouw als concertzaal in geb ruik 
te nem en. Ook het orgel zal dan weer de belan g
stelling kunnen gaan trekken die het verdient. 

. "' ... , ... ,. 

Praat met Cor Kee over oude orge ls en hij 
wordt warm, en vurig weet hij te spreken over 
die wonderbare klank, die de oude bouwm ees ter s 
deze instrumenten wisten me e te geven. Hij 
weet ze bij tientallen op te noemen in de dorpen 
va~ Holland. Ze zijn nog bijna ongerept geble-



ven, eensdeels doordat ze slechts weinig gebruikt 
· werden in ten hoogste twee diensten per week, 
anderdeels doordat de parochie er het geld niet 
voor had ,om aan de vernieuwing mee te doen, 
wat maar een gelukkige omstandigheid was. 

Ja, die orgelklank ! Wanneer je daar van 
jongs af mee bent opgegroeid, ga je ook inner
lijk die klanken horen en het klankbeeld gaat er 
ontwikkelen. Hoe zijn die te realizeren? De een
voudigste weg - wat nog niet de gemakkelijk
ste is - is de improvisatie; kwestie van het 
beluisteren van eigen innerlijk en volledige ken
nis van de mogelijkheden van het instrument. 
En Cor Kee is zelf een uitnemend improvisator. 
De andere weg is de compositie. Als we over 
compositie praten, schiet hij los. Hij spreekt 
over str~nge zelfcritiek en het ontwikkelings
proces van de innerlijk beluisterde klank. Eerst 
durf je die niet neerschrijven, het is er nog te 
vaag. Het groeit, en ineens is het er en dan 
·wordt de eigen innerlijke klankvoorstelling ge
noteerd. Hij laat me zijn laatste werken zien 
en wijst er op, dat het notenbeeld steeds een
voudiger wordt. Hij is kerkorganist en weet dus,· 
waar hij de bronnen zijner inspiratie kan vin
den. De oude kerkmuziek heeft ons zo een enor
me rijkdom nagelaten in haar melodieën. Maar 
die rijkdom moet in ons gemoed kunnen groei
en. Wij mogen dit materiaal-niet als grondslag 
van een constructie gaan bezigen. Bloemen 
groeien toch maar onder de weldaad van zon
licht, vocht . en warmte, en we maken ze toch 
niet op de draaibank, ook al is dat hout zelf 
eens gegroeid. Deden we dat, dan zouden we een 
muziek krijgen, waarin geen lyriek meer te vin
den was. En die bezit de oude hymnische kerk
muziek toch in zo hoge mate! En toch behoeft 
dat niet tot individualisme te leiden. Er kan een 
kunst uit voortkomen, die door een goedwillen
de gemeenschap wordt verstaan en opgenomen. 
In dit opzicht heeft hij een grote bewondering 
voor de Tien Orgelkoralen van Flor Peeters: 
Daarin, is de oude grondstof persoonlijk ver
werkt na een innerlijke rijpwording. Hetzelfde 
spreekt voor hem uit Distler's « Nun komm' der 
Heiden Heiland», terwijl hij in het werk van 
Pepping· het verstandselement te veel op de 
voorgrond ziet, ten koste van de lyriek. 

In zijn• « Psalmen voor orgel» bedoelt Cor 
Kee de -oude melodieën, die gegroeid zijn uit het 
Gregoriaans, de Psalmmetodieën van de laat-15(' 
en de 16° eeuw, te laten opbloeien in het klank
beeld van onze eigen tijd. Maar de vocale melo
die blijft ,in al zijn bewerkingen de hoofdzaak. 
« We moeten,» betoogt hij, « weer terug naar 
een orgelmuziek, die gebonden is aan de waar-

lijk vocale _stiJl van het· Grëgoriaans. en de ~~r
uit ontsproten· koraalmèlodieën. Geeri instru
mentale stemvoering en gèen sextensprongen 
meer. Die vertroebelen het polyphone lijnen
spel. Laten de componisten die melodieën willen 
schrijven eerst maar eens de "Melodieleer" van 
Smits van Waesberghe doorwerken, dan krijgen 
ze een beter inzicht in wat een melodie is en 
wat een melodie van een componist eist.» 

Weer· h~lt hij een handvol stukken voor de 
dag: « Muziek voor de Eredienst» staat er aan 
de kop. Hèt is in de serie, bij Ars Nova te Goes 
uitgégeven; · waaraan ook anderen hebben bij
gedragen. ei Ik wil, » zegt Cor Kee, c< een reeks 

· eenvoudige composities schrijven voor eenvou
dige organisten en eenvoudige orgels. Maar dat 
is moeilijk. » Hij heeft reeds vijf bundels doèn 
verschijnen. Variaties op psalmmelodieën die bij 
het kerkpubliek goed bekend zijn. Om het be
kende in· deze muziek, de telkens weer opdui
kende melodie, herkennen de mensen ze, door 
de verrassende bewerking, die iets nieuws 
brengt, wordt hun aandacht gescherpt. En in 
verband met de herleefde belangstelling in de 
oude Lutherse liturgie, die zeer dicht bij de li
turgische vor.m van de oude Roomse kerk staat, 
verwacht Co:r-:·xee ook van de zijde der kerk
koren en hun leiders een grotere belangstelling 
in de verwerking van dit oude en toch zo nieuwe 
materiaal: « Alleen zullen ze aan het woord van 
de oude koster moeten denken, die kennis nam 
van de liturgische beweging en zei: ,,Dat ze op
passen! Een kerk is geen modelboerderij." 
Waarmee hij maar zeggen wilde, dat een levend 
geheel zich moeilijk aan al te strakke banden 
laat leggen. » 

De grotere werken van Cor Kee, zijn « Psal
men voor Orgel » ( uitg. Alsbach, Amsterdam), 
waarvan reeds drie bundels verschenen, zijn· 
stukken die een grotere virtuositeit en ook een 
groter orgel vragen. Hij droeg ze op o.a. aän 
Hendrik Andriessen, Flor Peeters, Antoon v.d. 
Horst, zijn zoon Piet, die reeds een bekwaam 
organist is. Rijp werk van een man die weet wat 
hij in zich hoorde, dié zijn instrument te meer 
liefhad naarmate hij het beter leerde kennen eh 
beter leerde gebruiken naarmate hij het be
minde. In Zwitserland speelt men zijn werk 
graag en veel, Jean Langlais speelt het in de 
Amerikaanse Pro-Cathedraal te Parijs. 

Hij woont aan de Zaan, in een rustige straat; 
rustige kloeke figuur, die de schoonheid van de_ 
hemel onder de mensen wil brengen. Dat zij 
naar hem luisteren. 

Piet VISSER 

~~~~~ .... ~~~~~ 
·"" .. ""'··~·. 
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Bach 
Kunnen alle orgelpijpen hem nog dragen 
onder de branding van zijn melodie? 
Buigen de hoogste pijlers niet de knie 
als zijne klanken door de beuken jagen? 

Van zijne kracht staat iedre steen bedropen . 
Hij werpt gewelven door de ruimten rond. 
En waar zijn jubel nog het eind niet vond, 
zong hij de wolken en den hemel open. 

De verste bogen barsten. Uit de stralen 
der brandvensters van alle kathedralen 
stijgt hij omhoog : een jubelende zon._ 

De klokken hangen zwijgend in hun toren. 
Alleen de stormende orgels ka11 ik horen, 
Zijn hooglied dragend naar Gods horizon. 

1GN . DE SUTTER 
(naar het Duit s va n D ag m ar Ni ck.) 



Toen wij in 1947 onze beschrijving van« Het 
Orgel van de St•Martinuskerk te Haringe» 
publiceerden (zie Schalmei, 2" jaargang, Nrs 1 
en 2), dan wisten wij nog niets af van het orgel 
aldaar vóór 177 8. ~edert hebben wij de hand 
kunnen leggen op de « Beschryvinge van de 
parochiale kercke van Haringhe... ofte grooten 
inventaris van de meubelen, deselve kercke 
competerende. » Hierin lezen we: 

« Het orgel gemaeckt in het jaar 1663 door 
François van lsacker van Veurne is eenen 
viervoeter die redelyck wel gaet, maer de 
pypen van geen goede materie. Den ouden 
koster met naem Joannes Benedictus van 
Trecht een man van goeden geest heeft 
eenen Eecho bygevoeght die hij selve ge
maeckt heeft. Synde in een caducken staet 
en ,vat te kleyn voor de kercke is hy afge
brocken in het jaer 1778. 
Nota desen · orgel hadt geen positif. » 

Wij hebben onze aantekeningen nagekeken · 
nopens die orgelbouwer; wij vinden hem terug 
in Diksmuide: 
Kerkrekeningen 1662-63: 

,< Betaelt aen Franchoys van lsacker, or
ghelmaecker, over tvisiteeren van den 
orgel... » 

Enkele jaren later, rekeningen 1666-67, tref
fen we er ( zijn zoon?) Vincent van lsacker aan 
om «trepareeren den cleenen orghelu. ( J. Weale: 
Les Eglises du Doyenné de Dixmude, blz. 73). 

* In De Schalmei 1948, blz. 117, vernoemt 
Berten De Keyzer in verband met het orgel in 
Oost-Eeklo « de naam van een tot nog toe on
bekend orgelbouwer, Monsr. Gaillard » voor het · 
jaar 1667. 

Uit die zelfde tijd is ons een Joris Galliaert 
bekend, werkzaam in Diksmuide: 
Rekening 1672-73 

« Betaelt Joriis Galiaert over het vermae
cken vanden orghel. » 

Rekening 1677-78: 
Betaalt J oore Galliaert over vermaecken 
van den orghel. » 

(J. Waele: Les Eglises du Doyenné de Dixmude, 
blz. 77 - 78.) 

* In zijn geschiedkundige gegevens nopens 
« Het Orgel in de St-Martenskerk te Kortrijk» 
vermeldt Berten De Keyzer voor de jaren 1638-
40, Jacob Paridaen, als vermoedelijk knecht van 
orgelbouwer Gerard Medaert ( Schalmei 1949, 
blz. 50). 

Uit de lijst (< Musiciens de la Collégiale Notre
Dame à Courtrai » (Mémoires du Cercle Histo
rique et Archéologique de Courtrai, T.V., blz. 
127) blijkt dat Jacobus Paridaen kapelaan
organist was der Lieve Vrouwkerk vanaf 1636 
tot aan zijn dood in 1676. Het zal dus in die 
functie geweest zijn dat hij Medaert bijstond. 

* Terechtwijzing: G e s I a c h t V a n B e 1 1 e 
In onze geschiedkundige schets over <( Het 

orgel van de St-Bertinuskerk te Poperinge» 
(Schalmei 1948, blz. 138-140) hadden wij het 

· over de Ieperse orgelbouwers Van Belle. Door 
een paar getekende pijpen immers werd ons ook 
Guillelmus van Belle bekend. In de lezing van 
het aangeduide jaartal nochtans was er onze
kerheid en meningsverschil: de Heer Loncke las 
als waarschijnlijk 1686 en 1687 (zie Schalmei 
1948, blz. 122). De ééne pijp die wij konden na
gaan leek ons eerder 1656 te dragen. Uitgaande 
van die lezing hebben wij dan ook Guillelmus 
doen doorgaan als vader van Jan van Belle. 
Door de publicatie van archivalia over het orgel 
uit de Augustijnenkerk te Ieper (zie Schalmei 
1949, blz. 107) is het zeker geworden dat Guil
lelmus de zoon was van Jan en dat dus moet ge
lezen worden 1686. De geschiedenis van het or
gel in Poperinge moet dus in dien zin gewijzigd 
worden. De werklijst wordt nu: 
Jan van Belle 

1669-70: Nieuwpoort 
167 4: Popering~. 
1679 - 1685: Diksmuide. 
1682: Ieper (Sch. '49, blz. 107). 
1684: St-Winoksbergen ·(Sch. '49, blz. 7). 
1686: Brugge. 

Guillelmus van Belle: 
1686-87: Poperinge : Uitbreiding (bewijs 

pijpenmateriaal). 
1694-95: Nieuwpoort : onderhoud ( voor

naam hier niet aangegeven) ( Sch. 
'49, blz. 109). 

* 
Bouwsteentje 

In c, Ingelmunster - Verzamelde Opstellen » 
handschrift bewaard door de Heer Notaris Paul 
Schatte, lezen wij volgende aantekening nopens 
het kerkorgel: 

cc In 1580 werd een nieuw orgel geplaatst 
door een zekeren Sybran-t van Brabant mits 
406 carolus guldens of 812 pond par. en 
mits overname van den ouden orgel die in 
1504 reeds was hersteld geworden. » 

Kan ons iemand verder inlichten nopens die 
Sybrant? A. DESCHREVEL 
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* B9ruem: wij excuseren ons bij de lezers voor het feit 
dat "wij in een der vorige nummers ten· onrechte schre
ven dat het archief der· abdij aldaar nog niet volledig 
in orde gebracl1t was. Het tegendeel is waar, de abdij 
bezit een buitengewoon grote en goedgeordende biblio
theek. Vermoedelijk hebben wij ons vergist bij het 
vernemen dat al het orgeJ.nieuws nog niet volkomen 
uit het archief samengelezen was. 

* Jos Bruurs speelde ter gelegenheid :an het Zang
tornooi te Hoogstraten op 24 September Jl. de volgende 
orgelwerken voor ter afwisseling der zanguitvoeringen 
door het Koor van Loonhout, Oostmalle en \Vestma11è: 
Fuga in a kl. van J. S. Bach; Twee Miniaturen van 
Flor Peeter:;; Tweede Symphonie van L. Viernc. 

* In J11emoriam: Na een langdurige ziekte overleed 
onze goede vriend Frans Olyslaegers, jong begaafd 
dichter te Mortsel. Enkele leerlingen der vroegere Til
burgse school zullen zich hem herinneren. « De Schal
mei l) biedt aan de achtbare familie en aan Mej. Ria 
Van Oudenhoven hare oprechte gevoelens van deelne
ming. Dat hij ruste in vrede! 

* Dltr c;. Fcrschracgcu. speelde het nieuw orgel der 
Dominicanerkerk te <_;ent in met de volgende werken: 
Suite in Do Gr., Purcell; Partita « 0 God», J.S. Bach; 
Concerto nr. 5 in Fa Gr., Hü.ndel; Pièce héroique, C. 
Franck; Scherzo, Verschraegen; Cantabile uit de 2c 

Symphonie van .Meulemans; 5c Symphonie eerste be
weging van Widor. Het orgel heeft 27 registers en werd 
in het koor geplaatst. De pl10to ervan vindt u elcler~ 
in-dit nummer. 

* In Memoriam: Onze sympathieke vriend 0. Van Puy
velcle, Dirigent van het bekend koor «Crescendo», 
Directeur van de Muziekschool te Ledeberg e.n Or~a
nist der St-Pieterskcrk te l;ent (binnen) verloor zijn 
jonge vrouw. Zij was een zeer bescheiden, zorgzaam en 
hartelijk vrouwtje, allen die haar gekend hebben zullen 
haar gedachtenis met de beste gevoelens met zich dra
gen. Aan Omcr bieden wij de innigste deelneming aan 
en wensen hem dezelfde moed die hij steeds in gans 
zijn leven betoo11cl heeft. Dat zij ruste in vrede! 

* 111 l\1('moriam. Op 8 Oogst overleed te Kruishoutem 
de Heer Prudent van Rechem, organist-titularis, en 
vader van Hendrik, 1c J?rijs voor orgel van het Con
servatorium te Gent. WiJ hebben de overledene gekend 
als een gemoedelijk mens en als ee.n gedegen organist. 
Aan Mevrouw en Hendrik bieden wij onze gevoelens 
,·an oprechte deelneming. 

* Onze Muzickuitga'Ve: nog een paar exemplaren blij
ven ter beschikking van. de liefhebbers van gemakke
lijk en mooi orgelmuziek. 10 fr. het exemplaar. 

* Pater Titus Jïmmermans, organist van de Abdij van 
Tongerlo, voerde, ter gelegenheid der zanguitvoering 
door het Knapenkoor van het St-Jozefscollege en het 
Mannenkoor van Aarschot de volgende or~elwerken uit: 
Canzona post il Communio, Frescobalclt; Thema met 
variaties, Sweelinck; Preludium en fuga in si kl., J.S. 
Bach; Cantabile, C. Franck; Koraal, fuga en Hymne 
op Ave Maris Stella, Flor Peeters. 

* Hub. Iloui!t speelde te Antwerpen in de Dominika
nerkerk ter gelegenheid van een Artifex-concert het 
volgend programma (19 Sept.): Preludium in d van 
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Pachelbel; Variaties óver « onder de .groe-ne Linde » en 
Fantasie op de manier van een echo, Sweelinck; Vers 
in n, John Blow; Suite in D (4 delen), Stanley; Cboral · 
Yarié sur « Veni Creator D, Duruflé; · Pastorale, A. De 
Klerk; Toccata van Andriessen. 

* George l~obert hield een orgelbespeling in dez~lf~e 
kerk, evenens Yoor Artifex op 3 October: Fantasia m 
cl, Sweelinck; Koraalvoorspel « 0 Lamm Gottes D, Pa
chelbel~ Passacaglia en Fuga; Koraalvoorspel « Nun' 
komm' der Heiden Heiland» beide van J.S. Bach; 
Pa~torale, C. Franck; Sonata da chiesa, H. Andriessen. 

* Piet -..·,111 dc11 JJrot•k hield een orgelbespeling. in. de 
parochiekerk te Ulicoten (Orgel van Gebroeders Ver
meulen) (21 reg.): Trumpet vohmtary, Purcell; Noel VI, 
Daquin; Preluclio, Corelli; Twee koraalvoorspelen en 
Preludium en fuga in D, J .S. nach; Koraalimprovisatie, 
Karg-Elert; Koraal en Scher1.0, Flor Peeters; Toccata, 
Anclriessen; Finale uit de nc Symphonie van Widor. 

* Prof Peeters die nu terug voor enkele maanden op 
concerttournee in Amerika verblijft speelde een grootse 
Bach-herdenking in de Abdij te Tongerloo: Preludium 
en fuga in D, in A; Twee Koraalvoorspelen; Passaca
glia en fuga; Twee koraalvoorspelen; Kleine fuga in 
Sol; Toccata en fuga in re kl. 

* Hartelijke fdicitaf ics aan dhr e-11 Mevr. Pels-D'Hondt 
bij de geboorte van hun eerste kindje Anton. u De 
Schalmeî » wenst mede het kindje een lang en geluk
kig leven. 

* 1-Vij k111111cn niet. ualatcn een uittreksel uit « Het 
Volk l) van Gent o,·er te nemen waarin er sprake is 
over sport en orgel ! \Vij weten .niet welke sportman 
nit de Zes Dagen hier bedoeld is. Het doet er echter 
niet toe. « Totnogtoe was l1et Espagne (Albert Espagne, 
fantasie-organist) die naar de massa ging door het re
pertorium aan het milieu aan te passen: lichte operet
ten, marskes en gekende aria's. Maar Woensda~avoncl 
meende de massa op haar beurt te moeten opklimmen 
naar de artist, onder de vorm van facteur 141. Hij klom 
m·er de afsluiting met twee exports in de handen, 
waggelde naar het orgel toe en terwijl Meneer Espagne 
ne potpourri speelde op Gentse helclenliecleren, goot de 
facteur het ene glas over de orgelist ziin broek en als 
hij beteuterd naar het ontstemde gezicht van Espagne 
keek, liet hij de inhoud van de tweede pint in· het 
mechanisme van de geluidsversterkers zijpelen... En 
daarmee had de sportman zich opgewerkt tot de hoogte 
van de kunstenaar. 't Is nog goed dat de facteur geen 
Frans verstond, als meneer Firmin hem eindelijk weg
gekregen hacl en Espagne een slepend « Reviens, veux
tu? l) inzette. » (Het Volk, Gent 10 Februari 1950, on
der titel « Trilt itt uw graf, Trilt Gentse Helden! n) · 

* Moeder schenkt llcrlwrgel (in Engeland). Over drie 
jaar was George, de zoon van Mevr. Margret Ripley ge
vaarlijk ziek• lijclencl aan diphterie. De geneesheren 
hadden geen hoop. Maar Mevr. Ripley bad ,de Kleine 
Theresia van het Kind Jesus en George overwon de 
crisis. Uit dankbaarheid deed Mevr. Riplev de belofte 
het nodige geld te geven voor een orgel in de kerk 
,·an de H. Familie te Bleckpool. Verleden week, op 
de f.cestdag van de H. Theresia, werd het orgel van 
1000 pond gewijd door Bisschop l'earson, hulpbisschop 
,·an Lancaster. (The Univers 13.10.50). 
Zulk een gift is het bewijs van de practische zin der 
Engelsen. Zij is heel wat nuttiger dan de overvloedige 
en dikwijls kunstlozc beelden (bondieuserie) en andere 
voorwerpen tlie onze kerken ontsieren. Moge het voor
beeld van l\Ic\T. Rip1ey ook bij ons navolgers vinden. 

(Z.E.H. Lippens - St-Michiels, Gent) 

J 



* Noord-Nederland bouwt, goddank, weer orgels, en 
veel. ~aten_ we hopen, .dat er goede instrumenten bij 
zijn. •Het een lukt eens wat beter dan het ander, de 
ene kerk heeft een betere acotistjek, de andere •een min
der goede, de ene pastoor heeft een grotere porte
monnaie ... 

/ * Het huis Verschueren te Heythuysen (L.) bouwde 
het orgel voor cie. kerk rnn clc H. Stephanus te Ste
vensweert, met 2 kl. + Peel. en 17 reg. De inspeling 
hacl plaats op 6 Augustus cloor dhr Nico Zeyen Jr met 
een programma variëren<lc tus~en Heit:rich Isaac en 
Flor Peeters. Adviseur J>. Zeyen. 
Op 13 Augustus speelde Nico Zcyen het nieuw orgel in 
(3 kl. + Ï1ecl., 28 reg.) te Lindenheuvel, met een pro
gramma van Ger. Scrux tot en met Jos. Jongen. Acl
,•h;eur Jl. Zeyen. 
Op 30 September ho:.>rclen de parochianen van Leeuwen
Beueden in de kerk van St-Alphonsus lmn nieuw orgel 
inspelen door Piet H'r111a11 n. On 2 kl. + Ped. speelde 
hij na liet plechtig Lof een zestal werken mach. Clé
rambault, Lreillet, Reger en Andries<;en), terwijl hij 
op 1 October tijdens en na de, door Z. H. Exc. Mgr 
\V.P.A.M. Mutsaerts gecelebreerde, Hoogmis werken 
van Sweelinck en Bijster speelde. Advissur van dit 
orgel was Dr Kerssemakers. 
De parochiekerk van de H. Maria Onbevlekt Ontvangen 
te o~s beleefde op 8 October de inspeling van het nieu
we orgel (3 kl. + Peel., 32 reg.) door Hub. Hoët. In-de 
oude neo-gotische kast van 1880, waar de fa Wakker in 
1807 haar opus 814 in had gebouwd, doch dat niet meer 
behoorlijk functionneerde is een bijna geheel nieuw 
instrument geplaatst. Het inspelingsprogramma ver
meldde werken van v. d. Gheyn, Bach, Stanley, C1é
rambau1t, Duruflé, de Klerk en Vierne. Adviseur was 
Prof. A. 8mijers. 
Op dezelfde dag zeg-ende Z. H. Exc. Me-r W. P. A. Nl. 
Mutsaerts het orgel in van de Bossche Bisschoppelijke 
Kweekschool. Op 2 kl. + Peel. heeft dit org-el 14 reg. 
Piet H'lrmann soeelde werken van Weckmann, Bach, 
Buxtehude, Karg-Elert, Strategier en Vierne. 

* Firma Pels van Alkmaar - Lier plaatste een orgel in 
de kerk yan Sint-Cornelius te Den Hout, van 2 kl. + 
Peel., 21 reg., onder advies van Dr Kerssemakers. In
sneling door Pierre Oomen Jr met werken van Fa"h, 
Franck. Boëllmann. Niehmd en Widor, op 3 September. 
De kerk van de HH. Martelaren van Gorcum aan het 
Stieltjesplein te Rotterdam kreeg haar nieuw org~l te 
horen op 10 September, met een pro~amma met wer
ken ,·an Hrosg-. Bach, Pachelhel, Reg-er, v. Antalffy, 
Andriei;sen en Liszt, gespeeld door P. J. Ooest. Het or
g-el telt 2A reg-. op 2 kl. + Ped. Adviseur was Dr C. 
Huig-ens OFM. 
1 October wac; de i11huldhdng van het org-el te St
Audries door Remi Ghesquiere (met werken van Bach, 
Ilenoit en Rheinberger) en E. H. Berno1et fmet werken 
van Bac11. Franck en Flor Peeters). Het orgel telt 17 
reg. op 2 kl. + Peel. 
On 8 October werd te Het:r Hmrowaard het nieuwe or
gel in de kerk van de H. Dionisius ingewijd. Op 2 kl. 
.J. l'ed. heeft dit org-e) 12 reg-. Adviseur ,vas Alhert de 
Klerk, die ook de inspeling verzorc;rde met werken van 
:Mozart, Balbastr•t- en Fra1•ck. terwijl de Rooms Kath. 
Zangvereniging Huygenwaert o.l.v. P. Groot, MoY-art's 
Ave· Verum c~1 Hiinde~'s Alleluia zong. · 

* Firma J"crm,•ulc11 van A1kmaar bouwde het orgel 
voor de parochie nm 0. L. Vrouw Hemelvaart te Voor
burg-, onder advies van Dr P. J. de Brttvn, met 2 kl. + 
Peel. Het insoclingsprogramma, met werken van Clé
rambault, Franck en Andriessen vermeldde geen orga
nist. 

* Orgelbouwer Gerard· D'Hondt van Herselt kwam ge
reed met een orgel van ., kl. + Ped. met 29 reg. voor 
de kerk van :i.\foerhout. Het werd door Prof. Flor Peeter;; 
ingespeeld met een programma dat werken bevatte van 
Bach, Corelli, Fiocco, Lre11let, Franck, Flor ..t'eeters, 
Purvis en Camiel Yan Hulsc. 

* Orgelstad H,rnrlem gaat in dit winterseizoen vijf 
orgelconcerten geven in de Gemeentelijke Concertzaal, 
waar eèn Cavaillé:.Coll-orgel staat. Dit instrument 
stond eerst in Amsterdam, waar het in 18j5 in het Pa
leis voor Volksvlijt werd geplaatst en door Alex. Guil
maut ingespeeld. Nadat de belangstelling voor het or
gel, aanvankelijk zeer groot, gedaald was, werd het 
orgel verwaarloosd en tenslotte verkocht naar Haar
lem. Daar werd het ontdaan van zijn sleepladen en 
voorzien van een « moderner » soort windladen. (Hoe 
krijgt iemand het in zijn hoofd!) Het instrument be
staat nu 75 jaar, en ter gelegenheid daarvan wil men 
de maker eren met een serie concerten, die gegeven 
zullen worden resp. door Jac. Bijster (26 October), Dr 
Anth. v. d. Horst (23 November), Albert de Klerk 
(«1 Januari), t;eorge Robert (8 •Februari) eu Gebr. Ver
schraegen (15 Maart). 

* Voor onze Enge-ls-lczendcn: (Uit Chesterton's Fatber 
Brown) 
Inspector: a In my opinion, that machine can't lie. 1> 

Father Brown: « No machine ca tie, nor can it tel1 the 
truth. » 
(P .S. Het is minder voor onze Engels-lezenden dan 
wel voor de liefhebbers van Jtet Hammond; maar die 
kennen over het algemeen genoeg Amerikaans hier
voor.) 

* In Amsterdam bestaan serieuze en gevorderde plan
nen, 0111 de Nieuwe Lutherse Kerk («nieuwe» met een 
korrel zout te-nemen. het gebouw dateert van de 18° 
eeuw) tot concertzaal te bestemmen. Ligging en ruimte 
en - wat meer zegt - acoustiek EN het orgel zijn er 
buitengewoon geschikt voor. Zou dat niet het orgel
centrum van Amsterdam kunnen worden? 

* Nog i11 Amsterdam is men bezig- aan een Vlaams
Nederlands · kerkmuziekfeest ter gelegenheid van het 
veertigjarig dirigenten-jubilé van Theo van der Bijl. 
a De Schalmei » wenst hem allereerst van harte profi
ciat daarmee, maar ook Nederland en Vlaanderen. Voor 
een aantal jaren reeds verzorg-de hij met zijn koor -
en niet te vergeten met het orgel van zijn kerk - « een 
maand van Vlaamse Missen». Nu beeft een uitvoerend 
comité een programma samengesteld dat loopt van 27 
Augustus tot en met 12 November. waarin op elke 
Zondag in cle Hoogmis en in het Lof een ander koor 
komt zimreu en e.en andere organist op ·dit grootste 
van Neder1ancls orgels komt spelen. Er worden uitslui
teml werken van Noord- en Zuid-Nederlandse compo
nisten uitgevoerd, uit het verleden en uit het· heden, 
zodat we een uitnemende wapenschouw van ons kerk
muzikaal Nederland e11 VJaaPderen kunnen verkrijgen. 
De T<erle en Las-;uc;. Flor Peeters en Cés. Franck, Jean 
~chrijvers en Hendrik Anclriessen, Ph. Loots en Swee
Jinck, Hubert Cuvpers en Jan Mul. Johan Weegeti
huyse en Albert Thoenis en nog veel meer namen prij-
ken op. het. keurig uitgegeven programma. 

* Bedrich lanacek, de Tsjechische organist. heeft in cl,e 
oulangs -gerestaureerde kerk van Loenen a/d Vecht een 
recital g-eg-even op het nieuw gebouwde orgel van h~t 
huis F)entrop van Zaandam, met werken van Buxtë;. 
1mde, Seger. Bri.xi. Bach, Soderholm en Nielsen. Dit 
orgel telt 2 kl. + Peel. en Ij reg. Het is een evenwicli
tig instrument geworden, waarop zich de onvervalste 
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orgelmuziek· goed laat spelen. Mogelijk had de" grond 
wat zwaarder gekund (de subbas is wat zwak voor een 
groot werk als de Passacaglia), Buxtelmde's Prelude 
en.-·Fuga in re klein klonk er uitstekend op, evenals 
Seegr's Fuge in si klein en Sfülerholm 's Sonatine. Or
gelbouwer Flentrop heeft eens te meer bewezen, dat 
een orgel niet per se groot behoeft te zijn om een echt 
orgel te zijn. Dat vraagt alleen een ·weloverwogen dis
positie en ,·oor alles een ju•iste intonatie. Maar deze 
laatste is dan ook werk voor de kunstenaar. Janacek 
vertolkte zijn programma met veel smaak. De beide 
orgelchoralen van Bach in een wel wat snel tempo. 

* Het Bruclrner-orgel te Sankt-Florian bij Lin.z in Oos
tenrijk behoeft dringend restauratie. De Abt van Sankt
Florian doet daarom een oproep aan allen die in het 
orgel en in Bruckner belang stellen, om een bijdrage te 
zenden voor het herstel van dit instrument. 

* Hugh Giles. een Amerikaan, maakte onlangs een 
reis door Spanje en besteedde zijn aandacht vooral aan 
de orgels die hij daar vond. « Spanje is een schatka
mer voor hen die van een orgel houden. 1) schrijft hij 
in de New-York Herald. a Er zijn orgels, die al meer 
dan vijfhonderd jaren dienst doen en het nog gced 
doen. » Spanje heeft tekort aan electrische energie door 
de droogte, die het ·water uit de rivieren houdt, en 
daarom was hij _g-enoodzaakt. des nachts de org-e!s te 
bespelen. In Cordova vond hi.i aan weerskanten van 
de sneeltafel twee knoppen, met mannenkoppen ver
sierd. Trok bii die uit. dati zaktPn rle kitken cler kop
pen omlaag- en kwam er een nogal sterke lucbtstroo~n 
uit de open monden zodra hij een der lagere toetsen 

RECHTZETTING 

In verband met het artikel over het orgel van 
Mr Loncke te Ledeberg, waarin dhr Loncke aan 
onze correspondent spreekt over de winddruk 
va.n zijn, en ook andere orgels. Daar er personen 
zijn die hierdoor een bedekte aanval meenden 
te zien op het orgel van Mr Anneessens in het 
Strop te Gent waarover Flor Peeters met de· 
grootste lof schreef in een schrijven aan dhr 
Paul Anneessens zelf, hebben wij goed gevonden 
Mr Loncke zelf over die kwestie te spreken, daar 

ep het klavier- aansloeg f · Hij stond er verstomd van 
de schoon gesneden orgelkassen in Sevilla en Granada;_ 
Daarentegen viel hem het peil van ·de Spaans organis
ten niet mee, wat hij weet aan de gewoonte van teveel 
improviseren en te weinig degelijke en zakelijke stu
die. 

* Het DomJwor ï.'11ll Aken is naar Oostenrijk geweest. 
In de Prunksaal Yan het Landeshaus te Liuz hield 
Prof. Grüningèr uit \:Veinheim een feestrede over de 
betekenis van Bach en Bruckner voor de Eredienst, 
waarbij hij beide orgelvirtuosen vergeleek, die zich 
verenigden in de Gloria Dei, met twee grondpijlers der 
christelijke cultuur. 

* Wij t•erontschuldigen ous bij de lezers 1,1oor het lang 
uitblij'ven 1.1a11 dit nummer. Wij kzmuen hen echter 
1.1erzekeren dat wij daaraan geen schuld hebben, doch 
door on-voorziene omstandigheden en o~i1erdadig werk in 
de drukkerij is 1.1erlaat. 
Wij lwnnen nu de abonnenten berichten dat lzet laatste: 
11ummcr ·van deze jaargang een -volledige lijst zal bc-
1•atteu 'Van al de org,elbouwers en hun werk die in de 
loop 'iJan die 1Jijf jaar ·in « De Sclzalmei » ~vermeld zijn. 
Dit zal een uitzonderlijk waarde1Jol dommcnt zijn ~i1oor 
hen die zich aan de geschiedenis 1.1an de orgelbomc
liunst intcresscrcm,. 
Er zijn nu nog enkele abonueuten die 1JOOr het jaar 
19:;o lmu abonnem.ents.(feld niet gestort hebbe1z. Moge11 
wij daar nu spoedig op reluucn? 

wij steeds elke polemiek uit ons tijdschrift 
wee1·den. Ziehier het antwoord van Mr Loncke ~ 

« 1 ndien het mocht zijn dat sommige personen 
in mijn gezegde een aanval zien, op het orgel 
van mijn collega en vriend Paul Anneessens, 
dan kan, ik hen verzekeren dat ik zelfs niet aan 
het orgel van het Strop gedacht heb, en dat ik 
er zeker niet in deze woorden zou over spreken 
gezien ik dit orgel nog zelfs niet gezien heb. 

Jos. Loncke » 
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BO€kB€SPR€ktnq 
Geschiedenis van de Muziek in de Nederlanden», door 
Professor VAN D~N BORREN. 

Zo toen ik het boek opensloeg, viel er het prospectus 
van de uitgeefster uit met het portret van de schrijver. 
De sympathieke kop van de oude wijze mens, die Prof. 
v. d. Borren is. Ik zie hem nog voor ons staan en ik hoor 
nog zijn prettige stem vertellen oYer César Franck, die 
hij zo hoog vereert. In mijn aantekeningen z:t en nog 
kriebelig beschreven brieven met wat musicologische no
ta's van zijn hand, want men vroeg hem over de musi
cologie nooit vergeefs. 
· Vanzelfsprekend is deze «Geschiedenis» maar een 

samenvattend overzicht van al wat de « Ne=erlan e s » 
- vroeger noemde men hen « Fiamminghi » of ook wel 
« Belgae », doch immer was het beg . .:ip dat met deze na
men werd uitgedrukt hetzelfde: de bewoners van « die 
laghe Landen bi der See » - in de muziek hebben voort
gebracht. Of wij dan reeds niet lang wisten, dat het 
hier vroeger het oord was der klassieke p:,lyphonie, dat 
wij de leermeesters waren van gans Europa, dat hier de 
schoonste gewrochten in tonen zijn ontstaan? Maar wij 
stellen ons daarmee niet tevt_eden, en omdat wij die mu
ziek der « Laghe Landen » zozeer beminnen, is elke uit
breiding van onze kennis daarvan, en elke verdieping 
van ons inzicht, en elke nieuwe belichting van wat wij 
reeds wisten, ons van harte welkom. Alleen reeds daarom 
verheugt ons deze aanwinst onzer literatuur. Te meer 
nog, nu zij is bijenegebtacht door zulk een vaardige 
hand, gesproten uit zulk een rijke geest. 

Ik heb dit eerste deel gelezen als ware het een roman. 
(Alleen de Gallicismen der vertaling in het Nederlands 
doen U een alinea soms tweemaal herlezen). Maar het 
beeld is scherp als een schilderij van Gerard David. 

Bij de herlezing van dit eerste deel ben ik aanstonds 
gaan zoeken naar wat er te vinden was over ons orgel. 
Daarbij constateren we een merkelijke vooruitgang aan 
belangstelling voor de muziek van het orgel tegenover 
vroegere schrijvers. Maar we leren er tegelijk uit, dat 
voor het orgel en zijn geschiedenis in de Nederlanden 
nog veel, zeer veel te doen is. Over het instrument zelf 
en zijn groei spreekt de schrijver nagenoeg r.iet, e.1 dat 
is ook niet te verwonderen: staat immers de nasporing 
naar de documenten der orgelgeschiedenis nog in de kin
derschoenen! Het is de verdienste van dit boek, dat het 
ook in dit opzicht niet meer geeft, dan volstrekt te ver
antwoorden is. Dat is het prettige in de metho:le van 
Prof. v.d. Borren: Alleen datgene te geven, wat histo
risch verantwoord en documentair nawijsbaar is. 

Hij heeft zich dan moeten beperken tot de mededelin
gen over de componisten en hun muziek. Hij zet ze in 
het verband dat hun muziek te z!en geeft en wijst de 
ontwikkeling van de een uit de ande1 e in klare woorden 
aan. Maar wanneer wij dit bepei-kte en niet in details 
afdalende hoofdstuk over de orgelmuziek in de Neder
landen lezen, zien wij, dat onze organisten en orgel-com
ponisten zeer veel moeten hebben geschreven, ock al is 
er van hun voortbrengselen verhoudingsgewijs slechts 
zéér weinig bewaard gebleven. Uit de lacunes in de op
gaven van Prof. v.d. Borren bemerken we ook, dat de 
studie van en het onderzoek naar het Nederlandse orgel 
en zijn muziek de laatste jaren niet heeft stilgestaan: 
Een handboek als dit kan onmogelijk tot op de laatste 
dag « bij » zijn. Ik mis er de verwijzingen naar de « Oud
Nederlandse Meesters» van Prof. Flor Peeters, ik zie er, 
in een noot van blz. 417, verwezen naar de « in het voor
uitzicht » gestelde Sweelinck-heruitgave. Deze is reeds 

in 1941 gepubliceerd. Maar wie de oude Nederlandse or
gelmuziek wil gaan spelen, màg dit hoofdstuk, màg heel 
het boek van Prof .. v.d. Borren niet onbestudeerd laten. 
Het is een goudmijn. P.V. 

Karl. H. WöRNER: Musik der Gegenwart, Geschichte 
der neuen Musik. - Mainz (1949), B. Schott's Söhne. -
259 blz. 8-vo. 

Uit alle publicatie's die de laatste tijd in Duitsland 
verschijnen, blijkt, dat de Duitsers met koortsachtige 
haast bezig zijn, de sinds 1933 verloren tijd op cultureel 
gebied, in te halen. Hetgeen op z!chzelf een verb:ijdend 
teken is. De cultuur is wel eeuwig, maar zestien zijn de 
helft van de leertijd van een generatie, en een lacune 
van zoveel jaren is te groot om verwaa.rloosd en voor 
niets geacht te worden. · 

Zestien jaren lang is Duitsland afgesloten geweest van 
de rest van de bewoonde wereld, zodat de continuïteit 
verbroken werd. Dat de breuk inderdaad grondig was, 
ligt in de aarde van de Duitse « Gründlichkeit », maar 
dat de kloof zó wij was geworden, is een bewijs, dat de 
vernietiging der cultuurwaarden wel systematisch werd 
aangepakt. Intussen is de herleving een feit, en de ver
schijnselen die zich daarbij voordoen niet meer dan van
zelfsprekend: koortsachtige haast om het verlorene in 
te halen èn de daardoor ontstane fouten en gebreken. 
Het is verheugend, dat de jonge Duitse componisten in
zien, dat er inderdaad een afgrond gaapt tussen hen en 
de rest van de wereld. Aanstonds na de ineenstorting 
zijn zij begonnen en de brokstukken van wat zij hadden 
opgevangen vlak na de oorlog waren voor hen de enige 
orientatiepunten in een verre Yerte. Zij begrepen de 
noodzaak van een hervatting van het werk, maar konden 
niet dadelijk een aanknopingspunt v:nden. De andere 
wereld was in die zestien jaar voor hen onverstaanbaar 
geworden. Tóch wilden zij meekomen, en zij begonnen 
de bruggen te bouwen die de verbind.ngen zouden moe
ten vormen. 

Maar kunst is geen constructie en hun woord wordt 
aan de andere zijde niet of maar vaag ve.·staan. H-t is 
te veel maakwerk nog om spontaan te zijn. Er is nog te 
veel besef van noodzaak tij. En toch moet het jonge 
Duitse geslacht daar doorheen, wil het weer de spontane 
kunstuiting lrnnnen bereiken. 

Dat daarvoor lang en hard werk nodig is, niemand is 
er meer van ,')vertuigd dan zijzelf en zij bieden hun werk 
waarlijk niet aan als de volmaakte hoogtepunten van 
nieuwe scheppingen. Zij weten te goed, dat het 1 iet al
leen maar de slagwoorden zijn, die de nieuwe kunst zul
len maken, noch ook de begrippen die achter deze s·ag
woorden verborgen liggen: Polytona:iteit, atona~itc·it, 
motoriek, lineariteit e.d.m. Zij weten goed, dat die be
grippen moeten geanalyseerd worden en innerlijk gekend 
en doorleefd willen zij er iets in de praktijk mee kunnen 
uitrichten. 

Al deze arbeid behoort te beginnen met een nederig 
aanvaarden der historische feiten, en het is een grote 
fout, hierin een vooropgezette methode dwinge d te wil
len toepassen. Deze wijze van wei ken leidt tot het bij
geloof der systemen. Zo legt de sc".lrijver v:.n dit beek 
ons op hem te volgen bij zijn toepassing der zg. « Bene
rationslehre ». Hierbij wordt uitgegaan van het ver
schijnsel, dat elke cyclus van dertig jaren weer anders 
zal zijn. Binnen deze dertig jaren overheerst een be
paalde groep mensen de kultuur en drukt er haar stem
pel op. Deze betrekkelijk kleine groep bestaat uit men-
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sen die in of rond hetzelfde jaar geboren zijn. Dit zou 
zich dan periodiek herhalen. Oppervlakkig beschouwd 
heeft het er iets van, maar een diepere beschouwing doet 
zien, dat deze periodiciteit dan nogal erg onregelmatig 
is, maar ook, dat het voorkomen van vele groten in de 
kunst in een bepaalde tijd minder met de kalender dan 
met de genialiteit van één of meer kopstukken te maken 
heeft, die school het-ben gemaakt en navolgers vinden. 

Intussen tracht dit boek voor de jonge Duitser de weg 
. te wijzen in het verloop der hedendaagse muziek ook 
. buiten Duitsland. Het geeft een zeer goed overzicht en 
- wat nog meer waard is - een zeer goed inzicht in 
dé loop der historie van de laatste vijftig jaar. Doch 

· daarmede is het boek ook voor ons, buiten Duitsland, van 
belang geworden~ Het in-elkaar-grijpen der verschillende 
scholen heeft de auteur goed gezien en de « afstamming » 
der componisten van hun « meesters » geeft de student 
houvast. Bij de verschillende compositie-genres is ip dit 
werk aan het orgel nu eens de plaats toegekend die .dit 
nog altijd voorname instrument toekomt, en :worden ·de 
orgelcompositie's niet verwaarloosd, zoals .wij dat in de 
handboeken der laatste zestig jaren gewoon zijn. Neder
land en België zijn - uiteraard summier - met zorg be
ha,ndeld. 

Wie dit boelt met aandacht heeft doorgelezen, heeft een 
duidelijk en getrouw beeld van de muziek der laatste 
zestig jaren kunnen vormen. Was dit voor de jonge 
Duitsers een levensnoodzaak, ons is het een zeer welkome 
aanwinst• in de historische literatuur over ons vak. Zes
endertig portretten naar uitstekende foto's sieren dit 
waardevol boek. P.V. 

HARVEY GRACE: The Organ Works of César Franck. 
- Londen, 1948, N ovello, 37 blz~, 3 s. 

Een herdruk van enkele artikels uit de Musical Times 
van 1923 met een ietwat oppervlakkige analyse van 
Franck's orgelstukken, doch met een aantal opmerkin
gen, registratie, tempo en manuaal-verdeling betreffende, 
die deze herdruk toch welkom doen zijn op de lessenaar 
van de organist, die zijn Franck spel weer eens terdege 
onderhanden wil nemen. De oplossing die de schr. aan 
de hand doet om het lange « Prière » wat interessanter 
te maken, nl. ruim twee bladzijden ervan te couperen, 
kunnen we niet bewonderen. Beter lijkt het ons - maar 
daarbij is de speler afhankelijk van wat zijn orgel kan 
bieden - dat hij een grotere, vooral voorzichtige, regis
terafwisseling doorheen heel het stuk gebruikt. - (p. 19). 

P.V. 
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FR. HöGNER: Hundert Jahre G. F. Stelnmeyer & So. 
Hundert Jahre Orgelbau Steinmeyer In Oettingen. Ver-
zeichnis der seit dem Jahre 1847 .gebauten Orgelwerke. 

1766 opusnummers omvat de tweede lijst, en er zijn er 
met drie en ook met 208 registers en alle daartussenllg
gende variaties in die honderd jaar gebouwd. Zouden wij 
een reis langs deze 1766 orgel willen ondernemen, dan 
zouden we de kans krijgen om heel de ontwikkeling van 
de orgelbouw der laatste honderd jaar te gaan zien, al 
zou· die reis dàn ook moeten lopen langs Beieren, Irak, 

. Zuid-Afrika, China, Argentinië, Trondhjem en Papen
drecht, Hamburg, Alphen aan de Rijn, Biggekerke en 
Passau weer naar Oettingen, om daar op de werkplaat
sen te gaan vertellen, dat onze tocht buitengewoon inte
ressant wal;} geweest. We kunnen ook - en dat is gemak
kelijker - het boekje van Högner ter hand nemen, en 
in die twintig bladzijden gaan lezen van de liefde voor 
het vak, waarmee de jonge Steinm~yer uit Goldburg
hausen na zijn schrijnwerkerstijd bij Onkel Friedrich in 
Oettingen, bij Aloys Thoma het orgelbouwen begon te 
leren, later bij Bohl in Augsburg en in Ulm bij Hechin
ger. Vier jaar bracht hij nog door bij Walckerïn Lud
wigsburg en vestigde zich in 1847 te Oettingen, waar hij 
in 1848 zijn eerste orgel bouwde voor de kerk van Fran.;. 
kenhofen in Beieren. Het was een orgel met één manuaal 
en niet meer dan tien registers. Van dan af komen de 
orgels in steeds sneller tempo uit zijn werkplaats: « De 
meesten der 1766 staan nog juist zoals ze werden afge
leverd )), Het honderdste orgel was 7,8 een tweemanualig 

. instrument met 28 registers voor. Natla (Beieren), het 
tweehonderdste kwam in 1880 in de Dom van München 
met 54 registers op 3 manualen~ In 1901 stiérf de stichter· 
Georg Friedrich Steinmeyer op 82 jarige ouderdom. Zijn 
opvolger bouwde o.a. het grote orgel · in de Dom te Pas
sau: 208 registers op vijf manualen. 

Ook in deze weinige bladzijden lezen wij als een der 
voornaamste opgaven aan een orgelbouwer, dat hij aan 
de intonati!! « die sorgfii,ltigste Beachtung )) moet schen
ken. Met deze overtuiging :werden ook de oude orgels van 
Ottobueren en Amorbach, twee der prachtigste orgels 
van· Zuid Duitsland, gerestaureerd. Ook Steinmeyer zag 
zich voor het probleem gesteld: Hoe passen we de terug
gevonden klankwaarden uit de orgels aan bij de voortge
schreden moderne. techniek van onzé dagen? Het heeft 
veel hoofdbrekens gekost, maar, vertelt de schrijver, 
het is de firma Steinmeyer dan toch gelukt, om met be
houd van de oude klank de moderne techniek toe te 
passen. . 

Albert Schweitzer schreef eens in het gastenboek de 
wens, « dass der Geist der Väter in den ·Kindèrn lebéndig 
blelbe )). P.V.-
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Fa. L. VERSCHUEREN C. V . 

TONGEREN L. 
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DOORNIK 

BOUWERS VAN HET MONUMENTAAL ORGEL VAN HET N. I. R. TE BRUSSEL 

PIANO'S en HARMONIUMS 
Nieuw en in occasie aan zeer voordelige prijzen 

* Voor orgel en algemeen musicale werken uit alle 
perioden en landen : wendt U tot het oudgekende 

H U I S A. M A G E R M A N 
GODSHUISHAMMEKE 55 GENT 

Çnima 

Jacq. st1nkens 
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LABIAALPIJPEN Z€1St TONGWERKEN 

1 



\, 

ORGELBOUW 

rlieuwbouw 
volgens elk systeem 

* 

Restauratie 
en 

1Repa rai ie 
van alle aard en omvanq 

* 
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Paul Anneessens 
MEENEN 

Vertegenwoordigt, zelfstandig, de vierde generatie in de Orgelbouwbeweging ! 

Drukk. VYNCKE. Gent. 
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Nieuwbouw Restauratie 

Jos. LONCKE, broeder & Zonen 
EESEN (W.VI.) 

ORGELS 

• 
ZIJN ORGELS ZIJN DE 

BLUVENDE RECLAME 

HARMONIUMS 

Gerard D'HONDT 
ORGELBOUWER 
HERSELT (Prov. Antw.) 

Stemmen : : : Herstellen : : : Ombouwen 
Electrische ventilatoren 

Kerk- en Salonorgels volgens electrisch, 
pneumatisch en mechanisch stelsel : : : 

Fa. Bern. Pels & Zoon - Lier 
KERKORGELS 

ELECTRISCH - PNEUMATISCH 

Speciaal Electrische Sleepladen, het meest volmaakte syswem. 
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moRenbo tR1ste ... 
ma non tRoppo 1 

Ho ewel ons van me erd ere int eressant e zijde op de me est dringend e 
wijz e voorgehouden werd , het mooie werk van « De Schalm ei ll niet , 
en nimm er stop te zett en, kunnen wijzelf daarop niet ingaan, en 
melden wij met di t numm er, het afscheid. H et is m etee n het slot 
van een vijfjarig labeur waarm ede wij niemand gestraft wens en. 
Sornmig en hebb en ons wel met grote ij ver in het uitg eve n van dit 
tijdsclu·ift aang espoord, doch schonken er nadi en materi ële noch 
morele steun aan, integend eel. He t was voor ons geen desi llusi e, want 
wij hadd en ons aan niets and ers verwacht. 

Wi j hebb en bi j dage en nacht e gezwoegd om in sti jgende lijn , een steun - daadw erk elijk - t e zijn 
voor de orgelbewegin g. Ni ema nd heeft ons enig e finan ciële steun gestuurd, en wij hebb en er ook 
nimmer om gevraagd . Doch eerlijk werk wordt niet door iedereen na ar waard e geschat: m en benijdt 
h et of vreest het . Toch stonden acht er ons , ond er de 833 abonnenten, die wij aanwierv en, een grote 
schare vrienden, die van hun tijdschrift hield en, en er een groot vertrouwen in ste lden. 
Ondanks alles, kunn en wij teru gblikk en op een waa rd evo l lustrum. Velen leerd en wij het orge l lief
h ebb en , velen werden do or ons aangespoord tot nieuw e of herni euwd e studie. Ons archiefonderzoek 
laat ee n orgelhistorisch boekd eel na dat geen org elhist oricus t er were ld, ongestraft over h et hoofd 
kan zien. 
Wij zijn gelukkig met het werk dat wij deden. H et is ni et ijd el geweest. En de grot e, war e reden -
men neme dit voo r de goede ver k larin g - van ons afscheid is h et gebr ek aan tijd . H et Schalmei
huiz eke is met enke le eenheden aangegroeid, en wij kunn en niet langer de n egen-tienden van de 
beschikbare tijd aan een zaak weiden, hoe lief wij die ook hebb en! 
H et leve n gaat voo r t . Wij mak en m et vreugde van dit gepast ogenb lik gebruik pm hen te da nk en die 
ons steeds belang loos heb ben bijg estaan . Wij verlaten het strijdperk, met ande re wap ens keren wij 
terug « a lst past by app etyte ll. Wij kunn en er t en overv loede aan toev oegen da t « D è Scha lmei)) 
geen roden duit in winst heea geboekt, doch eve nmin staan wij bij iema nd in de schuld. De abon
nente n die de storting deden voo r h et lop eh d ja ar zullen die over enk ele dag en terugontvangen. 
Ook zij die nog storten voor een ba nd moeten er geen onrust om drag en. 
Ten slott e zend en wij dit laatste numm er de wereld in, met de hart elijk ste wensen voor de orga
nist en , orgelcomponisten, or gelbouw ers , pijp engieters en hun medewerkers, der N eder land en, dat 
hun werk, hun kun st, hun leven, goed en sch oon zoud e zijn! B .D.K . 
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Enkele Randbemerking e n 

nopens 
16c • 17• 

de Stij l var1 oude Orge lmuziek 
I 

en 1s· eeuw 

* 
Met dit stuk beoog ik geen volledig bee ld va n 

de muzikal e bedrijvigh eid uit R enaissanc e en 
Barok. Ik beperk mij tot enkele r andb emerkin
gen bij de structuur van het klankbeeld, die in 
grote mat e de periodis che stijl bepaalt. 

Van ric ercar, fuga en canzona liet ik hier ook 
de bouw dus buiten besp reking; omdat zij in 
de eerst e plaats de « horizontal e» redenerin gs
ord e belicht, do ch veel mind er de stij l van h et 
gehoorsbeeld. 

Ook liet ik problemen ove r in st rum en ta ti e als 
zodanig voorlopig ter zijde, om mij te beperk en 
tot enk ele aanmerkingen nop ens rhythm e, m e
lodi e en harmoni e : de bijzond erst e grondbe
sta nddel en van de periodisch e stijl is het voor 
het gehoor waarneembare klankbe eld. 

* Wann eer men de orgelcomposities van mees-
ters der vroege Renaissance nal eest - o.m. van 
Will aert (1490 -1562) en Buu s (1500-1565), -
dan merk t men gauw de onderlinge afhankelijk
heid tussen in st rum ental e en vocale composi 
t ies . Di t was gewoonte in die tijd. Ook de in-
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klinkt , in de instrum en ta le uitvo erin g, dan ook 
vrij compact. 

De schrijfwijze van hun instrument a le mu
ziek, bepaa lde ook ni et duid elijk het te gebrui
ken instrument soort. Tot laat in de Barok was 
er geen afdoend onderscheid tussen de schrijf
wijze voor orgel en die voor een ander toets
instrument . Dit merken wij zeer duidelijk aan 
de titels van o.m. volgende uitgaven: « Com 
posti & Tabulati per ogni sorte di strom enti da 
tasti » ( 1595) va n Andr ea Ga bri eli en « Dieci 
Correnti per cembalo od organo » (1657) va n 
Mich elangelo Rossi. 

Alho ewe l hi er de imitatie word t toegepast, 
ve rkrijgt het werk daardoor voorlopig nog 
gee n barokke stuwkracht. De imitati e geeft 
voo rlopi g slechts m elische eenh eid ove r de stem
men; de motieven zijn, rhythmisch nog weinig 
op rege lmatig weerkerende sterke tijden bekl em
too nd, zoda ·t de beweging van hun beeld vrij 
zweve nd, zegge neutr a ler blijf t ( cfr. voorb. 2). 

Bovendien grijpen de ·harmoni eën wel na- . 
t uur lijk in mekaar van accoo rd tot accoo rd, 
doch een dwingende fun ct ie van elk accoord is 
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Gir ola mo C nrnzzoni, Ri ccrcar . 
lnlav olalu rn cioè rcccrcari. .. , 1542-43 

(Ar chibald, T. D ,w ison & V,../ ;lliap cl. Hislorica l An1hology of Mus ic. 194ï . No 116) 

st rum ent a le compositie vertr ok va n de princi
pes der « zingbaarheid ». H et lag trouw ens in de 
geest va n di e periode in de zetting te , lett en op 
de uitdru kkin g van het woord. D e sam enklank 
werd vocaa l opg evat, doch tev ens nam óók de 
vo1·m zelfs in gezongen muziek zijn voorb eeld . 
Ric ercar en canzone waren afleiding en, respec
ti eve lijk van mo tet en cha nson . In de meest ge
zag heb bende pae dagogis che werk en van de I 6° 
eeuw ( 1) word en v oora l deze voca le vormen 
aanb ev olen. De harmoni sche zett in g ervan 
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nog niet voelóaa r ove r de zin. 
Op het eerst e zicht zou het ve elvuldi g aa n

wenden va n color at uur in h et instrum ent aa l 
oouvre va n de 16° eeuw van meer instrum enta a l 
inzich t kunnen getuigen. Doch is ze ni et even 
ve elvuldi g in de ui tvo erin g van voca le muziek 
van toepass ing? D e colora tuur bl eef b ove ndi en 

( 1) .1. Bermud o. Dccforacion de inslrnm cnlos musicnlcs. 1555. 
Sa cla J'vlaria. A rie de tnnt\r Fnnlo sia . 1565. 
cfr. 0. Kinkcld ey. Orit el und Klav ier in der M usik des 16. Jahr 
hund crls. Leipzig, 1910. 
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A . \,V illnerl, Ricercnr decimo. 
(Fnnln sic, Ricercari, Con lrapun li. .. 1559) 

Ar chibnld T. Dnvison. Hisl. An lhology· ... No 115 

aan h et spe l va n de vocale po lyphonie blijk 
baar ondergesc hi kt. Zij had voor taak, een lan
gere not .enwaarde door een omspe ling te om
schri jve n of een grotere toonsafstand door toon
ladderfragmenten of iets derge lijks aan te vul: 
len. De oorsprong van deze coloratuur lag in de 
me lodische gewoonten van toen. Ze bezat n og 
n iet de stuwkracht van het passagewerk u it de 
late 17° eeuw, waardoor de spanni ng van de 
reeds aa nwezige harmon ische gang werd ver
sterkt . 

"' ... 

opnemen van het éne vooropgezette moti ef in 
elke parti j , hetzi j d it mot ief gold voo r een on
derdee l hetzi j aan het hele werk t en gro nds lag 
lag. 

In diezelfde pe riode - niet het minst bi j de 
Nede rlanders - ontstond een vri j vo lledige 
homogenite it in en over de versche idene stem 
men. In a lle stemmen wordt dezelfde rhyth 
misc he beweg ing opgenome n . Eve nwel tr eft 
men daarin nog niet die stuwende bew egin !s 
van een op rege lmat ige afstanden va llend ster k 

Bcrnnard Sclunid, Korualbewerking. 
(A. G. Riller. Z ur Ge sch . d. Orgc lspiels. Bd. Il . pp . 103-4) 
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H. lsanc, Cnnzona. 
(r-1. Peelers, Oud Nc dn l. Mcr slcr. B,I. lil) 

De moti even va n deze 16" eeuws e compo siti e 
verton en naar rhythm e en m elodiek no g gee n 
bepaa lde karakt eristi ek en die en ige stuwkracht 
inh oud en. D e melod ie ve rloopt rhythrnis ch vrij 
egaa l, effen en vlak. Haar uit gest rekth eid is ni et 
groot, zodat har e beweging in de r uimt e uiter
aard begr ensd blijft ( cfr. vb. Isa ac ). 

Constru ct,ief ve rtoont de muzi ek uit het ein 
de van de 15° eeuw (Obr echt, Ocke gem e.a .) 
tege nov er de 16° eeuw ( 1) no g mind er logische 
continuït eit in het harmonis che en rh yt hmis che 
proces. In de 16° eeuw tree dt bo ve ndi en ee n 
ste rk er constru ctief inzich t naar voor, in het 

t ijda ccent, waaru it in de Barok di e doorlop en 
de rhythm ische zinsgan g ontstaat. De uit den 
duur der not en ontstan e rhythrni sche cellen 
zelf, waren in hunn e beweg ing no g minder ge
kenm erkt, dan dit later in de Barok-muzi ek, 
het geva l wordt. 

Ook de har monie va n deze voo r een groot 

( 1) Om zich du idelijk Ic oriënlcrcn noemen wij voor de 16c eeuw 
volgende nn111cn : 

Isaa c, vV illacrt, Buus. 
Arn111crbocl1, B. Scl1111id, H. Buchn er. A. Sr l,lick. 
G. Cavazzo ni. A. D e Cnbezon. 
A . Gn bricli, C. Merulo, G. Gn brir li e.n. 
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(FI. Peelers, Oud Ne der!. Mccs lcr. Bd. 111) 
H. lsnnc, Cnnzona. 

deel nog zuiver-polyphoon opgevatte werk en, 
krijgt nog ni et die onderling e gebondenheid, die 
de Barok eigen wordt. Zij is nog niet gehee l uit 
gebouwd op grond ener tonafe affiniteit; :?ij 
bestaat ui t volklink end e conso nant e dri ek lan
ken - wat dan weer in de Midd eleeuwen niet 
h et geva l was - evenwel nog n iet gevat in een 
kade r van een door lopend e tona liteit over de 
zin (Barok), berekend als zij blijft op een na
tuurlijk e ver binding va n ac coord tot accoord 
(bv. door gemee ns chappe lijk e noot) (vb. 8). 

D e har monie die uit die zuiver polyphnn c 
schrijfwijz e ontstaat, is a lt ij d vo lmaakt conso -

. , - - -
'J - -- - - . ~ 

:=-\ 1 r, ,--;-;-, l't 1 
., . 

1 • . , ~ \ ..... . • . . . . . . . 
1 . ,. . ., - • î .. , 1 . . • . , "' -

V 1 1 

-

Dit a lles same n verw ekt een stat isch karakt er 
dat, a ls st ilist ische eigensc hap, de muzi ek va n 
het ruim dee l der l 6° eeuw kenm erkt. Wij zu llen 
dadelijk zien dat dit stij lkenm erk nog ged eelte
lijk voortleeft in de eerst e helft van de 17° eeuw. 
Evenw el heeft . aldaar het gehoorsbe eld der mu 
ziek zich reeds gewijzigd, en ka n men duidelijk 
de ri chting herke nn en waarhee n de late 17•· 
eeuw ons voeren zal. D e antith ese tussen exp o
nent en van twee opeenvo lgende per ioden slui t 
t rouwens steeds de 11 verv loei ing » in · zich van 
de ene naar de ande re. 

* 
' - \ ... - . - . ... -· . . . . . >_ .,-- . " -;;;, . " . ',.,-r-rr . .. . :-r rai 1 1 11 \....1" l~ 
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Cnvn,.zo ni, Fnllc d'nrgcn s (lnl nvofaluro ... ) 
(Ar chihnf T . Dnvi son & \ ,Vilfinpcl. Hisloricnl An tf10logy ... No 118) 

. nant, maar heeft zoals wij h oger schreven, nog 
niets gemeen met de fun ction ele harmoni e van 
later, waar elke trap der too nladd er een bepaa l
de harmonie krijg t, die de afw ikk eling h elpt in 
de richting der toni ca . De ene consonant schuift 
in de andere, zond er daar voor eve nwe l vee l 
dwang te laten gevoe len . De harmoni e doet 
vrij neutraa l aan. De oude toonaarde n b leven 
nog in gebruik, waaru it enerzijd s de afwez igheid 
vo lgt van gevoe lige noot en a nd erzij ds h et ge
bruik van de p laga le cade ns. De eerste ontn eem t 
de esse nti e va n de tona le dwa ng ; de t weede 
veroorzaa kt een verzwa kkin g in t onal e bewijs
voe rin g va n de ca dens (vb. Cavazzo ni ). 

* 
124 

Bij comp onist en, geboren in de twee de h elft 
of op het eind e van de 16° eeuw en wier a ct ivi
te it dan ook va lt in de eerste h elft van de 17° 
eeuw , zien wij de instrumenta le muzi ek ~ eer 
onafhanke lijk worden va n de voca le, door een 
int ens er gebruik van het vi r tuose element. (Pi e
ter Cornet, Kar el Lu yth on 1556-1620, J. P 
Swee linck 1562-1633, Ti te lou ze 1563-1633, G. 
de Macqu e 1584- 1613 e.a .) 

I ndien in sommi ge geva llen in de 17° eeuw 
een verwa nts chap bleef bestaa n t ussen àe in
st rum ental e en voca le muziek dan merkt men 
dat va nzelfsprekend het duid elijkst in vormen 
die van de voca le muziek recht stree ks afkom 
st ig waren, bv . Ricercar , Canzona. In deze ti jd 
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P. Swcclinck. fn nlnsin. s~ilTcrl, Dl. I 

ontw ikk elt zich het ins t rum ental e besef zeer 
opva llend. Hi erva n getuigt o.m. de orge lmuzi ek 
met haar zelfstandig en pi ctu raal sp el, dat voor 
dit instrum ent werd gedacht . Bij de franse or
gelist T i telouz e ( 1563- 1633) zien we, m eer dan 
in het werk van Swee linck, Frescoba ldi en .an
dere componisten uit de zelfde t ijdspann e, de 
eigenheid van h et orge l in r eliëf geste ld door 
het bewuste aa nw end en van registratieeffecte n . 

Naast de vormen, die in zekere mate verband 
hi elden met deze van dé voca le muzi ek ( 16" 
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In hoofdzaak bestaat deze ' harmon ie - zoa ls 
in de R ena1ssa nce overwege nd geb ruik elijk -
nog uit dri ek lanken in grorid ligging. Hi erdoor 
treft ons nog wel een nakl ank uit het meer sta 
tische karakt er van de kunst der 16° eeuw. 
Sym pt ome n va n meer bewogenheid in de har 
monische gang voe len wij in het geleidelijk 
drukk er gebruik van het sextaccoqrd . Septiem
accoo rd en zijn niet zozeer int entio neel aange 
wend; zij ontstaa n eerder a ls doorgangsnoot of 
terughouding. 

1~ ,. 
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Swcclinck, Fnnlnsin (Sciffcrl. Dl. 1. Nr 3) 

eeuw), treden thans naar de voorgrond, werk en 
di e zuiverder instrum en taa l-im provisatorisc h 
gedac ht zijn; de Praeambu la, Int onazioni, To c
cata e.a . H et figu.renspe l in di t genre is spee ls 
en zeer gr illig in zijn rhythmi sch verl oop . De 
arabes ke van di t rh apsod isch genre heeft in 
zich niet de ste rk rhetorische periodisering va n 
zekere btJ,rokke werken. D it figurenspe l bestaat · 
doorgaans uit elem enten die elka ar afw isse len: 
too nladderfig ur en, gebrok en consonna n taccoor 
den en tri ller s. H et wordt een spe l va n zu iver 
figurat ieve ornam enti ek die harmonis ch min
der gebond en lijkt en , bij gebr ek aa n hoogt e
punt en, v1.·ij vlak aandoet . 

In dit voorbee ld treft m en een ond er ling zeer 
nat uurlijk e verhouding der accoo rd en aan . Hi er 
kan men zelfs spre ken va n een zeke re harm oni
sche spa nnin g. Do ch dit is in de vroeg Barok 
ni et steeds het gev al. D e verbinding der sa 
menkl ank en kende to en ni et di e str enge select ie 
va n lat er, toen a lles op een to nalit eit sbepa lend e 
cadens wer d gece n t rali seerd. Alleen reeds h et 
met grote of kl eine terts a fwisselen d gebru ik 
va n het dom ina nt accoo rd , wij st reeds zeer dui 
delijk op de verand erend e geaa rdh eid va n hun 
tona lit eitsbesef ( vb. Swe elinc k - F ant asie). 

Bevre emd end in dez e accoord enverbindin g is 
nog het ve elvu ldig gebruik van het accoo rd van 
de 3'' graad (vb. Sweelinok - Var iat ie). 
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Swccl inck, Vn rin lic < Est-cc Mo rs » (Ma:< Sc iff crt) 

D e voo rk om end e chr omat iek is ook vee leer 
acc ide nt eel, hebbe nde gee n fun cti e in de m odu
la ti e. On de nkb aa r was de modul at ie vo lgens on
ze opvatt ing, gezien deze muziek voo r het groo t
ste dee l in de kerk too naar den was opgeva t. 
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H et mot ivisch elemen t va n de comp osities uit 
de eer st o h elft va n de 17•· eeuw is rhy thmis ch 
nog ni et zo opva llend getekend , a ls dit wel het 
gev al wordt in de la t ere Ba rok. De thema' s 
va n hun fu gat isch werk ver to nen op h et eer st e 
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G iovnnni de rvlacquc-, Conso nnn:;,,c, slravngn nli 
(.1. \\ 'ntell'I. Mo n u1111'nln 1' lus. Bel(!iroc. IV . 1'·· 37) 

Zulke chr omat iek komt in de eerste helft va n 
de 17° eeuw zeer vee lvuld ig voo r . Evenwe l doet 
zij ons a ls exp ressieve kr ach t we l ove r tu igend er 
aan, in de gezonge n madr iga len bv . va n Gesual
do uit de late 16"' eeuw . 

In teg enst ellin g m et het eind va n de 17° eeuw, 
is de zett ing ook nog h omop honer geh oud en. 
H et ve rba nd tusse n de accoo rd en onderl ing 
b lij ft eerder bepaa ld door de gemee nschapp e
lij ke noot dan wel doo r de tona lite it, die elke 
graad van de to on lad der zijn eigen funct ie geeft 
t en overstaan va n de vo lmaa k t e cade ns (I -V-I ). 
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zicht een zekere gelijkm atigheid door hun lange 
note n , door het t r ag e rh yt hme en bove ndi en 
door de weini g br ede melodi sche spa nnin g. 

Daar wij hi er in de mees t e geva llen voo r epi 
sodi sche, en nog ni et door geco mpo neerd e vo r
me n staa n, missen we nog het effect va n die vo l
h arden de v loed ui t de laat-Baro kk e fuga , waa r 
het één geg e,ven rh y tm e, va n aa nva ng tot ca 
de ns, met kl emtone n va n ste rk e ti jd naar st erk e 
t ijd , voortwe n t elt zonde r onderb rek ing. 

* 
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R ond de helft en in de tw eede h elft van de 
17° eeuw word en de voo r de Hoog-Barok. stijl
bepalende element en vee l sterk er. Voor gemak
kelijk e oriëntatie noem en wij en kele na men die 
voo r de org elcompositi e van die periode répr e
sentati ef zijn: 

J .J. Frob erger 
J.A. Reinken 
A. Van Den K erckh ove n 
Lambert Chaumon t 
Buxt ehud e 
Pa chelbel 
Huhn a u 
Zac how· 

a. t 

y 
V 

V 

1616-1667 
1623-1722 
1627-1673 
1630-17 12 
1637-1707 
1653-1706 
1660-1722 
1663-172? e.a. 
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Swee linck. D orische Fan tasie (Se iffert. Dl 1. N r 2) 

!;,wecfinck, Dorische F antasie (Seiffert, Dl 1. N r 3) 

Swcclinck. Mixo lyclischc Fonln sic (Scirfcrl. Dl 1, N r 6) 

Swecfinck. M ixo lydischc Fanta sie (Seiffcrl. Dl 1. Nr 7) 

Swccf inck. Aeu lischc Fun tosic (Seiffort. D l 1. N r 11) 

Met de muziek uit deze - meer dan uit de 
voorgaand e .:_ ti jdspann e is de gewone toe ho or
der meer vertrouwd. Hij kan ze ove r het a lge
meen ook gema kk elijker waard eren. H et be 
vreemde nd e der oude kerk.toonaard en maakt 
plaats voor de modern er kl ass ieke tonaliteit van 
majeur en min eur . D eze ni euw e to nale h oor
wijze is abs oluu t vormb epa lend voor de zin der 
me lodi ek en de daarm ede geJ:ë>aard gaa nà e har
mon ische on dèrgrond, die er een gewo rd en is 
va n tonaa l-logische accoor den verh oudingen . 

Aangaand e de ca densen, was er in de R enais
san ce en in de v roeg Baro k ( Swee lin ck , Cornet, 
Fresc oba ldi) reeds een strev en merkba ar na ar 
meer oorzakelijkh eid. Toch was men nog niet 

1 r 1 1 . . . -. . .i• -, .. 1 .... - 1 -
\ 

1 .J 

, ... ... . - .. -IV - -:I' -------- '-------
Pieter Corne t, Fantasia 8vi toni. 

(V crhoging ,·an de 4c graa d voor slotaccoord) 
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r· 
geslote n voor bepa a lde con ven ties , die, voo r 
ons gehoor a lthan s, weinig . cau salit eit late n 
voe len. 

Zo ziet m en enerzijd s bij Sweelinck en a nd er
zijd s bij Bu xte hud e, duid elijk een bepaald e di
ve rgen t ie in de to nale op va ttin g. Deze tw ee 
verschill end e stijlmom ent en kunn en wij best 
illu str eren aan de hand va n sommi ge org elwer
ken va n Swee linck enerzijds en ui t de c, Livr e 
cl'Or gue » ( 1695) van Lamb ert Chaumon t a n -{ 
derzijd s. D eze kor te stukj es van Chaum on t 
werd en door hem gerangschikt naar de 8 kerk 
too naard en . ( 1) In de vroeg-B ar ok zien wij bv . 
in de .lydi sche en ionis che t oonaara de 7° graa d 
wel eens ve rlaag d , waardoor elke analogi e m et 
de grote-t er ts-toon aa rd ve rlor en gaa t ; dan weer 
wordt de 4° graa d va n de myxolidisch e ver
h oogd , wat evenzeer voor ons to naal gevoe l be
v reemd end klinkt. 

Daart egepove r kent Chaumon t slecht s de 
gro te en kleine te rt s toonl add er voor de 8 modi. 
D e eerste dri e zijn min eur-, de v ier laa tst e zijn 
majeurt oonla dd ers. D e 4° modu s is voor on s 
gevoe l de too n va n a kleine t erts met slotac 
coord op de 5° graa d. Op het gehoor zelf kan 
men hier de kerk t oona ard en niet meer ve rmoe 
den , a lleen de armatuur aan de sleu te l ka n nog 
een v isuele aa ndui ding zijn. Zelfs uit zulk werk , 
dat pra ct isch enk el diend e om de litur gische 

(1) Mon umcnla Lcodic nsi11111 fvfusicorum . Se rie A . V ol. 1. 
Li vrc d 'o rguc (1695 ) de Lumbcrt C hnumonl préscnlé en nolnl ion 
rnod<'rnc n,•cc noliccs e:xp licnlivc!i- pnr Chnrlcs J fens cl Rol:rr 
Brogo rd. Liège, 1939 , fol. , V fll -90 pp . 
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han delingen te begeleiden of liever de lit urgi
sche zangen in te leiden , is die archaïs che noot 
helemaa l verdw enen en men voe lt zeer duid elijk 
dat de volstr ek te neiging naa r to nal e concen
tra t ie een feit is geword en. 

De harm oni e zelf krij gt mee r bewogenh eid 
naa r gelang we verd er in de 17° eeuw voort 
schrijd en . Er is mee r gev oel voo r t onal e cons e
qu enti e. 

De chr oma tiek verli est haa r bete kenis a ls 
zuiv er melodis che a lt erati e en word t een spa n
nin gselement in de to naa l-affirm ati ever wor
dend e harm onie. We herk enn en ree ds zeer dui
de lijk een harmonis ch-bind end e schrijfwijz e. 
Vanzelfspr ekend is ook de harmoni e gebouwd 
op deze fun ction ele harmoni e, die dri e eeuw en 
onze weste rse mu ziek za l beheers en. 

In de 16° en in zekere mate ook nog in h et be
gin va n de 17° eeuw wa s het result aa t va n de 
absoluut -p olyph one schrijfwij ze, nog slechts een 
opeenvolging va n natuurlijk in m eka ar gr ijp en
de consonan te accoo rd en , zond er die tonal e af
finit eit, die in de loop van de 17° eeuw de mu
ziek geleidelijk een gebond en en daa rdoor be
wogener aanblik geeft . Hi er komt, ste rk er dan 
ooit, de cadens op de vo orgrond , gebouwd a ls 
ze word t op het · ha.rmof!is che leidtoo nsyst eem . 
Hi erd oor raa kt en de ker k toonaa rd en in on
bruik . H et subs emi to nium - reeds in de 16'' 
eeuw in voege - komt nu pa s in reliëf. Ond er
staa nd e voorbe elden ton en duid elijk die st erk e 
cen tra lisat ie rond de t onalit eitsb epal end e ca
dens. 
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De verv loeiing va n uccoo rd naa r accoo rd 
wordt dwin gend er, door mi ddel va n doorga ngs
not en en voorh ouding en . I n deze vervloeiing 
schui lt een disson ant kara kt er ,· waarva n de 
spann e.nde bek lemto ning geleidelijk meer en 
meer nam · de st erk e t ija en verschuif t en hier 
door het r,hyt h me der onafgebrok en bek lem to 
ning dw ingend er maa kt. Di t dissonant e element 
geeft het geheel een meer gebiedend e gang en 
verh oogt de spank rac ht ( cfr . voo rgaa nd voo r
beeld). 

Ook de breed uitwe idende m odu lator ische be 
,veging me t haa r · cent rifu gaa l karak ter t reffen 
we pas la t er . D e Chaco ne in c kleine te r ts va n 
Bu xte hud e kent in ha ar verloop pr act isch geen 
enk ele m odul ati e; de ton ale eenh eid is er haast 
obsederend . 

H et moti visch mat eriaa l ui t deze tijd spann e, 
vergeleken met da t va n Sweelin ck 's t ijd , ken
rnerk t zich bij zond er door een ste rk ere beklem 
to nin g ener rh yt hmis che indi vidu alisa ti e. H et 
mot ief is th ans een ac ti ef element in de rh yt h-

D . Buxtchudc, Pnssnçnglin (d-kl.-t.) 
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1 1 ., 
L. Chnu rnont, Pièces d 'orguc ... pp. 46-4 7. 

H et sp el der p olyphoni e, m eerm a len in dia
loogvo r me n en du s vrij doorzich t ig gest eld, 
word t va nzelfspr ekend door de rh yt hmi sch e 
ga ng van het geheel aa ngedaa n . Aan de bas is 
va n deze contr apun t iek ligt h et accoo rd en de 
dia logerend e mot ieve n zelf en zijn als de om
spe ling van een der harm onieno t en (vb. Bux te
hud e). 

Grote vorm en zelfs ui t de late 17•· eeuw zijn 
va n opva t t ing n og epi sodisch. H et onein dige 
voo r tsp inn en , het door lopend bewege n ove r 
zeer grote en geslot en rui mten , word t eerst in 
de H oog-B arok (Bach) algem een. 

mis ch e gang va n canonis che vo rm en. D e regel
ma t ige gang der bek lemt onin gen op de ste rk e 
t ijd is hi er ree ds voe lbaa r ( vb . Chaumo nt ) . 

i 1 
.: i 

Swcclinck, Fanlas i!l Ri~crcarc. 

Ook de me lodische pro filerin g krij gt een vee l 
br eder cont our. 

g_~~·i--.D -~ _f--:.'' ___ î ï_! ....,____~ frr!_ l~i i_\-+-::~ :::-4,--t ---=-~-
.. • • -::a; • -

V ,1 v ~7 
13uxtc hudc, Prn clud ium F uga 
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Buxtchudc. Toccnla 

' H et passage werk va n vo rm en , a ls bv . de toc-
cata , wordt spa nn end er , gevat a ls het is in de 
gr eep va n het accoo rd . H et disso nan te elemén t 
dat ook hi er, al s in de geslote n ·harmo nie naa r 
voo r tr eedt, geeft t eve ns het pass agewerk een 
st erk ere spa nnin g, in t egenste lling m et de n og 
ha rmo ni sch- ongebonde ne, lou t er figu ra t ieve or 
nam enti ek uit Sweelin ck 's t ijd . Op het ein de 
va n de 17° eeu w word en deze rh aps odis che m o
m en t en gesc hr aag d door een harm onie di e, zelf 
tonaa l r eeds meer gebond en, een sterk er bewc-

ove r de ga nse redenerin g, vo lhard end in een 
gelijk vormi g rh y thm e tot het eind toe , zond er 
de eenmaa l ingeze t t e beweging door ru ste n te 
ond erbr eken . In de H oog bar ok is de Iu gavor m 
ook langer ui tg esponn en; h et ep isodi sche va n 
B uxt ehud e's fu ga is hi er geheel ve rd wenen. 

D e mot iev en hebb en meer een indi vidueel 
rh yt hmi sch karak t ~r . Ond eriin g ve r to nen zij 
een grote re ve rscheidenh eid , p recies omdat zij 
rh y t hmi sch · en melodisch geïndi v idu a liseerd 
zijn ( vb . Bach). • 

.1. S. Bach, Fu gn g. kl.-t. 

gingskarak te r h ebb en. Bij Sweelinck blij ft de 
accoo rdi sche be geleiding heel wat bescheidener 
en laat de figura ti e du s neutra ler . 

* 
Th ans betr eden wij de periode die beheerst 

wo rdt door figur en als Ba ch , Teleman , Coupe
r in , Pur cell e.a . Allen behor en tot de generat ie, 
die in het laats t e kwarta al va n de 17° eeuw 
geboren werd en waa rva n de act ivite it zien in 
de eerst e helft van de 18° eeuw ont plooit . 

De mu ziekgeschiedeni s noemt deze peri ode : 
de H oogbarok . Bij deze compo ni ste n ligt het 
dyna misch e bewegingspri ncip e inhaeren t beslo
t en in a lle be sta nddelen van de mu zikale bouw: 
in melod ie, harmon ie en rh v t hm e. De m uziek 
wordt onophoud elijk en onst uit baar van Óewe
ging . B est to on t di t de fu ga - de idea le baro k 
vorm - waar de in zet onaf gebro ken voortw erk t 

• 
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Alhoew el meer gekarak te ri seerd bekomt het 
mot ief t och niet die in zich geslot en en h aa st 
sym etri sch e vo rm va n h et sonate t hema va n 
h et eind va n de 18° eeuw (vb . Mozar t ). 

H et Bac h-rn ot ief h eeft iets onvoleind s, het 
word t n!et begre nsd door een kl aa r m idd en
hoogt epun t en cadens, doch gaat in zijn onb e
gre nsdh eid in de po lyp hon e doorvo er ing onde r . 
Men kan in zeker e ftiga 's m oeilijk het th ema 
sche iden van het con t ras ubj ect . Hi erui t ont
staat di e b lijkb are on eindi gheid in de ga ng der 
po lyp h one m elodiërin g. Alles wijst er op dat 
deze peri ode voora l op het bewogene van een 
gelijk mat-ige vo orwaa r ts dwin gend e beweg ing 
was in geste ld. 

In de h oogbaro kk e in strum en ta le con tra 
pun t iek is h et st r etto, met zijn eng ca nonis ch 
v lecht en der st emm en , zeer typ erend voo r de 
bewegi ngswi l va n deze ti jd. Bui t en het volhar -
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VV. A. Mozar l, Andnnlc (uit F moll Fontnsic) 

den van de éne rh yt hmis che beweging, is · daar 
nog de suspe nsi eve kracht va n het eindaccoord, 
in ,lange orgelpunt en, gebroken cadensen e.d ., 
die de indruk der spanning van die onstuitbare 
beweging versterken. 

~ 

late n voo rgev oelen. Als concreet voorbeeld kun
nen de tuss endominantharmonie ën geleien, die 
Ba ch bv. bij slotcadensen aanw endt. De modu
latorisch e beweging va n de muzi ek uit deze pe
riode spee lt een zuiver dynamische rol. H et m o-

Pj"""ft t ~ ;.~ 

\ 
A ... -------J. S. Boelt. Fugo c-gr.-t. 

Het voo rtdur end ove rgrijp en van kleine gol
ve nd e moti eve n in vr ije imit at iest ijl, met da ar 
bij het drukke gebru ik va n sequensen, verster
ken in deze muzi ek de stuwkracht. Di t dynami
sche element der Hoo gba rok ligt tevens beslo
ten in een glijdende, want vee lal dissone rend e 
harmon ie, waa rva n de elkand er toeneigende 
accoorden de tonal e slotcadens lan gs nabijli g
gcnd e modulatorisch e omwege n aan h et geh oor 
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duleren in de dialect iek va n de rom antis che mu
ziek ka n hi erbij ni et worden vergeleken. 

De door het rhythm e motivi sch geka rakt eri
seerd e melodie put har e me lod ische spankracht 
in de tonaal-accoordische harmoni e. De verglij
dende harmoni eën in dwingend e septiemen, ge• 
bruik van a ppo giatur en, en dit op grond van 
affiniteiten tussen de accoo rd en onderling, ver 
sterk en de spa nnin g der melodie en dra gen er 
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J. S. Bach, Lnrgo (Sonntc V voor orgel) 
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to e bij om de melodie een omslac h tig karakt er 
te geve n . De m elodie verraadt veela l voor keur 
voo r spann end e toonsafstanden ( verminderd e 
septieme n) ( vb. Bach - Sonat e) . 

Ook het passag ewerk heeft in de H oogbarok 
rpinde r dat zuiver virtuos e decorati eve karak
ter , dat wij bij Buxtehude, P ache lbel e.a . aan
t r effen. H et is gesc hraa gd door een harmo ni e, 
met ste rk ere aff init eit en, het h eeft een br ede re 
spanwijdt e en krij gt me er rhetorische gesta lte 
omdat het, in de figuratie zelf, zinnen vo rmt en 
door een phraser ing moti v ische pr etenti es laa t 
vermoed en. 
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R eeds in de · Bac hgeneratie ver to nen zekere 
pers oonlijkh eden verwantsc happ en met het 18" 
eeuwse opg ekla arde muzi ekb eeld. Ram eau in 
Frankrijk , T eleman in D uits lan d, Lceill et en De 
Fesc h in de Zui d-Nede rland en hebben, méér 
dan Bac h, de bove nm elodie b enadrukt. H änd el 
is hi erbij het schitt erendste voorbee ld. Al zijn 
a l di e componisten wel Barok door de rh yth
mis che, harmoni sche en motivisch e str uct uur , 
toc h ve r toont hun klankb eeld zeer sterke ver
wantschappe n met de zang erigheid der 18'" 
eeuwse. Uit meerdere tuss en hen , zo u men 
voo rb ee lden kunn en aa nwij zen, die bepaald m 
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J. S. Bnd,. Pmcludium c 1\ Fugu 

Dez e compacte di chth eid der h ar m oni sch e 
zett ing in de Hoo gbarok cont rast ee rt zeer bij de 
do enwijz e va n de Galant e-, Expr essieve- en 
Class icisti sche st ijl -peri odes (2° helft van de 18" 
eeuw) , waar het gevoe l voo r synthetis che hàr
monie, een thema · of gedee lte n ervan, op één ac
coord tra cht te con cen treren ( cfr. hog er voor 
bee ld Moza rt) . 

* 
Met Ba ch , Händ el en andere van di ezelfd e ge 

neratie, eindi gt de pe riode die gewoo nlijk Barok 
wordt genoemd. Gedm end e B ach' s leve n wa s 
een ni euwe tijd gebo ren. Met de ni euw e gene 
ratie - rond en onm idd ellijk na 1700 gebore n -
komen wij in een nieuwe ti jd van de cultuur 
gesc hi edenis , die zich ook in do muzi ek st ilis
tisch gaat afte kenen in een sti jl di e van de ba 
rokke zeer versc hil t: de ga lante - en gevoe lsstijl. 
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het te ken staa n va n de nieuw e denkwijze. Zo 
zou zelfs J .S. Ba ch's u Italiaans Concerto» iets 
van het 18° eeuwse gevoel kunn en belich ten . 
Zo is h et ook waar dat, bij de vertegenwoordi
gers van de ni euwe stroming - o.m. Ph . Em . 
Ba ch e.a. - nog symptomen van de ba1·ok trad i
tie duid elijk aanw ezig blijv en in m eerd ere blad
zijd en. Dat is wellicht het st erk st h et geva l in 
orgel werk en, o.m. in de typ ische barokvorm: 
de fuga! 

R eeds bij T eleman vertoo n t de m elod ie, naast 
het oud e motivisc he voo rtspinning skarakt er, 
een zekere neigin g tot afges lote n per iodenbouw. 

Vooral werd en Itali ë en Frankrijk toe n too n
aa ngeve nd. Om de hi er zeer bondig b esprok en 
st ijlp er iode bete r t e situeren ve rm elcfen we 
slecht s enk ele nam en: de zonen Bach, Quant z 
e.a. (Duits la nd); G. Tartini en B. Samma r t ini 
(Ita lië); J. Ph . R ameau, J ea n Mari e Leclair, 
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Tclcmon, Fonlosin ( Ic J)ozzino No 8) 

L. Cl. d'Aquin (Frankrijk) ; L reillet, F iocco, 
J .J . de Croes, J. Boutm y e.a. (Nederlanden). 

Voor de orgelliteratuur · blijkt deze tijdspanne 
,minder vruchtbaa_r te zijn geweest. De clavecim
belkunst treedt naar het voo rpl a n. De ga lant e 
st ijl vond in de kam ermuzi ek een bete r terrein 
voo r de uitdrukking van meer sub ject ief ge
ste md e gevoelens . 

In hun mu ziek wordt de hom ophon e har mo
nie minder compact. H et hele spel wordt zeer 
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De incid ent loze rhyth.miek blijf t bij de aa n
va ng van deze period e wel gehandha afd . H et 
zelfde geldt voor de m odul ato risch e bewegin-
gen (vb. Lcei1let - Giga ). · 

Bij componisten als Fiocco en Boutm y zien 
wij de barokke stuwkracht plaat s mak en voor 
meer kokette spee lsheid . Na ar mate m en het ein
de van de 18° eeuw nad ert - de tijd van h et 
classicism e - zoekt de muziek het zingende 
cc lied-karakt er» . Zij wordt een met synthe-

-:- -. . . . 1 ' • ... 1 
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L. Cl. d'Aqwn , Noë!. 

doorzichtig, omdat de bovenstem meer en meer 
over de andere stemmen wil domineren. H et 
po lyphon e weefsel is ook heel wat dunner ge
wor den (vb. d'Aquin - No ël). 

t isch - harmonisch e steun gevu ld harm onis ch 
beeld, waarvan voo ral het zingend conto ur 
geldt. 

H et th ema krij gt geleidelijk een meer in zich 
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1 

-
,1. B. Lreiflel, Giga (Fl. P cclcrs, Oud Nede r!. Mecslcrs, BI. 1) 
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r 
gesloten vorm, die niet me er ondergeschikt kan 
worden aan een volhardende « voo rtspinnin g ». 
D e geslotenheid van de themagestalte wordt 
bepaald door de to na a l harmonisc he gang va n 
de begeleidende stemmen, die van de hoofd
toonaard vertrek t om, na een normale caden~. 
naar de tonaalb ewijskrachtig e dominant , hi er
heen terug te keren. H et zetbeeld gaa t meer en 
me er van de hom ophoni e uit. ' 

Voor de orgelliteratuur za l deze tweede helft 
van de 18" eeuw echter het begin van een arme 
periode bet ek enen. Niet da t de subjectieve ge
voe lsuitdrukking, die de ni euwe kunst ging na
strev en, in t egenspraak was met de orgelklank. 
Neen, met de opkomst van de burg erij en het 
verdwijnen van het absolutisme verliest de 
kerk, eve nals het hof , zijn betekenis op muzi-
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kaal- artisti ek gebied, waardoor ook de organist, 
a ls k erk elijk bedie naar zijn betekenis ver loor. 

And erzijd s was de oud e orgelregistratie ni et 
meer toereikend om de orkestra le inzi ch te n t e 
volgen die op dat ogen blik een revo lut ie gingen 
verwekken in de orkestrale samenstelling. Oud e 
ins tr um ente n geraken in onbruik, ni euwe met 
and ere expr essieve mog elijkh eden kom en op 
het voorplan. Ook het orgel zou c< romantis e
ren ». Vanda ar da t men het orgel meer va n het 
voo rplan ziet wijken, tot in de R oma n t iek een 
nieuwe cc orgelklank » triumpheert, die in het or
kestra le org el der Guilm ants' en der Widor's een 
nieuw e glanstijd ging belegen : het ork est ra le 
orgel. 

Dr s Ga b. VAN DEN ABEELE 
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A. DESCHREVEL 

Voorbemerking: We hebben de versc hill ende bijdrag en van dez elfd e aar d samengeb racht; zo wordt 
het naspor en van een bepaald soort a rtik elen gemakkelijker. - Na de a lgeme ne inhoudstafel volg en 
de a lph abet ische lijsten der verme lde org elbouwers, orga nisten en orge ls ; dit om opspo rin gen van 
gesc hi edkundig en aard mogelijk te maken. 
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B. D e Keyze r - H et • org-el\' elt n te Bellem /.17• eeuw ) .. . ' 
R. D e Kèyze r - H et org e l cle1· St-Baafska th eclraa l in bes lag- genomen en weg--

gevoe rd in 1652 ... . .. 
R. De Keyzer - De taak va n een orga nist in de 17° eeuw ... 
B. De Keyze r - Aanw ij zin g voor het ge bruik van gemengde stemm en op het 

orge l - r66o ... 

1J6 

IV, 39 
V. 43 
Il, 81 
IV. 64 / 69 
IV, 64 
v. 69 / 116 
V, 44 
IV. 15 
V,'50-52 
v. 19 
IV. 136 
IV. 136-137 
V, 44 
Il. 82 
lll. 118 
111. 2-5 / 25-27 - \/ , 2-7 / 27-'10 
lV. 137 
lll . 77-78 
IV. 25-28 
IV. 97-100 - V. 21-22 / -42.,IJ / 68 
111, 101-103 
V. 44 
IV. 63 
IV. 107 
111. 127-129 
IV. 49-50 - V. l l 'i 
IV, 38 
ll. 26-28 
IV. 16 
IV. 91 
ll. R2 
IV, 16 
IV. 108-110 
IV. 50 
111. 117 
1. (3), 12-13 / (4). 23-24 
Il , 103-104 
V. 19 
v. 69' 
V, 45 
IV. 38 
lil. 117 
IV. 64 
V. 45 
111. 'i3-S6 
v . 108-110 
V. 70 
IV. 92 
IV. 39 
IV. 56-57 
IV, 69 

IV. 55-57 
IV. 34-3'i 

v. 28 



ORGELBESCHRIJVI NGEN 
Be I g i ë 

J. Rey nae rt - Het or ge l in de S t-"Maa rt e11s kerk te ila/sl ... 
(; . D 'H onclt - Besc hrij ving va11 het org-e l der Abdijk erk 11-ucrhodc 
R. Dernw e - H et orge l in de St-Ja cobsk erk te Jiruggc ... 
J. Loncke - He t orge l der 0 . L. Vrouwke1·k te Dendermo nde .. . 
X . - Het monum enta al orge l in het Gentse Conservat orium .. . 
(~. Ver schraeg en - Het orge l in cle St-Baafskath eclraal t e Gent 
A. Deschr evel - A . Van Haut e - Het orge l in de St-Martinuskerk te Har ing e 
A . De,;chr eve l - H et orge l in de St-Maa rt ensk ath edraa l te I eper 
Pi eter - H et orge l in de Kath edraal Yan l cper ... 
A . Desc hr e,·el - H et orge l in de St-Pi eterske rk te Iepei- .. . 
Sc halmei er - H et orge l der St-Li vinu skerk te L edeberg .. . 
S parapp el - Over het org el de r P ar ochial e kerk te I,.oo .. . 
J. De Bru y n - H et orge l in de 0 . L. Vrouw vm1 Pamelc 0 11dc11aard.c 
A . Deschr eve l - H et orge l van de St-Rertinn skerk t e Poperin ge 
P . K aese r - He t orgel in de 0. L. Vro uwh asili ek te To ngere n ... 
J. L onck e - H et orge l in de St-Lntgeru skcrk te Zele . .. 

Nederland 
A . Ro11111a11 - Het kl ei n orge l in de nieuwe kerk te A 111slcrd am 

~p _ Visse r - Orge ls in het Ka th oliek A 111st crda1n 
- I. De schuilk erk 0 . L. H eer op Solclcr 

- II. De Du.if ... 
·nr. De Mozes . . . . . .. 
· IV . St-Willibrorcln s btiit en de Ves te · ... 

- P. V isse r - H oe een Eng elsman in 1772 de orge ls in Il mstcrdam hoord e en zag 
S. H ofn!an - Orgels en Org elb ouwers in Frie sland 

-p _ Visser - H et org el der St-J ozefsker k te J-Taarlcm 
P. Kaese r - Het orge l te I-Tcrl?cn,bos ... 
P. Kae se r - H et org el iu de kapel Yan het St-Laur e ntiuszi eken h uis t e Rocr111011d 
C. Rocycng a - De ontlui sterin g van een Schnit gc r-or ge l in de St -Marti nik crk 

te S1rnck ... 

ll. 136-138 
ll . 16-17 
v. 97-102 
ll . 66-67 
111. 65-66 
1. (1). 11-14 
ll. 20-22 / 45.,JS V. 11 ï 
Il 1. 68-69 / 80-81 
11. 116-117 
IV. 13-15 
V. 54-56 / 118 
111, 46-47 
1. (4), 15-16 
lil. 138-140 - V. 115 
IV, 131-135 
1. (2). 16-17 

lil , 61-63 

1. (3). 16-18 
1. (4). 19-20 / (5). 12 

. 1. (5). 17-18 / (6). 18-20 
IV. 65-68 
ll. 20-22 
lil, 85-86 / 104-106 
ll . 132-134 
V. 37 
IV. 81 

IV. 21-22 

ORGELBEWEGING IN HET BUITENLAND 
F I. Pee te rs - Een praatj e ove r Orge ls en Org-elspel in Amerik a 
R. X oehr en - vValt er H oltkamp , een Amerik;nan s Org-elbo11wer 
H. Mori s - Brief nit Chili ... 
P . Verlind e - Ziin er orge ls in Cong o ? 
S. Ajstru p - Bri ef nit Denemark en ... 
L . Gy1ler - D e D eense org-elb omv in de jon (!"stc ee11we11 
L. Gy ller - Over hedendaa gse org els en hun bo11wers 
L. Gy ller - H et hi st ori scl1 orge l - F re derik shorg Hill cro d 
L. G_vll er - De orga ni st in Den emark en ... 
X. - Di spos iti e van het R atlio-Or g-cl te Kopenha ge n ... 
H. Stra a tman - H et En g-cis org-el .. . 
L. Gy ll er - Orge lb onw in Zweel en .. . 
H. n e Keyzer - « De Sclrnlm ci • eu cle nr,!!"elhcweg-i11(!" in Zwitscrlall(I 
1'. l<:aesc r - De hedenda ag se org·clbo1rn· in Zwit serl and ... 

MUSICI (Componisten • Organisten) 
H . Schout en - Tlclg ischc Orgelkmi st ... 
D. De Keyr.c r - Orge lk un st in Vlaancleren 
D1· De Tlccker - Orge ll eve n te Parij s 
D 1' De Ticcke r - Vrouwel ijk e Org-anisten 
nr De Tlccker - Tclian Alain (rq n-1 q40) 

- P. Visse r - H endrik And r iesse n .. . 
TI. De Ken er - T. S . Tiach ... 

o J; . S 'lhl e - Seb. Tiach in Arnsta clt ... . . 
-<.. ,~-- Th yss e - J. S . !la ch en de X ederlaml se orga nist c11 in de H) 0 ecll\Y . .. 

Ch. Van 1lcn n orr en - Over Gnill elm us Tlloota ck cr ... 
• P . Visser - Dr Tol111 nl ow (16110-1708) . . . 

H. De Kevr. er - H et Gent se Orga nistcn!lcslacht Tiontlm · 
D r De Rccker - Ant on Bnt ckn er (r 824-r 806) . . . 
Ch . Va n den n orre n - Dn nonYean s nr J acob Run s 
Dr De Recke r - Marcel Dn pré .. . 
X . Teenwe n - P. Jan va n der E lst (1:;08-r6 70) .. . 
Dr De Tlecker - De boodschap \·an Ccsa r Fr anck ... 
M. ) [011niken cla111 - Cesa r F ran ck' s Xeclerl atlllse oors pr ong 
:'11. "}Vfo1111ikend am - De jeugclia re11 yan Cesar Fran ck 
l\I. Monnik end am - F ranc k als org-elcom pon is t ... . .. 
i\T. ) lonnik enclam - N ieuws over Ces ar Franc k .. . 
M. :'lfonn ikenclam - Een Belg ische Fr an ck-b iograp hie 
T. Ti mm erm an - Mat th ias van den Gheyn ... .. . . .. 

1. (5). 8-12 
IV. 29-33 
v. 59-60 
v. 57-58 
ll . 87-88 
11. 99-100 
IJ, 128-130 
111. 92-83 / 111-1 13 
lil . 133-134 
IV, 81 
1. (6). 15-17 
IV, 80-81 
111. 121-122 
IV. 10-42 / J9 

ll . 37-38 
ll. 144 
ll. 105-106 
IJ. 96 / 105 
' · {'i). 14-15 
V. 41-42 
v . 73-7'i 
v. 81-8,1 
IV. 35-37 
IV. 76-77 
v. 7-8 
lV . 77 
1. (2). 9-10 
1. (4). 11-11 
V. 103-10,1 
IV. 125-127 
l. (3) . 6.Q 
11. 29-30 
fll. 12.1,1 
ll. 101-102 
IV. 78-79 / IJ,l 
lil. 59-60 
v. 30-32 
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X. - Em iel De (;r oote 
X. - Vict or Heus ... 
l\l . l\Ionnik endam - Ant on \·an der Hor:-t' s pr omot ie 

• J>. Visse r - Cor Kee ... 
B. De Keyz er - Lemm en,; in de orge lgesc hi cde11is ... 
Ch. Va n den n orr en - Kog s teed,; Lem111en,; (1S23-1S8 1) 
T . ,Timm erman - De organis t Jaa k Lemmens .. . 
Dr De ]ke ker - Frnn,; Liszt (1ST1-1SS6) ... .. . ... 
1'. Eraly - Andr é Marcha l, orga nist en improvisator 
Dr De Becker - Het debat rond Olivi er Mess iae11 ... 
X. - Oli\·i er Messiae 11 krijgt nog een laats te kans in Kc1lerla1Hl 
nr De Hecker - Fl or Peeters , onze Vlaamse org el mees ter ... 
T . Timm erm an - Dcodat Ra ick (1700-1764) ... · 

- P. Vis,;er - Albert Schweit zer, Sern1s sc rvorum Dei ... 
ll. De Keyze r - Het sp rookje dat i\fr Swi 111mc11 bclccftk ... 
T . Timmerman - i\fuz iek le \·e11 in To11gcl"lo ... .. . ... . .. 
Dr De Bccker - Bij ecu verjaring- - Louis Vic rn c (1870-19,,ï) 

•!'. Vis,;er - Jaa p Vrnnkc11 ... 

ORGELSPEL - ORGELTECHNIEK 
F. Peeters - Hoc leer ik 111!j11 org-el kenn en? 
F. Pee ters - Ho e lee r ik 1111Jn org el besp elen ? 
F. Pee ters - Hoc ,;tuclcer ik een org cl\\'erk ? .. . 
A. <:aa-lma11 - Impro\ ·isa t ic en Phauta s ic .. . 
H. Schout en - O\·er harm onis che ana ly se 
iVL i\Ionnik enclam - De beg eleiding- mu · he t Cr eg ori aa us ... 
1'. Sen ·ac,; - ~og- over de bege leiding- \'an het (:r e 0 ·oriaa n;; 
H. Andri essc n -' De harm oniek \'all l~ t (: rcgoriaa11/ ... · ... 
R . ( :h esa uiere - Klei 11ig-hcdc11 Yan g-root belang-
F. Va n der Muc rcn - De liturg ische organist 

• P. Visse r - De or_g-ani st en de litm -g-ie 
T. T imm erm an - Ku nst en Reli g ie .. . 

- P . Visse r - De wa nk ele orge lb a'r1k .. . 
X. - Voorwaa rd en \'a n 1lc Kerk mu ziek (L it . en <:reg .) .. . 
P. Kaese r - OYer het kerk elijk orge lspe l ... ... ... ... 
Jo han - De orge lm uziek in onze Dorps kerken 
J ohan - De orge lmu ziek in onze Staclske rk e11 ... 
G. \·an Ravcnzwaai,i - H et orge l in de sa menl eving 
G. \·an RaYenzwaaij - Onttro onde Orge lk unst ... 
Dr De Becker - Moderne Kun ste naa rschap ... 
Dr De Becker - Over gees telijk Concertmuziek 
A. Gaa lman - ,~raa r moet een orge lconcert aan beantw oord en ? 
T. \". R. - Waa r moet een orge lconcert aa n bea 11twoorde11? 
B. De Keyzer - Aanw ijzin g voor het gebru ik \'an gemengde :;temm en op het 

org el - r66o ... 
H. Brandt s-Bu ys - Ü\' er cle uit voerin g Yan trill ers en pralltrill e rs ... 

• P. Visse r - Versierin g-en bij Bach 
Rr Alberic - Rlincle Organ isten ... 
Rr Alberic - H oe stud eren onze blind e colleg a' s ... 
Bi· Alberi c - H oe leze n onze blind en mu ziek ... 

BESPREK! NG ORGELWERKEN 
A . ï,aa lm an - Enkel e geda chten over wei ni g ges peelde org-elcomp os iti es \'. Bach 
M. i\fonnik en clam - Ee n onbekend orgelco ncert van ].S. Bach 

)'... W . Th ysse - He t th ema \'an Bach 's orge lpassacagl ia 
Dr De Becker - Org el tes ten \'an J. S . Bach .. . .. . 

- p_ Visse r - De org elm is van J. 8 . Bach ... 
- P. V isse r - De or_g-elwerk en van Ant on Hrucke r 

Dr De Recker - De boodsc hap , Yan Cesa r Fran ck 
iW. Mon nikenclam - Rond de orge l\\' erk en \·an Cesa r Fran ck 
H. Sclio11ten - O\·er har111011ische analyse (o.a . b ii Fra nck ) ... 
H. Schout en - De harm oni sche const rn cti e van het tw eede org-clk oraa l \'all 

C. Fran ck ... ... ... ... 
'- (; _ Van Ravenzwaa ij - ·Mozart;; orge lmu ziek ... 

Dr De Becker - Onze Vlaamse orge lmeester: F lor Pee ters 
G. Verse hra egen - Ond Xeclerland se Meesters (Fl. Pee ters) 

" P. V isse r - De ?,;'eclcr landse orge/ mn ;,,iek der Yijfl:icnde ee uw en \·errler 
Dr De Deeker - Bij een ve rjarin g : Loui s Vierne ... ... ... ... ... ... 

ORGELGEBEUREN 
J. ,Rokken - De orge lbes pe lin gen Artif ex te Antw erpen 
B. De Keyze r - De Gentse orgelfeesten 1946 ... 
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v. 15 
v. 59 
lil , 130-131 
v. 112-113 
1. (1). 9-10 
111. 15-16 
IV. 8-10 
111, 9-12 
v. 9-10 
1. (4). 6-9 
ll . 83 
1. (1). 5-8 
V. 30-32 
v. 88-89 
v. 93-9'1 
111. 34-38 
ll. 59-C,2 
V. ~1- 'J&·l ' 

1. (2). 10-12 
1. (3). 10-11 
1. (4). 10-11 
lil . 29-31 
lil . 88-90 
ll. 130-131 
111. 67-68 
ll. 131 
ll . 109 
l l. 11-12 
111. 131-132 - IV. 11-12 
1. (1).-.2-4 
111. 38-39 
IV. 102 
IV.. 101 
1. (1) 15 / (2). 18-19 
Il . 18-19 / 38-39 / 88-89 
l l. 67-69 
lil . 17-18 
IV. 60-61 
ll. 40-42 
ll. 52-53 
ll. 79-80 

V. 28 
111. 23 
111. 50 
ll . 64-65 
ll . 8'1-86 
111. 40-42 

1. ('i). 18-20 
IV. 17 / 34 

'>. 1. (3). 13-14 / IV. 2S 
IV. 51-94 / 103-105 
v. 38-41 / 63-67 / 78-81 
IV . .138-140 
lil . 87 
1. (3). 6-9 
ll . 74-77 
lil , 88-90 

lil . 107-110 / 1'11-1·1'1 
ll. 121i-128 
1. ( 1). 5-7 
1. (2). 14-15 / (3). I:i-16 / (4). 13.1,1 

/ (5). 16 
lil . 114-116 
Il , 59-62 

V. I05-t0? 
1. ('i). 20-22 / (6). '1-11 
Il, 8-14 / 30-36 

~-

\ 



,. 

.. 

H. Va n Hill en - De Belgisc h-)k<le rla11dsc sa 111c11werking- e11 cle Gc11t,;e oq:tel-
fees ten .. . 

B. De Kevzer - Concertreis va11 Fl. Peeters naar Ameri ka e11 Ca11ada 
"f-'. Visser ·- FI. Peeters en H. Anclriesse n tellc 11 mee in Ame rik a 
-P. Visser - .Fl. Peeters op tourné e in Holla11d 
-P. Visse r - FI. Pee ters in de oude kerk te A 111stcnl a111 
-P. \Zisser - Orgel fes ti va l te :\'aarde n . . . 
-1'. Visse r - Org elwee lde in Xaarclen .. . 
J.B. - Pa edago g isch c Orgelconcerten te Rn lclnc 
X. - In clc kerkmuzi ekschool t e Utrec ht 
M. Monnikendam - Montevcrdi's Orfeo (te Bru ssel) 
Dr De Becker - Andr é Marchal (in Tongerlo) 

• l'. V!sse r - Alb ert De Klerk (in Tonge r lo) ... 
·P. Visse r - F lor Peet ers (in To ngerlo) ... . .. 
L. Jageneau - Bach Fes tirnl (i11 Tongerlo) ... . .. 
L. Jag-eneau - Vers lag over studi ereis naar Parijs ... 

VARIA 
i.r. Monnik cnclam - Tn een Ho lla11dse pi_jpc11111akeri j (tn11g-wcr ke11) 
M. Mon11ike11da111 - H et org-cl i11 de schik ler kn 11st 
X . - H et Pnsîti ef op schild erij ya11 het Lam (;u ds 
X. - Org-elmu seum 
Tij l - Orgel en Hum or ... 
X. - Plai s ir de la Mus iqu e (radior eport age ) ... 
X. - Sy mpathi eke herin11ering- .. . . .. .. . . .. 
(;_ Va n RaYe11zwaa ij - De orge lmak er ,·a11 Amster dam (Swec lin ck) 
De Scha lmei - Open bri ef aa11 de Hcrc11 Criti ci ... . .. 

- P. V isser - Tets ,·oor ons ? (Th e orga11 club) 

Cy riel Va n den Abce le ... 
E rn est Arsehoclt ... 
E . J. Borrenians , 0. Pra em. 
Mgr Coppi eters ... 
Dr G. D. Cu11ni11g ha111 ... 
Alfons Des met ... 
Hr. Egino ( Heyd er) ... 
H enri Herman s ... 
(;uillaume H onéc . 
); icolas Aloys ius ·Monta 11i 
llfw 0 . Van Pup·elclc 
Pr. va n Rechem .. . 
:.\Iax Se iffert 
Alfons Suys ... 
Jul es Verh asse lt 
Leo n Verr ees 
Osca r Wakke r 

Aalst, Jan rnn 133S-136.5 ... 
Abb ey, John 1745 
Aclema, Gesla cht . 

Ge br oede rs 19° 
J ozef . 
Pe tru s 
P.J. ... 
Sybrancl ... 

.i\gric olà, - Rttclolf 1479 
Ahlstrancl , C.F . Zweclen 
Alleco urt , C illi s 1626 cfr . Ha11iconr 
A 11clreasse11, J oh. D ene mar k en 
A nn eesse ns, Ju les 20° 

Oscar 20° 
Anthoni, Jul es 16rr ... 
A nth oniu s, J111i11s 1617 
Ant werpe n , Jan van r479 
Aren, Jan Yan r46o ... 
Arnaut s, H endrik 1440 ... 
Bade r, Da11iël 16oo ... 

J osep hu s 1720-I746 
Pi eter . .... . 

IN MEMORIAM 

ORGELBOUWERS (*) 

1. (6). 2.3 
1. (2). 17 
111. 91 
IV. 18-19 
v. 86-87 
IV. 106-107 
v. 90 
111. 70 
111. 116 
111. 94-95 
111. 64 
111. 96-97 
111. 1 (,(. ( 16 
v. 87 
IV. 1111 

111. 71-72 
111. 135-137 
11. 102 
1. (6). 23 - Il. 21 / ,13 / 9 1 
V. 12-14 
IV. 44-45 
ll . t35-136 
ll. 107-108 
1. (4). 16-17 
lV. 19-20 

l. (6). 21 
1. (5). 7 
1. (2). 19 
II( 1 
111. 148 
l. (1). 16 
V. 24 
ll . 62 
m. 49 
111. 75 
v. 116 
v. 116 
IV. 143 
1. (1). 16 
IV. 46 
ll. 65 
IV. 24 / '17 

1. (2). 7 
IV. 141 
l. (4). 19-20 / (6). 19-20 -
111. 106 - IV. 86 
Il. 33 /- 113-114 
11. 132 - IV. 66 
11. 33 / 112-11'1 
11. 132 - lV. 64 
11. 132 
l. (2). 8 - '" · 85 
1V. 80 
11. 27 
ll. 87 
1. (,1). l 'i IV. 86 - V. 102 / In<> 
V. 102 
1. (6) . 14 
v. 3 
11. 51 
111. 56 
111. 56 
v. 69 
V. 69 
v. 69 

("') In de ze lijst komen de hedendaagse orgelbouw ers niet voor; zie hiervoor verder ond er < N ieuw gchonwdc of herstelde oqtcfs >. 
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Bader s , Duit s land 
Gebr oeders 
Arn old 
Coenraad ... 
Tobias 

Bakke r , A .... 
Ba1,bai se , Jean 15S5 
Barbier, :;.;ricolas 
Bütr, . 

lliitz - Witt e ... 
Bau stetter 
Bauwens 1692 
Bauwens, J acobus 1695-169S 
Bauwen s , :;.;ricolaas 160.5 ... 
ll el, Josse le 1551 .. . . .. 
Relle, Gui lielm us van 1683-1687 

Jan van 1669-1695 .. . 

Ber g, Jacob van den 1620 
Ber ger, A. I. 1753 

Andrie s 1747 . 
An to on 1760 . .. . .. 
Dominicus 1786 ... 
Loui s 1772 

Berna rd(s ), Jacques 1620 cfr. cln Mont 
Rerner 
Beuc het, J. ... 
By laardt, J. J . van den .. . 
Billemo s , Steven ( ?) 17° .. . 
Rilstev n , Jac ob van 1455 ... . .. 
Rij s, Lud ov icu s 1646-165.1 (a lias Tiiese, Bis, de Bis) 

Biuvjgat r8o8 ... ... ... . .. 
Blancquaert , Char les 156o-1576 (alias T-l-lancaert ) 

Rlas, Eg idiu s le 1733 
Rogl1ema kere, Hing hel e de 1462-65 ... 

W illem de 1454-55 
Bolle, Jan 1.585 . .. . .. 
Boots, Michiel 1679-81 
Rouclry, 1456 .... . . 
Rr ebos, Ges laèl1t 

Gilli s 1551-84 

Gommaart 
Hans 1.577-1609 
Jasper · 
Michi el .... 

Rrcclcmers , Henry 16° 
Rrciss iger, Pet er ·16° .. . . .. 
Rr emser, Blasius 1663-6, (ali as Rricmscr, Rrim sc r , Rroms er) 

Jan r6 46-6s . . . . .. 
Hrou cke, Jan van den 1.581-1635 
Ru.zg-enhont, Pi eter van 1493 
Bu ekel, Lamb ert r6° . 
Rnkel e, Jan de (van ) 15• 
Ru sch , V . H. Denemark en 
Rnu s, Ges lacl1t de 

Jan. 
, - ___ Joos 1480-15r8 .. . 

Jor is r520-r 532 . 

Ca rli er , Cri spijn r.590-1600 
Jean 1604 

Caspa rini , Eug een Du its land 16° ... 
En g-een Denemark en · 18° 

Cas tel , F. . .. 
Cava ill é-Coll Ari stid e 18n-1 899 ... 

Claesz. , Yse brant 1543-1564 (ali as Claey sse un e ) ... . .. 
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111. 82 - v. 95 
lil . 105 
lil , J0j 
lil . 105 
111. J0j 
111. 105 
l. (5). 4 / {o). IJ 
lil . 58 
lil . 21 / 82 / IOli - IV. 86 
V. 77 / 90 / 112 
IV, 128 
ll. 111 
IV. 16 
V. 19 
1. (5). 6 - IV. 98 
111, 4'i / 56-58 / 86 
111, 122 / 138-140 
IV. 107 - V. 115 
lil . 138-140 - IV. 7 / 107 / 109 
V.100 / 115 
111. 57 
IV. 110 
V. 100 
v. 100 
v. 45 / 100 
v. 100 
lil. 56-57 
111. 82 
IV. 141 
111. 13 
111. 56 
11. 50 
IV. 16 / 55 / 91 / 136 
v. 4 I 27 / 28 
v. 95 
ll . 27 - 111. 2 / 5 - IV. 2i 
V. 2 / 3 
V. 70 
IV. 108 
IV. 108 
111. 102 
IJ. 28 
v. 97 
ll . 3-7 / 44 
l. (2). 4 / (4). 4 / (5). •I 
ll . 3-7 / 44 
11. 3-7 
ll. 3-7 / 99 
11. 3-4 
ll. 3-4 
1. (2). 4 
lil . 43 
IV. 92 - V. 19 
IV. 44 / 92 - V. 19 
v. 16 / 50 
IV. J9 
IV. 4 
1. (2). 2 / ,J / (3). 1 - 111. Il 
111. 93 
IV. 2-5 
IV. 2 
1. (4). 2 / '1 
IV. 2-5 / 19 / 61 / 108 - V. CJS 
111. 127 
IV. 2-6 / 74-7'i / 110 - V. CJR 
1. (5). 6 - lil. 57-'iR - IV. 21i 
lil . 57 
lil . 48 
11. 99 
1\/, 141 
1. (6) . 18-20 
ll. 31 / 63 / 75-77 / 100 / 112-ll ï 
/ 132-134 
1\/. 141 - v . 101 / 117 
111. 27 / 'i4 
IV. 5 / 122-124 - V. 98 



Cleef, Leonard van T 590 .. . 
Clerck, Jan de 1540 ... 
Cl iqu ot 1731-1766 . 
Cloetens, Firma 20° ... 
Cnobbele, Fr ederik 1679-1685 .. . . .. 
Collet, De11is 1570 
Colne, Lieven van 1459 .. . 
Cools, Hén clrik ( ?) 1535 .. . 
Cove len, Jan van 1519 
Compenius, 1612 ... . .. 
Compeni us, Esaïas 18° ... 
Cor lyn , Mr. 1499-1504 
Corne lis, Broeder r6g9-1700 
Corne li s , Jan 1514-1516 ... 

Lieven 1504-151S 

Cran e, Jan de 15• 
Crin on, Jan 1540-45 ... 
Da m, . Firma va n n 83-1882 

La mb ertu s van 178o 
P. van 1897-1925 ... 

Daneels, Broeder Pauwel,- (?) r 599 
Dedericxs, Jozef 1713 
Degrijse, 1821 
Dekk er , Firma 20• ... 
Delahaye 18° . 

André 1594 . 
Franç ois 1615 
Josep h 1746 
J;;oui s 16g8-1723 

Destré, Pierr e 1646-1661 (alia;; D' estre) 
Deynze, Li~ven van 1645-1661 
D'Houdt , Ernest ... 

Gerard. 
J.B. 

Dielkens, Mr 1721 
Dieu, Jan Ie 1709 
Di llens , Care ] 1703-1729 
Dirksz. Uulke 156o-1600 
Diste len, Dani ël va nder rs• 

Doul on , Dedier ca 1625 ... 
DrijYers, Leonard 19• 
Dubo is, Crcspin, 1626 
Dub ois , Christop he 1637-43 
Ducroq uet, Frankri jk 
Dup lesi (?) cfr. Goy m ont 
Duyssc hot, Gebr oeders 17° 
Eeck hout e, Ges lacht va n lleu 

Gilli s va n den 1518 
H ar m. va n den 1504-1506 ... 

Ja cob Yan den 1.524 ... 
Eec kh out e, Ja cob I 1485-1496 

Jacob IJ 1_<;21-1.:;32 
Quirijn 1489-r5r 9 (alias Corin, Kuryn) 

Eek man s 1639-1645 .. . 
F.elen, Ges lacht va;u ... . .. 

Adams van 1457 ... 
A11thouie van 14.14 

E lewou d, ::-Iicolaas cfr . H elcwo urlt 
E lst, Jan van der 1648 ... 
E ngler ... 
Estrada, Pet ru s de 1515 .. . 
Eynde , Jacobus van n o r-1729 
F laman, Aclrieu 1638 ... . .. 
F leu trop, D.A. 20° 
Forcev ille J . Bapt. 1650-1714 

F orr es t Filip 1866-1876 

Fr ederic i, Duit sland .. . 
Fr ey tag, Du itsland .. . 
Frobenius, Denemarken ... 

111, 102 - IV. G 
111, 128 - IV, 3 
IV, 141 
fll , 139 
IV, 50 - V, 19 / 93 / 102 
111. 7 
Il, 56 
1. (2). 4 
1. (2). 4 / (3). 3 - 111. ,13 / ~, 
lil. 93 - V. 76 
ll . 99 
111. ï7-78 - IV. 6 
ll. 28 
1. (3). 13 / (tl). 23 
1. (2), 2 / (3). 12 / (4). 23 
Il, 103 - 111. 78 - IV. 97 
ll . 50 / 56 
1. (2). 3.4 / (5), 5 
111. 106 
lil. 105 
IV. 21-22 
111, 102 
m. 128 
v. 110 
111. 106 
lV, 137 - V, 45 
111, 56 
lil, 56 
V. 44 
Il. lil - lil . 118 / 128-129 
IV. 16 / 56-57 / 100 
IV. 55 / 13ó - V. 4 / 27 
IV. 16 
Il, 16 
ll. 16 
Il. 16 
v. 69 
V. 45 
IV. 92 
111. 85 
1. (2). 2 / (3). 3 ll . 9-10 
111. 43 - IV. 3 
IV, 16 
1. (6). 10 - Il, 16 - lil. 36 
v. 99-100 
lil. 56 
IV. 141 
lil. 57 
111. 22 / 105 
IV. 3 
111. 101 
1. (2). 2 / (3). 2-5 - 111, 78 
IV. 97 
m. 101 
1. (3). 2-5 - ll. 81-82 - IV. G 
1. (]), 2-5 
l . 3. 2-5 - ll . 82 - IV. G 
v. 18 
1. (2). ,j 
IV. 50 
IT. 51 

IV. 64 
v. 76 
IJl. 56-57 
IV. 13-15 
1. (4). 23 
111. 63 - v. 11 
11. 1 / 136 - lil . 102 
IV. 27 / 38 / 100 
v. 29 / 44 / 70 
1. ()). 23 / (3). 1,1 / ( ll. 17 / (6). 21 
ll . 142 - lV. 11 
111. 82 
111, 82. v. 77 
ll. 87 / 129 
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l~aillard, 166ï 
Jori s , 1672-16ï8 
c;a rre ls, Rudolf 18° .. . 
(~eeraer ds berg he , Joris van 1475 
l :ent, Char les van cfr. Rlancqua ert 

J an va n 1394 ... 
<:crmain René 1So3-181ï (alias (:armin, Ca crm ijn ) 
Cotlschalc k, 15° ... 
(:onza lès , Firm a Fr :111krijk ... . .. 
Gorclon , Robert 16,p-1 658 (alias Chortlon, Fon lo11, Corcloy) 

< :oy 111011t, Claude Barnab é cfr . Dnpl esi 
(;raubo em, Rern s t r6° 
(:raur ock , Han s 1536 

Johan 16° ... 
(:rave, \Vill em de 15,14-;;7 
Crim yck , Jan 1635-36 
(;l'llizen, Firma van Iï9 9-18.18 

Albertu s va n ... .. . .. . 
\Vill em van 

( ;l'll_ytt cr , J oh. de Iï 33·34 
Ha cck, Greg oriu s Yan, r666 
Ha cs trecht, Pauw el Yan 1506 
Hacgh, rnn ~ icolaas 1656-1669 (alias rn11 Hag-hcn) 
Ha eghe11, Yan der 

<~regoriu s rnn der 16ï2-1693 
Jan van der 1666-1660 ... 
Jean Joseph Ya.n der n8o 
Lu y polcl Yan der ? r6:io 
Pieter van der 1634-1638 

H agcr beer , Gebr. 17°... . .. .. . . .. 
Ha ge rbeer , n • ... ... 
H age rbcers, c:erm er Ga !tusse n 1644-49 

Ja cobu s Galtu sse n 1651 
Hal en, Louis cle 156o ... ... ... 
H alli cou r, Gilli s d r. Allecou rt 
Hamm erber_g-, Olof Zweden .. : 
H ardorf, 'Willem 19• ... 
H ar mens, Jan Iï 0 

Hari sso n, G . Dona ld Amerik a .. . 
Heineman , Du it sland 
Helewoud, ~ico laas r7° 
H elleman, TïI9 ... ... 
Helm an , ~ icla es 1697 
Hern, Clrnr les du 1508 
Heman , Fam il ie De (Le) 
Hess, H erm an Duit sland 
Hes fre, Oudin Le r487-r4qr 
Hilclebrand, Johan Gothfri cd De nemark en 
Zacharia s 
Hild ebrnnd s, 20° ... 
Hil ge rs, J an 1783 
H insch, Albertu s .L\.11to11iu;; 1749-1ï84 
Hin sch , Duit sland ... 
Ho cquet , Flo ris 1588-1619 

Jan 
N icolaas .. . 

H oltk amp, ·wa lt er Ame rika 
H oog l1t1ys . Aimé r88.5 

Gera rdus 1Sro 
Lod ewijk 1860-186q 
Simon 1830 ... 

Tioqu c, Arndt 1.584 .. . . .. 
H ouHc, Lud ovicus van 1846 ... 
H ouwe, He ndrik van der 1_:;• 
Hub ea u , J. ( ?) 1815 
Huugh es , Guill es ( ?) nSo 
Tsacker, Franç ois Yan 1661 .. . 

Vin cent van 1667 
Tsorcc, Fami lie ... ... . .. 

Louis 1592-16r5 ... 
Pieter 1.:;6o-r6o2 

.Taak uit Vlaa nd ere n 14° ... 
J a_g-enea u, Lu c 
Jan, Meester 14• dr . Onclanck 
J an nes , Meester rs• ... 
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111, 117 
V. 115 
111. 105 
1. (2). 8 
Il, 26 - 111. 5 
1. (2). 7 
111, 69 - IV. 13 - V. 108-110 
Il, 50 
IV, 141 
ll. 111 - 111. 102 / 117 
IV. 6 / 16 / 26 / 50 
111, 57 
111. 43 
IV. 123 
111. 43 
11. 103-101I - 111. .1,1 
IV. 109 
111, 52 / 106 - IV. 22 
111. 105 
111. 52 / 105 
IV. 110 
v. 100 
IV, 123 
111. 102 - IV. 15 / 6'f 
11. 111 - V. 108 
1. (4). 23 - IV. 100 - V. 50 / ï 2 
III. 102 
lil . 139 
IV, 99 
1. (5). 6 111, 118 - IV, 26 
m. 105 
V. 18 / 86 
m. 62 
lil. 62 
1. (6). 12-111 

IV. 80 
111. 52 / 105-106 
lil. 52 / 105 
'· (5). 12 m. 82 
1. (5). 6 - V. 99 
IV, 137 
v. 29 
IV, 75 
111, 57 
111. 82 
m. 56 1 86 
11. 99 
V. 76 
111. 106 
' · (5). 17 
ll. 119 - 111. 105 
111. 82 - V. 77 
,. (5). 5 - m. 56 
lil. 56 
m. 56 
IV. 29-33 
V. 100-101 
v. 43 
111. 129 - V. 100-101 
V. 100 
111. 144 
V. 109-110 
1. (2). 2 / (3). 3 
I.V. 136 
v. 99 
v. 115 
v. 115 
1. (5). 5 
1. (6). 12-11 - 111, 16 
1. (6). 12. 1,1 - 111. ,j'j 
IV , IQ() / 121 
1. (2) . 7 
111. 142 
1. (2). 7 
ll . 50 



Jauny (alias J anne) 1532 ... 
Jan s, Harm en 17° 
Jori s , 20° . 
Joris , F rans .. . 
Keere, Jan vau der 1489 

J oos van der 16° 
:{/ icolaa s van der 1528 
Rogier van der 1506-1525 

Kcy gb erman, Th omas d r. Reyg henn an 
Kla is , J oh. Duit sland 
Kn obbe, Aeudr yck dr. Cnobbele 
Kn obbel, Fr ederik dr . Cnobbele 
Köni g , Ch. Ph. Dui tsland 
Kools , Hendrik d r. Cools 
Kouteren, van 20° 
Kri sman, Fr . X. Oostenrij k ... 
Ku hu , Firma Zw itse r land 
Küu ckel... 
Kmi ckel, J. P . 1804-1811 
Kyr e , Jan 14" 
Lal o, Care l ( ?) 17° . . . . . . 
Lambu ert, Mert ene de 1330 
Lang he, Th eodoor de 1714-15 
l, angh cclul, Ges lacht ... 

l ;ui llames 1590-1594 
Jan 1568-1592... . .. 

i\Iat hens 1585-1635 

Michi el l 1534-156o 

Mich iel Il 1564-1591 

La ng lec 1673-S1 (alia s Lang let, Langlez) 
1,a nno y , Tb. de 1394 
Laere, Ja spar va n 16° 
1,are, Wi llem va n 1587-1592 ... 
Larsso n , Johan Zweden .. . 
Lauv eg ne, Ja cqu ot 20° .. . 
Leuou, Boudewijn 1643-1656 (alias Lcclon ) 
Leeuw arden, 16° .. . 
L 'warden , 19° 
Leeuwen, va n 20° 

• • r: 

Lemonni er , Josse 15° cfr. de Muldr e 
Leup , Mat h ieu Le ( ?) d r . de W ulf ... 
Le uven , Mees ter Jan van 1622 .. . 
L ier, Jan van d r. Verryt 
Li er, Claas van 1536-1553 cfr. de Smet Claa s en Verr yt Claas 
Loncke, F reder ik 1889-1924 

J ozef 1924-

P ie ter 1924- . . . . .. 
Piete r Albertu s 1821-1S97 ... 

Loo, J an va n 1623-1663 ... 
Loo, Martinu s va n 1676-1689 .. . 
Lorentz, Joh an .. . 
J ,oret, t :es lac ht .. . 

F ran s 18o8-1859 
H ippo ly te 1854-1859 

Maarsc balkerweercl 189 1-1912 .. . 
Maas , _ ïc . 17• ... 
Maese man , Jacqu es 1635-1636 
Marcussc n , Fi rm a Denemark en 
Ma rc, Ancfreas de 
Math eese rn;, Joan nes 1700 
1\Iatth ys, J an 1647-1655 •·· 
Ma ura chcr , Oos tenri _jk 
Medaert, Arn on lt (alias Miclclar t) 

c;heerae rt 1632-40 
Jacques ... . .. . .. 
Loui s 
Piet er 1679- 1 697 ... 

Meerc, 
Mely r, Jan ( ?) ... 

lll . 127 
lil . 52 / 105 
V. 57 
lil. 81 - IV. 13 
IV. 4-5 
IV. 5 - V, 98 
IV. 5 
IV. 2-5 / 108 

1, (1), 11 - 111. -19 / 70 - V, 2 

111, 82-84 - V. 77 

111, IOó 
IV. 24 
IV , 58 
v. 77 
lil. 82-83 
1. (2). 7 
lil, 56 
1, (2). 7 
IV. 110 
1. (2). 4 - 111, 57 
lil. 4-5 / 102 - V. 3 
1. (4), 2-5 / (5). 2.,1 / (1 - ll . 7 
111. 3 / 56 / 58 / 68-69 
IV. ó / 50 
1. (5). 4-6 / (6). 1,1 - 111. 5(i / 79 
IV, 26 / 130 
J, (3). 5 / (4). 2-5 
JV, ,1 / 50 / 74 / 109 - V. :i 1 
1, (4). 2-5 / (5). 6 - 111, 79 
IV, 3 
JV. 26 / 99 - V. 29 / -13 
1. (2), 7 
v. 51 
JV. 38 - V, 51 
IV, 8 1 
IV. 141 
111. 55 - IV. 6 - V. 100 
111, 85 
111, 106 
V. Il 
1, (2). 2 - 111. 57 
lil . 57 
Il , 27 

1. (2). ,1 - ll. 124-125 - IV. 6 
1. (5). 23 
1. (2). 16-17 / (5). 23 - Il. i ,G.(>7 
111. 138-140 
1. (5), 23 
1. (3). 19-20 / (4). 21-22 
ll . 136 - V. 44 / 52 
Jl. 28 / 136 - IV. 50 - V. 'i2 
Il , 99 
IV. 86 - V. 43 / 68 
111, 35-36 - IV. 61 
n. 16 - 111. 3c, 
ll. 58 - 111. 62 - IV. 128 
ll . 99 
JV, 109 
Il , 99 / IO0 / 128 - IV. 80 
IV, 6 
ll . 111 
JV, ,14 / 6,1 - V. 19 
IV. 24 
v. 92 
IV. 26 / 50 - V. 9 1-92 / 102 / l lï 
V. 92 / 100 / 102 
v. 91 / 100 
IV. 26 / 50 / 63-6-1 
V. 92-93 l 102 
v. 77 
111. 77 
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Merk liu, Jozef 1842-1$70 ... 
Merr e , Niclays Ie 1625-1626 
Meulen, Rem bout van der 1555-1556 
Midda r t cfr . Medaert 
Misicke 16" ... 
Mittenreyt er, Joh . . 1ï79 -1780 ... 
,Mont, Ja cques du dr . Bern ard 
~1.oreau 1732 ... ... 
Mors, Ges lacht 16° (alias .Moer , l\loor, .Moors) 

An toni us 1553-55 
Cornelis 1535-50 

He ndrik 16" 
Jacob 16° . . . ... 
Mark 16" ... . .. 

Moten, J an van der 1491 
i\lnldre, Joost de 15" dr. Lemouuier 
.Müll er Christiaan 1724-1747 

);eelma ns 1685 ... ... ... 
);yhoff, Geslacht 16° 

Hendrik ca 1555 
Herman 1525 

Olivie rs, François des 156o 
ündanck cfr. Mees ter Jan 
Ost , Jacobus 166<) 
ÜYenbeek, J. van 17S3 ... 
l:'aepken, Heuri c 1330 ... 
.!:'au, Liev en de ( ?) 1564 .. . 
1-'au (w) , Jac ob de 1558 . . . 
Pescheur, Le 16° ... 

Hen ricus de 17 34 
l:'eteg liem, Geslaclit van .. . 

J. Van 1825 .. . 
L .B. va n 1753-178ö 
Piete r I 1733-176 6 ... .. . 
Piete r 11 1836 ... 1 .. . 

Pe ters, .Fabian ca 1550 
Pet erson, Dieryck 
1-'icard, Ges lach t Le 17" ... 

Jan Bapt . 1750 ... 
.l:'ieterszoon, Adriaan 1400-148o 

Pley el, Firma . . . 
Ponch et, Gu ill aume 1623 ... ... 
Posse liu s, Jan 1658-1665 .. . 

Mar ti nu s 1636-1640 
Quelhorst 
Rad ege r, Joha nnes 17u-r71 3 . . . , ... 
Rad ersma 20• 
Reich, R. ( ?) 1704 
Rei chn er, Joackim 1658 ... 
Reya ert, Jan 1658 
Rey g herman, Thomas 1553-85 (alias Ri g hema11, 

man, Wyg hemau ) 
Riepe ... ... . .. 
Ring , P. S . KelJer , Denemarken 
Robu s te lli 
Rbchess on, Fr. .. . 
Roeg ies, J. Fr. 1810 ... 
Rott enste in, Herman R. ca 1530 ... 
Roi j , Nico laas van 1662 
Roy, Jea n le 1668 
Roye r, Ges lacht de (le) 1655 ... 

Charles de 1645-1675 ... 
François de 1647-1675 
Jea n de 1662-1671 
Nicolaas de 1642-1680 

R uckers, Jan 1610 ... 
Rtt e, Pie ter de la 1581-1585 .. . 
Ruit er , Mense 20• ... ... .. . 
Ruk ens cfr. Ru ckers 
Ryckcre, C:ebro ede r~ De 1763-1779 

Joh ann es De 1779 ... ... 
J oseph De 1743-1744 
Pieter De 1744-60 ... 
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Rygh eman, Ry ker~ , Keygher-

111. 35, - IV, 141 - V. 68 
IV, 109 
1. (3), 5 / (ó), 13 - IV, 5 

lll , 85 
lil, 82 - V. -17 

1, (5), 12 
1, (2), 4 - lil , 78 - IV, '.l 
J. (2), 4 - ll . 6 - lil, 78 - V. 50 
1, (2), 4 / (4), 4-5 lil. 78 
l v', -1 / 7-1 
1, (2). 4 
lil , 78 
1, (2), ,J 
11, 1 JO 

1, (5), 12 - lil, 82-S3 / 1 U5 
IV. 65 - V. 18 / &i 
IV, 50 
IV, 122 
I , (2). 4 - lil. 44 
LIJ, 85 
lil ,' 7 

IV, 15 
111. 84 
1, (2). 7 
v. 52 
IV, 98 
IV, 131 
IV, 93 / 110 
1. (2). 16 - Il, 47 / 66 
IV. 77 / 86 / 137 
lil. 84 
lil. 139 - IV. 64 - V. 100 
Il, 20 / 136 - IV, 27 - V. 30 
111, 122 / 139 - V. 109 
lil, 85 
v. 99 
l. (6), 23 - 111, 58 
IV. 131 
1, (2). 4 - ll. 9 / 50-52 / 111. .:l 
IV, 3 / 75 
IV, 141 
lll , 56 
IV, 15 
IV. 16 
V. 77 
IV, 22 
lil. 106 
IV, 100 
111. 82 / 84 
IV, 16 

lil, 2-3 / 78 / 102 - IV. CJ8 - V. 2 
v. 76 
Il, 130 
1, (6). 7 
IV. 141 
V. 43 
lil . 85 
IV. 26 
v. 44 
v. 28 
lil . 56 / 79 - lV. 6 
Il , 110 - IV. 100 - V. 44 
IV, 26 - V. 43 
11, 2.7-28 - V. 4,1 
IV. )5 
111. 57 
v. 11 

111. 84 IV. 7 
IJl. 84 
IV. 110 
111. 84 - IV. 110 - V. 4-1 



1-tyc kers cfr. Rey ghennan 
Sa uer, W . Duit sland 
Schär er, Hans 18• Denema rk en 
Scbe ibe ... ... ... 
Scbyve n, Pi eter 1880-1899 
Schmidt, J. C. 19• .. . .. . 
Schni ~er, Arp 1710-1711 

Sehnitger, Caspar 1721-1725 
Schre ur s, Hub er t 20" 
Schwa rzbur g ... 
Sec bar, Juliu s 
Sévéri n, André 1640 ... 
Si lbennann, Gothfr iecl 
Sim en, ca 1540 ... 
Skiun er, Erne st Amerika 
Smet; Aa r t de ca 1580-1592 

~ icolaas de 1557-1570 

Smit s 1862-1882 .. . .. . · 
Smits van Keulen ·1840 
Snouck, H enr ick 1609 
Sno ucq, 1614 ... 
Soig nies , Johau de 1365 
Songniez, Jea n I de 1381 

Jea n Il de 1440 
Sörenzen, M. De nemark en 
Spanjaard, Firma H. 
Sp arlin g cfr. Holtk amp 
Spir e , Georg ius van ( ?) ... 
Spronkh oéf, Mark vóbr 1480 ... 
Spuryuck, Geirn aert 16o7 
Stecn reu, cfr. va n Are n 
St e,·ens , Joz ef 20° 
Stoop, Jacqu es 1564-1575 ... 
Stracte n, J or is va n der 150S-1534 

Piet er van der cf1_-. Estracla 
Strurnpfl er , Du it sland 
Sucaet, va n cfr . De Succaff 
Succaff, De 1595 .. . .. . .. . 
Sulk i11 us, Carnificu s 1342 
Suys, Hans 16° .. . .. . 
Swart, Peter Janszoon de 1567-1588 
Swart sbur g , Joh . 1727-n40 
Sweyss, cfr. Zwit s 
Sybran t va n Brab ant 1580 
Tee rli11ck, Ca re] 1665-1679 
Teir lin ck, Jan 1670 ... 
Telles , Math ieu Span je 
Thierry, Frankrijk .. . 
Timm enga 19 - 20" 
Timp e, 1815 .. _. 
Toers, Ant onm s 1540 
Torr e, Corn eli~ van 1595_ ... 
Tran ecker, l.'i" .. . 
Uree l, Fr ecle rijk 1857 

· Vae lbeke , Lodew ijk van 1318 
W ill em (?) rnn 1415 

Vakkx, 20° ... 
Vatt er , Chri s tian 18° 
Vecoli , A11tho11y 1613 (alias Veculi ) 
Ve rbeeck, An th ony 1617-r635 
Verbeke, Charl es r8ro 
Verryt, Jan ca 147.5-1548 (alias van Li er) 

Verry t Claas dr. de Smet, ,·au Li er ... 
Veurn e, (;<Jdfried ,·au 1382-r441 

Jan van 1382-1441 
Vich ten, Egidi us van 1574 
Visbcc q, J an 16q5 
Viséc , ( ~ilbert (de) ca r 380 

Jan 1387-1398 ... 
Voorcla , 16° ... 
Vott cler cfr. Jfoltk amp 

ll. 100 
Il, 99 
v. 76 
1, (4). 15 - lil, 65 - IV. 86 
111. 83-84 
ll. 99 - IV. 21 / 82 / I05 / 113 
v. 76 
lil . 105 - V. IS / 77 
Il, 3 1 / 115 / 132 - IV. 6ü 
IV. 72 
v. 99 
1. (5). 5 
Il, 99 - V. 76 
lil. 85 
1. (5), 10-11 
l. (2). 4 - ll. 124 
lil. 25-26 / 56 / 58 - IV. 6 - V. 3 
1. (2). ,J - ll. 27 - 111, 27 / :i-1 
IV. 6 I 75 / 122-123 
1. (4). 19 - IV. Sû 
IV, 93 
v. 51 
IV. 99 
1. (2). 7 
lil. 56 
lil, 56 
ll. 130 
lil. 106 

IV, 136 
Il, 50 - IV. 3 
IV. 98 

ll. 138 
1. (5). 6 - 111. 138 - v. ,1:; / 9() 
1. (6). 1,1 - lil. 57 

111. 82 - V. 112 

lil . 26 / 27 
1, (2). 7 
lil. 43 
lil. 61 
111, 105 

v. 115 
lil, 56 / 102 - IV. 92 - V. 19 / Il 
m. 78 
IV. 129 
IV. 131 
lll . 105 
111.84 
111. 44 
v. 99 
111. 85 
v. 109 
1. (2). 6 
IV. 49 
lil. 106 
1. (5). 12 - 111. I05 - v. 86 
IV. 38 
lll, 104 
V. 43 
1. (2). 2-4 
ll. 3 / 123-125 / 26-27 
lil. 57 / 98 - IV. 3 / r, I 7ï 
IV. 6 
l. (2). 7 - 111. 56 
111. 56 
IV. 137 
m. 56 
111. 56 
1. (2). 7 - 111. 56 
lil. 85 
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vVaghers, Cha rles 1515-1524 
Fran çois 1589 . . . . . . 
J an 1550 

Wak ker , Osca r Duit slaud 
Wa kk er ... 
Weele n, F: vau de 1815 ... 
W~ert , Jan vau 163ï -1644 
We lte 
\Viewerd, 20• 
W illem, Meester vöör 1487 
Wispe laere , Sy moeu de ( ?) 1565 
Witt e, cfr. Bütz-\;Vit te 
Witt e , Firm a 20° 
Wulf, Math ys ( ?) de d r. Le Le np ... 
Y soree cfr. Iso ree . 
Ype re , Gode(roy van cfr. \·an Veurn e 
Zachmoort e le, H endrik Yan 154ï-1 556 
Zwit s, Lev inus 1459 (alias Swcy ss) ... 

ORGANISTEN - ORGELADVISEURS (*) 
Ackaert, Anth ony , ca 1570, Watervliet ... 

- Agri cola, Rud olf , 1443-S5, It alië - :\Teder land 
Ajstru p , Sve nd - Denemar ken 
Aubi ans, Johan Des - 14• . .. 
Baugers, Emil ins - Denemark en 
Bauweus , Nicla y , 1605, Ath 
Bel, Firmin Le, .. . 
llerg é, 1832, Bru gge .. . 
Blootacker, Guill elmus, 157ï , Bru gge 
Blow., Joh n - En geland 
Bogaert, Petru s Van den, 1829-1S74, T onge rl o 
Bois, Noe du, 1609-1613, Gent .. . 
Bonn ebroque , Symo n , 14° 
Bonni ers, Jacobu s, 1693, Gent 
Borr emans , Juul, 1881-1944, Touge rl o 
Boutm y, Jacobus, 1692-1700, Gent 
Boutm y , Jan, 1758, Gent. 
Boutm y , Jan-Bapt ist, ca 1700, Gent 
Brou cke, Louij s van den , 1664-169 (, Gent 
Brouck e , P ieter v an den, 16°, Ee kl o . .. 
Brunu ea u, Jacob, 1571, Gent ... 
Buerse, Pieter, vóór 1482 
Burn ey , Charles, 1770-1772, E ngeland 
Bu ssaert, Meester , 1504 Gent 
Buu s , Jac ob, 1540-1564, It alië - Oostenrijk 
Bye rm an, Simon , 1590-16o4 , Pari js 
Callewaer t , 1832, Kor trijk 
Catt elam , 1504, Gent 
Clement, Charl es , 1595, Gent 
Colij vene r , Niclaes, Zele 
Costere , Jan de , 1570, Bru gge 
Cra eyere , Ro ugier de, 1592, Gent 
Croix, Jacq ueme de la, 14° .. . 
Cruysse n, Va nder , l ï63, c:ent 
Daems, Servaa s , 1838-1903, Tongerlo 
Daniel, Meester, 1570, Aard enbur g 
Doorne , J acob Va n, 1483, 
E lew out , K icolaus , 1579, Bru gge 
E tzeu, J ohan , 17u, Gronin gen .. . 
Eyncl e, Antonius van, + 1773, leper 
Faber, J an F redr ik , 1727-1757, Ant werp en 
Fi scher, J. P .A ., +177 8, Ut recht ... 
Fo sse , Jacobu s La , 1721, Autwe rp en 
Fra ecke r , Ja n, 1555, Ba illeul .. . 
Fra nchois, Mees ter , 1586, Aalst? .. . 
Fr e ubel, 18°, Dui t sland .. . 
l; ee uens, l'i eter, 1661, S in aa i ... 
Ceera erdsbergh e , George Va n , 14i5 
c;eerom s , H ub ert, 18°, Waasmu nster 
lC:heyn , Ma tb. van den , I ï 4L, Lell\·e11 
Godefr oy, J., Steenwijk 
l;rapp e, Claeys , 1.512 ... 
Cr oote, Pert us Ig nat ins De, Jï 24, Gent 

.,. 

('t) In deze lijst komen enkel de nRmcn voor van Ür gnn islcn c.n O rgc·h,rlviscurs u il hei vcrlcrlc11 
genomen . 

146 

lil. 8 - IV. 3-5 / 50 / 73-75 
v. 99 
IV. 73-75 / I IO / 122 - V. 9i! 
IV, 24 / ,17 
ll . 100 
lll. 84 
v. 51 
Il, 43 
111. 106 
1. (3). 3 
lil . 78 

111. 106 - IV. 86 
lil , 57 

1. (2). 7 
111. 78 IV. 16 / 23 / 93· 
ll . 51 

111. 54 
1. (2). 8 - ll. 90-92 
ll. 87-88 
1. (2). 8 
ll. 130 
IV. 98 
lil. 86 
111. 80 
W . 76-77 
v. 7 
111. 36-37 
IV. 99 
1. (2). 8 
IV. 100 
lil . 37 
IV. 77 / 100 
ll. 137 - IV. 77 
IV. 77 
lil. 102 - IV. 77 
11, 110 
111, 3 
1, (2). 8 
111. 20 
IV. 98 
1. (4). 11 - IV. 2-'i 
IV. 130 
JLI. 80 
IV. 98 
lil . 26 
IV. 92 
111. 54 
IV. 26 
1. (2). 8 
ll. 138 
m. 37 
111. 54 
1. (2). 8 
IV. 76 
IV. 21 
IV. 14 
V. 31 
111. 82 
v. 30 
1. (4). 5 
lll. 82 
IV. 39 
V. 19 
1. (2). 8 
IV. 64 
v. 30-32 
lV. 21 
IV. 109 
111. 129 - IV. ïï 

h, •dcnd nngsc wN dcn n icl in nnnmcrking 



• Grozon, J ohanne s, 1650, Rij sel .. . 
H aving ha, Gerardus, Gron in gen 
Havinga, Petrus, 1711, Groningen 
Heins , Jan, 16•, leper 
Helen (Helin ) , Gilli s , 1591-1595, Waa s mun ster 
Hellewout, Nik olaas , 1629 
He_rck,e, Franç ois, 1531-37, Kaprijk e ... 
Hess, Joachim, 18°, Gouda .. . 
Hubené, 1870, Bru gge ... 
Hurl ebusch , Konrad, 1695-1765, Amsterdam 
Isoree, Louis, 1592, La Bassée 
Johan dells orguen s, 14° ... 
Ke lclerma ns, J., 167ï , Lokri sti 
Keya ert, Jan, 1647, Vlaa smu nst er 
Koes felcl, Zumb_ag von, 18°, Dui tsland 
Körn lein, 18•, Duits land 
Lamber t , J ohannes, 1681, Gent ... 
Landino, Franc esco, 1325-1390, !tali e .. . 
Langhedul, Jan, 1575, Antwerpen .. . 
Langhedu l, Mat eo, 16", Madrid - Bruss el 
Langh eclul, Michi el, 16ó1-16fo , Hazebrouk 
Latour, J. B., 1733, Gen t ... ... ... ... . .. 
Leeuwe, Sim on Van, 1595, (;ent 
Leliboom, Loui s, 1443 ... 
Le mmen s , Jau Franci s , ca 1703, Zele 
Lemmens, Jacques , 
Lins en, M., 1772, Amste rdam 
Lint, Egidius van, r6.c;2, Eine 
Locat elli , Pietro, + 1764 .. . · .. . 
Loise l, -D.F. Joanne s , 1646 .. . 
Lu stig, 18°, Du it sla nd - Cr oning en 
l\fa es , Jan, 1.'i40-1550, Kor trijk ... 
Maes, Michi el, 1571, Gent .. . 
Mallcsi e , Ja cques, 16Sq, Oost -Eekl o 
Mani lius ab Aust r ia, Pe ter , 1645, \Vaten·li et ... 
Martijn, Dom, 1595, Gent 
Mechel en , l;., Van, 1401 ... 
Meere, Jan Yan der , 16oo 
Melans, (\ illi s, 1695 ... 
Merten s , Godefridus , 1838, Tongerlo 
Meulen, Rem eeus van der, 16°, Mechel en 
:i\riclclaert, Judo cus , 1652, Roese lare 
Montm orency , Mic hel, 16•, Bru ssel 
Mors , Joachim 
i\lors , Jacob ... 
?l'lors, Hi erony mus 
.Xeumann , 18°, Duitsland 
Obr echt, Jacob .. . 
Palin ck, Gilli s , 1571, Gent 
Parida en , Jac ob, 1636-1676, Kortrijk 
Peeters, Step hanu s , 18•, Cent ... 
Periengier s, Ja cqu es, 1700. Boukhout c 
Philb ert, Char les, 1844 ... 

J'ilck e11, Jan van, 1595, Gent 
Pothalt , Ja cob, 1736-1782, Amsterdam 
Provoo,;t, Adr ien, 1571, t:ent 
Rienk er, Ep o, 1580, \.Van swcrd .. . 
Rin g , Keller P.S., Denemark en .. . 
Roy er , Jan le, 167ï, Bru sse l .. . ..,. 
Rai ck, Deodat, 1721-1764, Antw erpen - Leuven - Gent 
Ru ekin s, Krist offel, ca 1.555, Dend ermond e 
Rupkin, Clau s, ca 1515, Bru gge ... 
Rupp e, 18•, Du itsland ... ... . .. 
Ryn e , Corn elis van den, ca 1570, Brug ge 
Sard oniu s , Pieter, Ge nt ... ... ... ... . .. 
Sch ockaert, Li eve n, 1556, Lede .. . 
Sch oonderbeek, · J ohan 
Schuman , 1844, Haarlem ... . .. 
Schurens, Johan, 1732-1736, Gent 
S imon, Pat er, 1724, Gent 
Smet, Aart de , 1575, Brussel ... 
Söre 111.en, M., H orsen ~ ... .. . ... . .. 
Sort es , Ja t1, 1369-1394, Bonn.e-Esp érau ce 
S tee hweg, M., 18°, Amsterdam ... . .. 
S teenlant, Jacob, 1567, Ein e ... 

\, 

•• . I 

IV, 136 
v. 19 
IV, 21 
lil. 69 
IV. 65 
v. 99 
111. 127 
111. 82 
V. 100 
lil, 20 / 82 
1, (6), 13 
1. (2). 8 
IV. 92 
v. 44 
111. 82 
111, 82 
v. 29 
1. (2). 7-8 
), (5). 6 
1. (4). 3 
1. (5). 6 
v. 70 
lll. 26 
1. (2). 8 
IV. 92 
ll. 37-38 / 57-58 - 111. 36 
111. 22 
IV. 136 

• JII , 21 
m. 3s 
111. 20 / 82 
IV, 50 
111. 3 
ll. 143 
111, 55 
111. 26 
1. (2). 8 
V. 51 
ll . 143 
111. 35 
1. (3). 5 
v. 91 
1. (4). 3 
lil . 78 
111. 78 
lil . 78 
m. 82 
IV, 4 
111. 3 
IV. 50 - V. 92 / 11 'i 
IV. 77 
V. 44 
1. (6). 18-20 - ll. 32-3,1 / 56-58 / 
110 / 1 12-115 / 132-13-1 
111, 26 
111. 20 / 21 
111. 3 
111, 52 
Il, 130 / 136 
IV. 99 
ll. 137 - IV. 77 V. 30-31 
v. 51 
IV, 98 
111. 82 
lil. 54 IV. 76 
IV. 99 
II. 27 
V. 90 
II. 32 
IV. 100 
111. 129 
1. (2). 4 - II. 124 
ll . 130 
1. (2). 8 - 111. J.t 
lil . 22 
IV, 136 
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Stevens, Bernae rt , r5ï o, Káprijke 
Swee liuck , Jan Pictersz., Iï" 
Tit ga t, 1''lees te r , 16ï6 , Bellém 
Turnh out, Geeraa rd Yan, 1568, Antw erp en 
Ulh oorn , Jan, Iï 42, Amsterdam 
Va nh outt e, Louis , 190S, Iepe r 
Velps, J., 1885, Snee k 
Vyve re, Jac ob van de, 150s , Ronse 
\•Vaal, A.P. G . de, r8ï2, Delftshav en 
,;,,rachtere, Jacques de, 16o5, Cent 
\.Vaghers, Jan , 1561, Koek elar e 
vValcki ers, Franci scus, 16ï6, Meerbeek 
1Valw ei11, Omer, 1n o, Iepe r . .. . .. 
v\lassebaert, 1466, Har elbeke .. . 
\Vets, Frat er Henricu s Juan nes, 1661, Tong erlo 
Wey lincx, :'Jicolaes, 16ï5, St-Pau wel (Waa s) . .. 
Wierst, J.P.J., r896-19oï, Delft ... ... ... . .. 
Willae rt, Aclriaen 
:VVill elmi , organ orum mag istri, 1067, Har e lbeke 
Winde(n), Paulu s van, 1s65, Mechelen .. . 
,;,,rit voge l, Gerard Fr ed ., r8C, Amsterdam .. . 
Ysebeele, Piete r , 1446, Le uven 

Aal borg - Ruclolfik erk . . . . .. 
Aa lken - Geref . Oosterk erk .. . 
Aa ls t - Abdij t en ·Roosen .. . 

- St-Maarten (Di sn. 1758) ... 
Aa rdenburg - Geref. Ker k (Disp . 1809) 
Aarhu s - (Disp . ) ... 
Alkmaar - Gro te Kerk /ko ororge l 15ir) 

- Jacobijnerk erk ... 
- St -Lanr ens !Disp . Iï2.ï) ... 

A lpna ch-Dor( - Pfarr-K irche (Disp. ) 
Ame rsfoort .. . 
Amsterdam - Conce rt gebouw 

- Jeruza lemk erk . . . . .. 
- Mozes (Di sp. I7ï3 - 1783 - J8ïI ) 

- N ieuwe Kerk (2'root ) 
, (klein) (Dis p.) 

- Oude Kerk /g-root) (Di sp. r7ï4) 
(klein ) .. . 

- Pa leis· voor Volks vlijt 
- Rijk s mu seum . .. . .. 
- Rond e Luth. Kerk .. . 
- St -An gustinns 
- St-Nicolaa s !Dis p.) ... 
- St -W illi brord ns (buit en Veste) 

- ·w este rkcrk ... 
Anclerlecht - St -Pieter .. . 
Afl i11111 .. . 

(Duif) - (Dis p. ) 

Antwerp en - Benediktijn erabclij ... 
- Christu s Koni n g- Kerk 

.,.. 

ORGELS (*) 

- Konink li_jk Kunstve rbond /Dis p. ) 1 . . . 

- :'led. H erv . Kerk ... 
- Onze Lieve Vro uw Kerk (Dis p. 156s - r_:;72) 

- P rerlikh erenk looster 
- St -Andrie s... . .. 
- St- Jacob ... 
- St-.Toris (Dis p. 156.c;) 
- St-Pa11l11s .. . . .. 

A nn enti ères ... 
Ar nhem .. . 
Arra s - St -Vaasta hdij (Disp . 1.c;S_r;) 
.'\sse he ... . .. 
Ave rbode - Abdij (Di sp. 1_r;40 - 1562 - 18.54) 

Axe l. .. 
Raard 
Basseve lde 

- 111. 54 
ll. 107-108 - V. 86 
IV. 64 
ll. 4 
111. 21 
111. RI - IV. 13 
IV, 21 
'· (3). 12 / (,J). 23 
111. 124 
IV. 98 
IV. 74-75 
IV, 50 
IV. 14 
IV. 63 
111, 35 
IV, 3tf-35 
IV. 128 
lV. 4 
IV. 63 
ll. 4 
lil. 21 / 82 
1. (2). 8 

ll. 87 
111. 62 
IV. 39 
1. (<ll. 1 S - ll. l 36-11A lV. ,7 
111. 83 
ll . 129 
m. 62 ; 85 
lll. 104 
V. 18 
1V. 40 
1. (2). 7 
ll. 58 
111. 70 
1, (5). 17-18 / (6). 19-20 
ll. 33 / 113-ll 'i - V. l<l 
lil , 20 / 22 / 62 
lil . 61-63 
1. (3). 18 - lil. 21-22 '6 1 - v. 86 
lil . 62 
ll. 'i8 / ll 'i - V. 117 
v. 96 
v. 112 
ll . 63 / 134 
1, (3), 16-18 
IV. 67 
1. (4\. 19-20 / ('i). 12 
111. 22 
1. (4). •'j 
111. 105 
1. (2). 7 
1. (6\. 10 
ll . tf3 
IV. 46 / 71 
1. (2\. 4 / (11\, (j - 11. 'i / 'il 
lil. 78 / 102 
111, 102 
ll. 111 
1. (6). 8-10 
ll. 'i 
1. (6). 7 
V. 102 
1. (2\. 7 - ll. 1() - IV. 12,f 
1. (6\. 13 
11. 27 
Il. 'i / 16-17 / 44 / 47 
111. 16 / 44 
ll. 12'i 
111. 106 

· ll. 81-82 

(• ) Bij deze lijst van orgels moelen natuurlijk de orgels gevoegd word en wonrovcr een beschrijving of orchivahsch c gegevens verschenen ; zie 
hiervoor inh oudstafe l. 
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Bellem ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. 
Berchem (Autw.) ... ... ... ... ... ... 
Berg en op Zoom - St- Gec rtrui (Disp. 1555) 
Bergum ... ... ... ... ... . .. 
Berlikum. .. . ... .. . .. . ... . .. 
Bern - Bur ge rspital-Kap elle (Dis p. ) 
B!el -:- Stad skerk (~isp .) ... . .. 
B1el-É1c1111c - Pfarr-K irche (Disp. ) 
Blankenberge 
Boekhout e (Oost-V I. ) 
Bolswa rd... ... . .. 
Bonne Esp érance ... 
Bourbourg 
Boxtel - St-Picter 
Bozum ... ... .. . 
Br eda ... ... ... ... ... . .. 
Brngge - Abd ij ten Ecckh out e 

- Dominikanenkl ooster ... 
- H. Bloed kapel . . .. 
- Ten Boga erd e KaDel 
- St -Cbr istoffelk ap el 
- St -Jvokap el 
- St- J an s kapcl . . . .. . . .. 
- Onze Li eve Vr ouw Kerk 
- St-Anna /Disp. 1:;_:;ï - 1707) 
- St-C larakl oos ter (D isp . 1557) 
- St-Donaa s ... .. . 
- St- C;i1Jis .. . 

- - St-Jac ob (Disn. ·1555) 

- St -Sal vator (Di sp. 1717) 
- St-Wa lbur g-a .. . .. ., ... 

Brun swijk .. . .. . ... ... 
Bru sse l - Abclii Couclenb erg-

- Be,!lijnhof .. ·. ... ·: .. 
- H ofkape l .. ... . .. . 
- Paleis voor Sch one Kunsten 
- St- Catharina 
- St-C oeclele 

- St-Xiklaa s 
Tinckebttn: !' ... . . . .. . 
Jlurr rwerd 
C,is~ lkcrk .. . ... . .. 
Clcv eland - Fainnont Pr e:-:b. Chur ch (Disl). ) 

- Ha,Yk e11, School for Bovs (Di sp. ) 
- M11se 11111 of Art (Disp.) 
- Our La rh- of Ange ls tnisp.) 
- Our Lacly of Peace (Di sp. ) 

na 111111e .. . . . . ... . .. 
na11tn1wawcmd f .. . . .. . .. 
Danzi !! - Mari enkir che .. . 
n ee rs um ... ... . .. 
De i1111111 ... . .. ... .. . 

Delft - N ieuw e kerk 
- Oude kerk (Disp. 1458) ... 

- St-Hirm oly tu s ... . .. 
- St-Tozef. .. . ... .. . . .. ... ... . .. 

D~nclerm ond e - 0 . L. Vrouw (Di sp. 186o - 1947) 
Di es t ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
D ii on (Disn . r_c;6o) 
n ikk ebu s (Dis p. ) 
Diksmu ide ... . .. 

Dirk sland (Di sp .) 
Dokkum ... 
Doornik - Kath edra al . . . . .. 

- St-Mar g ue! it e (Di s p. 1.537) 
D os terend . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. 
Dowaai .. . ... ... ... ... ... . .. 
Dri eben re n - Ger. K erk (Disp. ) 
Dri esum .. . ... ... .. . .,. ... .. . 
Dr onge n - Abdijk er k ... 

···, 

V. 92 
Il, 5 
1. (3). 3 - ILI. 44 
111. 106 
lil , 105 
IV, 40 
IV, 41 
IV, 41 
111. 57 - IV. 75 
IV. 75 
lil . 85 / 105 
1. (6) . 7 
1. (6). 13 - 111, 17 - IV. ,J / ; ï 
1. (3), 3 - IV. 123 
lil . 85 
IV. 123 
111, 57 
lil. 54 
1. (4). 5 IV. 4 / 14 
IV, 6 / 75 
lV, 75 
IV. 75 
IV. 75 
IV. 4 
1. (4). 5 -IV . 4 / 123 
111. 27 - IV. 14 / 123 
111. 27 / 5•1 - IV. 123 
ll. 51 - lil. 27 - IV. 4 / 75 / 121 
IV. 4 / 75 
1. (6). 10 - 111, 27 
IV. 4 / 5 / 110 / 122-123 
1. (3). 20 / (6). 7 - IV. 14 / l'.!l 
IV. 74-75 
m. 111 
1. (2). 4 / (5). 5 - ll. 121 - IV. 1> 

1. (5). 5 - IV, 6 
1. (5), 5 
1. (6), 9-10 
1. (4). 5 
1. (2). 3-4 / (5). 5 / (6) . 7-10 
v. 51 
1. (2). 2 
111. 93 
lll . 104-105 
IJ, 100 
IV. 32 
IV. 31 
IV. 29 
IV. 32 
IV. 29 
IV. 75 
111. 105 / 106 
I. (6). 14 
m. 106 
m. 106 
ll . 10 
ll . 50-52 - IV. 128 
1. (3). 1 - ll. 9 I 50'i l - 111. S 
lV. 128 
IV. 128 
IV. 128 
1. (4). 5 / (6), 10 - 11. 66-67 
ll . 47 
m. 7 
lil, 80 
1. (4). 5 / (6). 13 - IV, 'i 
V.92 / 115 
m. 83 
lil. 106 
1. (6). 10 
m. 44 
m. 10ti 
1. (ti). 13 
V. 35 
lil. IOS 
ll . 27 - lil . 86 
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1 Dronri jp.. . ... ... .. . 
Duink erk e - St -El ooi 
E cht ern ach - Bas il iek 
Ee kl o (Di sp . 1746) 
Ee111enes (Dis p. ) ... 
Ein e ... ... 
E lzege m· ... 
Eu ~ .... . 
Ev erge111 .. . 
Ferw erd .. . 

. Foure 
Fran eker. .. 
Frankfurth a/ Oder 
Freden sborg - S lotk erk ... 
Fr ederi gs borg - Slotk erk (Disp. 1612) 
Fr eibur g (Zwit s .) ... ... ... .. . . .. 
Gee l - St -Amandu s .. . .. . 

- StD y mphna .. . .. . .. . 
Geluw e ... .. . . .. ... .. . . .. 
Ge nt - Aug ust ijn erkerk... .. . 

- Conse rvat orium (Disp . 188o - 1948) 
- Dominik anerk erk 
- St-Amand sbe rg (Disp. 1699) 
- St-Annak erk 
- St-Baa fs (Disp. 1569 - 1592 - 1653 - 1935) 

- St-J acobs ... ... ... . .. 
- St-Mart ens (Akk erg-em ) ... .. . 
- St -Michi els ... . .. ~ ... ... .. . 

....:. St-Nik laa s (Disp. 1605 - 168o) 

- St-Pbaraïldi s . .. .. . .. . . .. 
- St-Pi eter ... ... ... .. . ... ... 
- St-Salva tor (H. Kerst) (Dis p. 1705) 
- St-St epha1111s 

G~ntofte - Jäge rsborgs kerk .. . 
G1sors ... ... .. . ... ... .. . 
Gistel 
Goordijk .. . 
Görli tz - St-Pi eter 
Gott st adt (Disp .) 
Goud a 
's Grave nh age - Conse rvat orium ... 

- Hofkap el ... 
- W aalse kerk 

Gron inge n - Martinik er k .. . .. . 

H aa rlem - Gemeent elijk e Concert zaa l 
- St-Bav o (Disp . 1738) 

- St-J ozef (Di sp.) ... .. . 
H alle - St -Moritz k erk .. . .. . .. . 
H allum - Abdij Mariee ngaarde .. . 

- He rv. Ker k 
H amm e .... .. 
H arelbek e ... ... . .. 
H arin g-e (Di so . 1778) 
H ar linge n ... ... ... 
Ha zebr oek - St-E looi (Disp. 156o) 
H eeg. .. ..... .. 
Hek sen berg - He erl erhe ide .. . 
Den H elder .. . .. . .. . .. . 
He lmond - S t-Lamb ertu s 
Helsingo r 
He n g-eloo - St -Lambertu s ... 
Herck enro de - Abd ii (Di so . 1.522) 
's Hert oge nb osch - St -Jan ... .. . 
Heve r lee - Abd ij Park . .. .. . .. . 

- St -Lambe rtu s (Disp . ) 
T-Tillerod - F rcde rigs borg ... ... 
H ondsch ote ... ... ... ... .. . 
H oogs t ra ten ... . .. . .. .. . .. . 
H11lst - St -Willibr ord .. . .. . 
Ieper - Aug 11stij nerkl oost er (Di sp . 1682) 
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111. 106 
I. (4). 5 / (6). 13 
1. (6). 8 / 10 
ll. 110 - V. 44 
111. 84 
1. (4). 15 
1. (4). 15 
1. (6). 13 
ll. 81-82 
111. 105-106 
Ill . 106 
lil . 85 / 106 
ll . 100 
Il. 100 
111, 93 
ll . 16 
1, (2), 3 
1. (2). 4 
1. (6). 23 
ll . 27 / 110 - 111. S6 
111. 65-66 
IV. 5 
Il , 110-111 
I. (4) 15 
1. (1). 11-1,J - 111. 2-5 / 25-27 / 8(, 
V. 4-7 
1. (6). 9-10 
lil . 77-78 / 86 
1. (2). 4 / (6). 10 - IV, 25-28 
V. 91-92 
1. (2). 2 / (3), 3 / (6). 1(1 
lil . 45 / 56 / 58 / ï S I 86 
IV. 98-100 
lil . 78 
IV. 55 
lil. 101-103 / S6 
1. (6). 10 
11. 100 
lil . 7 / 58 
1. (4). 5 - Il. 110 
III. 106 
lil. 48 
IV. 58 
1. (5). 12 
IV. 141 
11.50 - IV. 123 
111. 83 
1. (2). 8 - ll . 10 / 90-92 - 111. 103 
lV. 6 - V. 17 
V. 117 
ll. 50-51 / 132 
111. 83 / 105 / 135 - IV. 66 
11. 132-134 
III. 93 
III. 85 
III. 105-106 
Jl. 110 
IV. 11 I 55 - V. 92 
11. 20-22 / 45-48 
111. 85 / 101 
1. (6). 13 - 111. 45 - 1\.'. 75 
III. 106 
lil . 49 
ll . 113 
J. (6). 7 
ll . 100 
IV. 87 
1. (2). 3 - ll. 123 - 1V. 131 
1. (2). 7 / (3). 4 / (5). 5 - ll . 9 
1. (2). 3 - III. 34 
111. 24 
m. 92.93 
l. (5). 6 
T. (6). 10 - ll . 5 
IV. 5 
tv. 107 



- ~t-Jacob.. . ... ... ... ... ... 
- St-Maart en (Disp. 1826 - 1931) 

- St -l 'ieter (Disp. 1866) 
lJt e11s ... ... .. . 
Iugelmun ster... .. . 
lru 1um ... 
Jüg ersbo rg (Disp.) 
Jorwerd .. . 
J oure .... . . 
Jutrijp ... 
Kach tem .. . 
Ka lk en .. . 
Kaprijke (Disp . 1713 - 1723) 
Kloetinge (Disp.) 
Koge 
Kopenhag en - Fredriksborg .. . 

- H. Hart ..... . 
- Kristiausborg (Dis p.) 
- Onze Lieve Vro uwk erk 
- Radio-orgel (Disp.) 
- Slotkerk ... 
- St-::>Hklaas 

Kortrijk - Groe ni11ge-abdij 
- Onze Lieve Vrouw (Disp. 1529) 

- Recollet tenkerk 
- St-Maarten 

Koudum... .. ....... 
Kron6org - S lotkerk 
Kruishoutem . 
Kubaard .. . 
Laarne ... ... 
La Bass ée 
Lede ... 
Ledeberg (Disp. ) 
Lee uward en - Grote Kerk 

- St-A 1111a . .. 
- St-Bouifatius ... 
- St-Dom ini cus 
- St-Vitu s ... . .. 
- Waa lse Kerk 
- Wit-J\onn enkl ooster 

J"eideu - St-P ieter . . . .. . .. . 
Lengan (Di sp .) ... ... ... .. . 
Leuven - Abdij H et l'ark .. . 

- der Clercken cape lle 
- St- Jac ob ... ... . .. 
- St-Michi el . 
- St-Pieter ... .. . . .. 
- St-Q uiut en (Disp. 1522) 

Li cht erve lde ... ... . .. 
Lis a la (Disp. 1930) ... ... 
Lo (W.-Vl. ) (Disp. 1937) ... 
Lokri sti (Disp. 1663) ... ... 
Luneb org 
Lnik - St-J ean -Baptist e .. . 

- St-Lambert ns .. . 
- St-Maart en ... . .. 
- St-Pie ter 
- St-Roc hu sk apel ... 

Luxembur g - Kat hedra al 
Ly ngby ... ... .. . ... . .. 
Maclritl - El Escorial (Disp. 1579 - 84) 

- Koninklijk Paleis . .. .. . .. . 
- ~u estra Senora de Tlliscas 

Makkum... ... . .. .. . ... .. . 
Malmo . .... . 

, .. 

Man tgum 
Mee-helen - 0. L. Vrouw over Dijl e (Di,-p. 1565) 

- S t-R omb out... , 
- St -Jan .. . 

Meerbeek... ... ... .. . 
Meerh out (Disp . 1519) 

-~ 

lil. 80 
1. (4), 5 - Il, 117 
Jll. 68-69 / 80 - V. 110 
IV. 13-15 - V, 110 
lil. 106 
v. 115 
lil, 106 
ll. 128-129 
JII, 104 / 106 
111. 106 
111, 106 
v. 102 
1V. 57 
111. 128-129 - IV, .J / 6-7 
111, 84 
ll. 100 
Il , 99-100 
ll. 100 
11, 100 
Il , 100 / 129 
ll. 100 - IV. 81 
Il , 6 
Il , 128 
V, 102 
1, (3), 4 / (4). 5 - IV, 5 
v. 91-92 / 102 
lV. 50 
IV, 4 / 6 / 75 - V. 91-92 / 102 
111, 106 
11, 100 
ll . 110 
111. 106 
IV. 26 
1. (6). 13 
ll . 26-28 / 47 
v. 56 
111. 85 / 105 
lil, 105 
lil. 106 
111. 106 
l il , 85 
lil , 105 
JII, 85 
Il , 50 
IV, 58 
ll . 124 
IV. 50 
ll. 5 
1, (6), 10 - IV. 131 
Il, 10 
11, 125 
IV, 14 
v. 57 
111. 46 
IV. 91 
111. 111 
1. (2). 3 
IV, 131 
1. (2), 3 
IV. 13 1 
1. (6), 7 
1. (6), 9 
ll. 129 
1. (5), 5 
Il. 6 
11, 6 
11, 6 
li l. 106 
V. 96 
111. 105 
1. (2), 7 
ll. 5 - lil. 78 
1. 10 - Il, 5 - IV, 92 
1. (2). 3 / (3). 3 - 11. 5 
IV. 50 
1. (2), 3 
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Menaldum ... .. . ... ... ... .. . 
Merk em ... .. . ... ... ... ... .. . 
Middelburg - Oostke rk (Disp .) .. . 

- Waa lse ker k (Di sp. 1815) 
Minnu tsga ... . .. ... ... ... . .. 
Molembeek, St-Jau s ... ... ... ... 
Naa rden - Grote kerk (Disp. 1862) 
Nazar et ... ... ... ... 
)iederee name 
.Nieuwkap elle 
2\fieuwk erk en (Waas) 
.:--lieuwpoor t - 0. L . Vro uw ... 
);ijmegeu - H. Lands ti chtin g (Disp . 1948) 

- S.t-Stepba uu s (D1sp. 1n 6) 
- ·waalse kerk (lJi sp . 1777 J 

);inove - O: L. Vrouw ... ... .. . . .. 
- St -Corn elisab dij 

.'.\oor<lbroek ... ... ... . .. 
.Oberlin - Conse rvatorium (D isp.) .. . 
Odense - St-Knud ... ... ... .. . .. . 
Oldeboru... ... ... .. . ... ... ... . .. 
Olive t - Chape! of College (Disp. 1941) 
Ooigem (Disp. 1947) . . . .. - .. . .. -
Oost-Eeklo ... . .. 
Ooster bierum . . . . .. 
Ooste rlitt ens ..... . 
Oostk erk e (Brugge) 
Oos tdeteren . . . . .. 
Oppen httiz c n... . .. 
Oudenaa rde - 0 . L . Vrouwcollege 

- 0 . L. Vrouw Gas thui s 

t " •• 

... ..... 

- 0. L. Vrouw va n Pame le (Disp .. ) . 
- St -Walburgis .. . 

Oudenbu rg . . . ... _... ... ... ... .. . 
Oudk erk... ... ... ... ... ... .. . ... .. . 
Overmeir e ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Parij s - Aug ustijn enkl ooster (Disp . 1587) 

- St-D en is .. . ... ... ... ... .. . 
- St -Eus tacbe . .. .. . . .. . .. .. . 
- St-Germain )' Aux err ois (Disp. 155 1) 
- St-Gervais (D isp. 1601) ... ... ... 
- St -Jacques de Ie Bouche ri e (Disp . 1588) 
- St-Leu - St-Gilli s (Disp . 16o3) ... ... .. . 
- Trian ou - Sa lonorge l . .. . .. .. . ... .. . 

Pope ri nge - St-Bert inus (Disp. 1674 - 1686 - 1903 - ~948) 
- St-J an ... ... ... .. . ... ... ... .. . . .. 

Quenas t ... ... ... ... ... ... .. . 
Reim s - Kat hed raal (Disp. 1570) 
R ijse l - St -Maurice .. . .. . . .. .. . 

- St-Pierre 
Rin s um ag ust . 
Roermond - St-Lanr entiu s Ziekenhui s (Disp .) 
Rok sum .. . ... . ..... 
Ro lduc - Seminari e 
Romon t (Dis p.) .. . .. . 
Ronse - St-H enn es ... 
Ro ordah ui zum 
Rosendaa l - St-J an 
Roski lde _,_ Domk erk 
Rostock ... ... ... ... 
R ott erda m - Nie u we Zuide.r kerk 
Rouaan - St-O uen .. . 

- St -Viv ien .. . 
Rumbeke ... ... .. . 
Ru sw il - rfan--Kir ch e 
Scherpen heuv el ... 
Sexbierum 
Sheffie ld - Conce rt zaa l 
Sank t Florian - Stif tk erk (L in1.) 
Sinaai ... ... ... . .. ... ... .. . 
Sint -Gilli s (Waas) ... .. . .. . 
Saint-H ubert - Basi liek. .. .. . . .. 
Sint-Xik laas -..: 0. T,. Vrouwkerk 
Sint-Omaa rs - 0. L. Vrn uwke rk 

- St-Ber tinu s ... ... ' 
- St- Jan de Doper (Disp . 1701) 
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111. 105 / I06 
V. 92 
111. 84 
111. 84 
Jl. 119 - 111. 105 

.1. (2). 2 
IV. 86 / 88 / 106 - V. 90 
ll . 81-82 
1. (4). 15 
JII, 139 
Il, 136 . 
1. (' I). 5 / (6). 13 - IV. 4-5 
111. 75 
111. 83 
111. 84 
1. (' I). 5 / (6). 10 
IV. 50 
V. 77 
1. (5). 11 
Jl. 100 
JII. 106 
JV. 32 
111, 24 
111, 102 . 
111. 106 
Jlf, 106 
JV. 75 
v. 110 
lil . 106 
1. (4). 15· 
1. (4). 15 - IV. ,1 
1. (4), 15-16 
1. (2). ,f - 111. 78 - IV. 2-4 
IV. '1 
lll. 1 Of> 
Jl. 111 
J. (4). 5 / (5). ,f lil. 38 
lil. 57 
1. (5). 5 - JV. 130 
lil . 45 / 57-58 
JV. 130 
1. (5). 2-3 
1. (5). 4-5 - IV. 130 
111. 137 
111. 122 / 138-140 
V. 110 
1. (2). 3 / 4 
lil. 7 
'· (4). 5 
1. (5). 6 - ll. (3). 52 
111. 106 
IV , 84 
111, 105 
111. 70 
IV. 41 
1. (3). 12-13 / (4). 23 - ll. 103-10-t 
111. 85 / 106 
IV, 86 
ll . 99-100 / 129 
111. 85 
IV, 24 
Il, 115 
ll. 10 - 111. 56 
V. 91-92 
IV, 40 
1. (6). 10 
111. 105 
Jl. 115 
JV. 24 - V. 118 
V. 93 
IV. 92 
1. (6). 10 
1. (4). 15 
1. (4). 2 / ·1 / ('l). 'l - IV. ,f / 73 
IV. 75 
IV, 14 



Sint -Vale r ie - K looster 
Sint -Wi noksbergeu - Abdij ... 

- Jacobi jueukl ooster. .. 
- St-Maart en 

Slu is (Di sp . 1825) ... 
Sneek,-- Martiuiorg e l (Disp . 1710 - 1832 - 1925) 
Solot h urn - · st-Ursns (Disp. ) .. . 
St alhil le ... . .. 
St ieus 
Te sse nderl o ... 
T ha lwil (Disp.) 
Tie lt - St-1:'ieter 
Ti enen ~ St -Germanus 
Toledo - Kathedraal 
Tongeren - O. L. Vrouw (Disp. lï5 2 - 1880 - 1938) 
Tongerl o - Abdij .. . 
Troy es - St-Eti en ne 
Turnhout - St-Pieter 
Ukk el - St -Pieter (Di sp. 1947) 
Ut recht - Mariak erk. .. . . . . .. 

- St -Jacob (Disp . vóór 16o<J) 
- St -Maart en 
- St-:\ïklaa s, oud orge l . . . . .. 

Varde 
Varö - 1-:erk (Disp. ) 
Valenciennes - St-Ja ns Abdij (D isp. 1515) 
Vere ..... . .. . 
Vervi ers .. . 
Veurne - St -Deui jske rk (Disp . 1521) 

- St-=--:iklaas 
- St-Walbnrga ... 

Vijn :~-Kapcl le 
Vorwerd ... .. . 
Waarsc hoot (Uisp. 1704) 
\Vadding s,·een (Disp. ) 
vVanswercl 
'Warga .. . 
Wartena ... .. . 
Wash ingt on - Kat hedraa l (Disp.J 
Wa te rvli et (ll isp . 1643) 
Wen d uin e 
Wen ·ik ... 
Wester Xijk erk ... 
Westkapelle (Bru gge) 
Wijk bij Duurst ede 
·winsum .. . 
Wirdum .. . 
Warm s .. . 
Wolvega .. . 
\,Vommels 
Worces ter - Kun stmu se um (Disp .) 
Woudsend 
'Woumen . 
\.'l u lvering en ... . .. 
Ylst ... 
Zele - St-Lut ge rn s (Disp . 1946) 
Zuidbroek 
½uien ke rk e ... 
Zutphen (Disp . 1815) 
Zwolle - Michac lsnrg-el 

v, 96 
ll. 20 - 111. 57 
IV. 7 
1. (,f). 2 / 4 
1. (4). 5 / (6). 13 
111. 84 
111. 85 / 105 - IV. 21-22 
IV, 41 
IV. J,f / .74-75 
111. 85 / 106 
l. (2). 3 / (3). 5 
IV, 58 
v. 102 
1. (3), 3 
ll. 6 
1. (5). 5 - IV. 134-135 
1. (2). 3 - ll. 12-1 - 111. 35 
ll . 47 / 48 
1. (6). 10 
111. 24 
ll. 9 
111. 44 
ll. 50-51 
V. 96 
ll. 130 
IV. 81 
lil. 8 - IV. 7,1.7; 
lil. 5 ., 
1. (6), 10 
IV. 3-'I 
IV. 4 
IV. 3-5 
v. 97 
111. 85 
lll.ll R - IV.'i7 
111. 83 
111. 12 / 106 
111. 106 
111. 106 
l. (5), 10-11 
111. 53-56 - · IV. 123 
IV. 5 
v. 108 
111. 106 
V. 92 
111. 62 
111. 106 
111. 85 / 106 
111. 106 
111. 105 / 106 
lil. 105 
I. (5), 12 
111. 106 
1. (6). 13 
V. 110 
IV, 22 
1. (2). 16 - IV. 91 
V. 77 
v. 98 
111, 84 
lil. JO'j - v. 18 

NIEUWGEBOUWDE OF HERSTELDE ORGELS 
Firma A DF. l\ f .'\ - SC HRE URS (Hub ert ), Amsterd am 

Ams terdam - Kap el Marin e-établissement 

Jul es 

Haar lem 
- Red en1,!?h>ri stenkloostcr Keiz ersgracht 

H arlin ge n ..... . 
Xijm eg-e11 - Ca nis i11,;kerk .. . 

AXXEF.SSE~S - T AKGHE, Menen 
Ed elare ... , .. 
C ent - St -Jozef 

- St-Colet a ... 
le per - St-M aa rt en 
Midd elbur g· 

v. 23 
v. 72 
ll . 71 
v. 46 
lil. 124 

ll . 120 
ll. 120 
ll. 71 
ll. 116-117 
ll. 71 
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Paul ANNEESSENS, Menen 
. Gent - Str op .. . 

Firma J. W. CLA VA UX, Rotterdam 
Naa ld wijk ... ... . .. 

Firma DELMOTTE, Doornik 
Doorn ik - Diocesane orgel school 

- Jezn ietenkerk ... 
Fou leng 

t;crarcl D'HO);TDT.., Herselt 
Antwe rpen - Apos toliuen ... 

- Begijnenstraat 
- 0. L. Vrouw 
- St-Jac ob 
- St-Wa lbur gi s 

Brasschaat - St-Antoni us 
Bru ssel - St -Rochn s 
Deurne - :::--roord 
Exe l ... .. . 

., 
Heist-op-den-berg - St -Alfon s 
Itegem .. ... . 
Maldegem ... ... 
Mechelen - St -Tan Berch mans 
Meerhout ... 
Molenstede . . . . . . . .. 
St-Gerv - St -(~anger icus .. . 
Villers -la-Ville - St-Marie .. . 
Wes termeerbeek 
Wie k worst ........ . 
Wilrijk - Ursu linen 
Zmm ... 

Firma FLE:::--rTROP, Zaandam 
Aardenburg 
Alkm aar - St -Lauren s 
Driebergen - ger. k erk 
Lqenen a/d Vecht ... 

Firma Alfons J ORIS, Hass elt 
Berc hem (Antw.) .. . 

F irm a Jos. LONCKE, Eesen 
Brus sel - St -Snza nna .. . 
Burs t - St-.Martin us .. . 

\, 

Dendermonde - College 
- 0. L. Vrouwkerk ... 

Diepenbeek (Limb.) 
Gen t - Dominikanenklo oste r ... 
Harelbeke ...... 
Hern e - St-Pie ter 
H ooglede ... 
Ledeberg ... 
.Middelburg ... 
Neve le 
Ooigem ... ... 
Oost ende - 0. I;. Vr. College .. . 
Oostve ld 
Oth ée (Lttik ) ... 
Poelkape lle 
Pop eringe - St-Bertinu s 
Schaarb eek - St -Suzanna ... 
St-Niklaas - K.ristu s Kon ing 
Ukk el - H. Hart .. . 

- St-Piet er .. . 
Zele 
Zonnebek e ...... 

F ir ma PELS, Lier - Alkm aar 
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Aalsmeer - 0. L. Vr. Carm elu sber g 
Amst erdam - 0. L. Vr. van Bijstand ... 
Beke (Wa arschoot) 
Brass chaat - H. Familie ... 
Delft - H. Hippolytu s 
Dieren - R. K. Kerk ... 
Esch-sur- Alzette - H. Henricus 
l; ent - St-Amand sgesticht 

- H. Th eresia van Lisieux 
Den Haag - H. Th eres ia .. . 
Den H out - St-Corn elius .. . 
H aarle - St -Sebastia nu s .. . 
Heer Hu gowaard - H. Di onis ius 

IV. 120 / 143 

IV, 23 
lil. 123 
IV. 23 

IV. 119 
ll. 119 
1, (2). 13 
1. (2). 13 
ll . 119 
v. 72 
I. (2). 13 
111. 75 
1. (2). 13 
ll . 119 
ll. 119 
I. (2). 13 
IV. 23 
V. 96 / l 17 
1. (2). 13 
ll. 119 
Il, 119 
Il. 119 
ll. 119 
IV. 71 
'v.72 

V. 72 
IV. 142 - V. 18 
v. 35 
V. 72 / 117 

Il . 143 

ll . 143 
Il, 71 
1. (2). 13 
1.(2). 13 - Il. 66.67 
I.J 2). 13 
V. 116 
IV. 71 
lll . 24 - IV, 46 
1. (2). 13 
IV. 142 - V. 54-'i6 
ll. 71 
IV. 142-
111. 24 
111. 24 
), (2). 13 
I. (2). 13 
J. (2). 13 
111. 2,1 / 122 / 118-140 
1. (2). 13 
111. 24 / 122 
111. 24 / 122 
ll. 118 
1. (1). 8 / (2). 16-17 
I. (2). 13 

IV. 95 
IV. 72 
IV. 23 
IV. 142 
IV. 118 / 128 / 142 
IV. 142 
lll . 75 
IV. 24 
ll. 72 
IV. 46 
v. 117 
v. 46 
v. 117 



.I 

1-le ilo - H. Willibr ord sti chtin g 
He lruond - 0 . L. Vro uw . .. . .. 
H oensbro ek - Stati on - Rec tora at skerk 
Oldenzaa l ... . .. 
Ott ersum .. . 
Rotterdam - H. Fami lie 
Si lvolde 
Sint -And r ies - H. Bavo 
Tete ringen - Missie huis 
Tcvlc rs - i 1use um 
Trán svaal ... 
Utr echt - H. Aloysius 
Vreeswijk .. . 
Z;1and am - St-Jan s-ziekenhui s 

Firma REIL, He e rde · 
13erlikum - X. H. K·erk 
Dra cht en - :\"oord er kerk 
T,ec uwar.den 

Fimia STEV EJ\S , Duffel 
Aals t ... 
Bru sse l - Kapel S t-Jansk lini ek 
Ge nt - Conse rvat orium 
-Heide - Kapellen bos ... 
H everlee - H. Hartin stituut ... 
Mechelen - St- Romb ont ... 
St-Lambr echt s-Woluwe - Kon. lnst. 

Firm a H. VAK DE LOO, Leuven 
He verlee - St-Lambertus ... 

Firma G. VAN LEEl JWE:'.\', Leiderdorp 
- Katwijk aa n zee ... 

Firma Jo s. VERMEULEN, Alkm aa r - Weert 
A lkmaar - K looste r 0. L. Vrouw ... 
Be1·g-e11-dal - 0. L. Vro uw van he t H. Hart 
Bleri ck - H. An t on iu s va n Pa du a . .. 
Brenke len - St-Jan de Doper ... 
's Grm·en hage ... . .. 
H alfweg - 0. L. Vro uw Geboort e ... 
H eng elo - St -Lamb ertu s ... 
Hui ze Bijd orp - Voor schoten .. . 

- Dominikanes sen ... 
Limb r icht - St-S a lv iu s 
Molenberg - Hee r le n 0 . L. Vr . 
:Kijmegen - H. Land stichting- ... 
Oir schot 
Ootmarsum 
Oudenbos ch - St-F ran ciscus ... . .. 
Standd aarbuit en - St-Jan de Dop er 
Ulicoten ... ... .. . ... .. . ... .. . 
Veldh oven - St-C cecilia 
Vuorb11qi· - ( ). 1, . Vrouw Hem elvaa r t ... 
\ ·\Ï cri nge r werf. .. 

Firma Y,.ERSCHE l TR J•:'.\, Hey thuiz en - Ton geren 
App eldoorn - H. Th cres ia ... 
Arn hem - St-J oze f 
Hrn·kel en Schaft ... 
Breda - 0 . L . Vrouw Yan Fati ma 
Hur cht (0. Vl. ) 
Castenray - H. i\latthi a,
Jk s tc lbergen (0. Vl. ) ... 
IJ om burg- ... 
Ec rsd - H. Willibrord 
Ein dh o,·cn - St-Cat l1arin a 
Eb enborn - l 'aten;k cr k ... 
Fyna crt (:'.\. BL ) .. . 
<;e ltlr op - Sl-A nn az ickcnhui s 

- H. l\lag-dalenak erk ... 
Hc rkenh os .. . .. . · 
';s H ertog-en bo:=;ch - Bis:=;chopp e lijk e Kw eeksch ool 

- St -J an , koorori:rel 
H oc11,-brnck 
leper - Di sc-alse n ... 
1.,:n1is h,mt e111 ... 
Ln 11 ,,·e11-Be11ecle11 - St-A I phons us 
Li lbosc-h-Ec h t - Trappi sten 
Li11ck nhe11vcl (Sitt a rd ) 
l'llaa sb rncht - St -(;ertrndi s 

... ' ... 

v. 46 
1\1, 119 
1\1, 71 / 95 
lil , 147 
111, 123 
v. 72 
li l, 148 
v. 117 
111, 147 
IV, 24 
IV. 23 
v. 46 
IV. 142 
IV. 120 

V. 47 
v. 47 
IV. 72 

ll. 72 
lil , 99 
Il , 95 
111. 147 
v. 95 
ll . 95 
v. 46 

lil. 24 

IV. 47 

11, 120 
IV. 118 
IV, 118 
V. 46 
111, 50 
Il, 95 / 119 
IV, 87 / 96 

lil. 123 
IV. 24 
IV. 23 / 71 
III. 75 
Il, 120 
IV, 119 
lil . 123 
IV. 142 
\/, 116 
IV. 96 
v. 72 / 117 
IV, 119 

lil. 99 
IV. 142 
Jll, 148 
IV, 118 
IV,-'i'I 
IV, 71 
v. 46 
v. 46 
IV. 142 
v. 46 
IV, 142 
lil . 147 
v. 46 
IV. 142 
v. 37 
v . 117 
lil . 123 
v. 46 
ll . 5 / 119 
111. 123 
V. 117 
IV. 118 
v. 95 / 117 
IV. 118 
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Maas bracht-Bee k - H. Hart ... 
Maastric ht - Klooster Kind Jezus . .. 

- St -Matth iaskerk ... 
Nist elrod e . .. . .. 
Oosterbe ek - St -Bemulph ... . .. 
Oss - Maria Onbevlek t ... . .. 
Rek em .. . ... 
Renkum - Maria-Heme lvaart ... 
Rochefor t ... 

- St-Laurent insziekenhui s 
Roerm ond ... 
Sappemeer - H. W ill ibrord 
Someren-Eind - H. Lambert us 
Stev ensweert - H. Stephanus ... 
St rijp -Eindhoven - H . Trudo ... 
Tonger en ... 
Uden - Kruisheren 
Velden - St -Andrea s ... 
Venlo - H . Famili e ... 
Vught - 0. L. Vrouw Midde lare s ... 
Zund ert - Cistercienserabdij ... 

V. 46 
IV. 118 
V. 95 
IV. 95 
111. 123 
V. 117 
111. 51 . 
v. 46 
111. 123 
111. 123 
Il . 143 
V. ,16 
lV. 23 
Y.95 / 117 
IV. 96 
111. 24 - IV. 131-135 
V. 95 
111. 123 
IV. 119 
IV. 118 
v. 7.2 
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VOOR AR T I S T I E K EN D E G E L IJ K W E R K 

Fa. L. VERSCHUERENC. V . 

TONGEREN L. 
opger. 1937 

ORGELBOUWERS 

Ateliers te 

HEYTHUYSEN Ned . L. 
opger. 1891 
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F R M A DELMOT T E 
LOR(j€LS 1 

DOORNI K 

BOUWERS VAN HET MONUMENT A AL ORGEL VAN HET N . I. R. TE . BRUSSEL 

•1• 
1 

PIANO'S en HARMONIUMS :: ,, ,, 
Nieuw en in occasie aan zeer voordeli ge prijzen 

* Voor orgel en algemeen musicale werken uit alle 
perioden en landen : wendt U tot het oudgekende 

H U I S A. M A G E R M A N 
GODSHUISHAMMEKE 55 GENT 

', 

Çnima 

Jacq. st1nkens 
Orgel pij pen1 nal~e·zrs 

LABIAALPIJPEN Z€ 1St TONGWERKEN 

, 

• ,• 
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ORGELBOUW 

Vlieuwbouw 
volgens e l11? systeen1 
* 

?R,estau rat ie 
en 

1(epa rai ie 
van alle aard en owivang 

* 

l-tarvnoniums · 
* , 

Paul Anneessens 
----- MEENEN- - -- -

Vertegenwoordigt, zelfstandig, de vierde generatie in de Orgelbouwbeweging ! 

Drukk. VYNCKE. Gent. 
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INHOUDSTAFEL 
DER VIJF JAARGANGEN 

sa 111e111geslc/d doo r 
I 

A. DESCHREVEL 

Voorbemerking: We hebben de versc hill ende bijdrag en van dez elfd e aar d samengeb racht; zo wordt 
het naspor en van een bepaald soort a rtik elen gemakkelijker. - Na de a lgeme ne inhoudstafel volg en 
de a lph abet ische lijsten der verme lde org elbouwers, orga nisten en orge ls ; dit om opspo rin gen van 
gesc hi edkundig en aard mogelijk te maken. 

GESCHIEDENIS VAN DE ORGELBOUW 
·P. Visse r - Orgel historie ... 
·P. Visser - Orge l en Archi ef ... 
B. De Keyzer - Le ro i des ins tru111cnt s 
Dr Vent e - De Xede rl and se orge lbouw in cle 15" eeu w 
Dr Vcn te - De invl oed van de Vlaamse orge lbouw op de Fra nse 
Ch. van den Bonen - De invl oed van de Vlaa mse orgelbouw op de Franse 
Dr Ven te - H et Bach-orge l ... 
M. Monn ik endam - Het orge l t en tijd e rnn Fra nck ... 

~P . Visse r - De inv loed van Cava illé-Coll op de Holl andse . orgelbouw ... 
T,. Jage nea u - Het orge l in de 19° eeuw gezie n door een orge lbouwer uit die tijd 

ORGELBOUW-PROBLEMEN 
A . Bouman - De aesthetisc h- technische opbo uw van de orgelklank 
P. Ka eser - Hoe di sponeert men een kl ein orge l? ... 
P. Kaeser - \Vaa rom een goe d bezet peclaa l ? 
vV. Va n den Born - Waarom een goed bezet pedaa l ? .. . . .. 

-P. Visse r - Leve de Tr emulant .. . Weg met de Tr emulant ... 
E. D'H oudt - De grote vijand van het orge l , .. 
A. Ooster hof - H et res taur eren van kerk orge ls ... 

ORGEL-REFORM 
G. van Ra,·enzwaa ij - Hi storisch vooruiti .ien 
G. van Ra veuzwa aij - Teru gs lag in de org-elmuzi ek ... 
L . Jage neau - Terug s lag in de orge lmu ziek - Antw oord ... 
W. van den Born - Terugs lag in de orge lmu ziek - Antw oord 

•P . Viss er - Orge lbouw in Nede rland ... 

ELECTRONENORGEL 
•P . Visse r - As good as ... 
E. Qni..nby - De elect rouische nab uotsing-

1
clou1· en door beproefd ... 

ORGELBOUWERSGILDE 
c;. D'Hondt - Schouder aan schouder 
A . Steven s - Orge l- en l'ijp enmak ersg ihlc 
X. - Orgcl bouw ersg ilde ... ... . . .' . . . . .. 

ORGELADVISEURSCHAP 
Ji. De Keyze r - i\•Iijn hart en m ijn tale 
P. Kae ser - Wac ht auf, ruft Uns clie Sti mm e ... 

~P. Visse r - Over adviseu rs en hun hubby' s 

ORGELADVISEURS 
i' . Visser - Rn llolf Ag-ricola ... 
· t•. Visse r - Charles Marie Philb ert 
•l' . Visse r - Joa chim Hesse n zij n " Disp ositi ën » 

ORGELBOUWERS 
A. Dcsc hr eYel - Het ges lacht va n Belle 
Dr Ven t e - H et ges lacht Brebos ... 
Dr Ven te - He t geslac ht Bnus 
L. Jao-eneau - Cava ill é-Coll .. . . .. 
CavaiÎ lé-Coll - Rrieven (1853-69) 
Dr Vente - Ysbra ndt Claesz. uit Breda 
Dr Ven te - H et ges lach t va n den Ecehuute 

ll. 15-16 
111, •18-49 
1. (2). 5-8 
ll . 8-11 
lil . 6-8 / 43-45 / 56-38 
111, 86 
V. 75-77 
Il, 75-77 
Il, 30-34 / 56-58 
IV, 61-62 / 89-90 

1, (6). 5-11 
IV. 84-85 
IV. 113 
v. 11 
IV. 85 
ll . 138-139 
/11. 19 / 32-33 

IV. 82-83 
IV. 111-113 
V. 15-16 
V. 32-33 
IV. 86-88 / 128-lt9 
v. 16-19 / 306 / 60-63 

111. 119-120 
IV. 47-48 / 117 

ll. 69-71 

" · 92 111. 76 

v. 25 / 52 
v. 53 
v. 60-63 

Il, 90-92 
Jl. 112-115 
111. 82-84 

111. 138-140 - v. 113 
ll . 3-7 / 44 
IV. 2-5 / 110 
v. 20-21 
V. 21 t 42 / 68 / 111 
IV, 122-124 
1. (3). 2-5 

135 



'.\. Teeuw cn - De Gent se org e lbouwer i\lr Jacob ,·an 
A. Deschrevel - Jaco b nm Eyn de uit Iepe r 
Dr Vent e - Piet er en Louis Iso rcc ... 
Or Vcntc - Het ges lacht rnn der Kecre . ... 
Dr Ventc - H et ges lac ht Langheclu l ... 
A . DeschrCYcl - );og het geslacht Lang-hctlnl 
B. De Kcyzer - '.\og het ges lach t Lang hednl ... 
.Dr Veut c - Mees ter Jan rnn Lier 
Dr Vcnt c - ·wie is Meester J an Yan Lier? ... 
J. Lonckc - Cesc hiede nis va n een orge lbouwer 

den Eechoute 

A. Deschrevel - Het ges lacht Mec.laert alia s Midtlaert .. . 
P. Françoi s - H et ges lacht i\Ieclaert - Aanvullingen .. . 
Dr Vente - Adr ia en Piete rszoon uit Delft 
Dr Ven te - Het ges lacht 'v\Taghcrs .. . . . . .. . ... ... . .. ... .. . . .. ... . .. 
A . Deschrevel - Aa nvulling en bet reffende F igur eti uit Vlaanclerens Org elh is tori e 
Dr Ve nte - Aa nvu llingen betr e ffend e F\ gureu uit Vlaamlcrens Orge lhi sto d e ... 

ORGELARCH IVALIA 

ll. 81-82 
IV. 13-15 
1. (6). 12-14 
IV, 2-5 / 110 
' · (4). 2-5 / 14 - 1. (5). 2-7 
111. 79 
IV. 130-131 
I. (2). 2-4 
Il , 123 
1. (3). 19-20 - 1. (•I). 2 1-22 
1. (5). 23-24 
v. 91-93 
v. 102 
Il, 50-52 
IV, 73-75 / 110 
v. 115 
IV. 6-7 

OMMEREIS DOORHEEN KERKREKEN I NGEN 
Aa lst - H. De Keyzer 
Asse nede - B. De Kevzer 
Bass evelde - N. Teeu,ven 
Bellem - B. De Keyze r .. . 
Be,·eren af Leie - B. De Kcyzer 
Bornem - B. De Keyzer ... .. . 
Boukhoute - E. De Keyzer .. . 
Burcht - R. De Kevzer .. . . .. 
Den_çlermonde - B . De Keyzer 
Deste ldonk - B . D e Keyze r 
Ee nam e - B. De Keyz er 
Eine - B. De Keyzer ... 
Eekl o - B. De Keyz e r 
Eve rge m - N. Teenwen 
Gen t - Klein Regi_jnhof - ll. De Keyz er 

St-Baafs - B. De Keyze r 
St-Elo oikap e l - ~- Teeuwen ... 
St -Maartenskerk - H. De Keyzer 
St -Michi els - B. De Keyzer ... 
St-N ikla as - B. De Keyzer 
St-Sa lvat ors (H . Kerst) - B. De Ke yzer 

Hamm e - B. De Keyzer ... 
Har e lbeke - B. De Keyz er ... 
Ieper, Aug ust ijn en - X. Teenw cn 
Kaprijke - R. De Kcyze r 
Kortrijk - St -Maarten - R. De Keyzer 
Kruib eke - R. De Keyzer 
Lecle - n. De Key ze1· 
Lokere n - R. De Keyzer .. . 
Lok ri sti - B. De Keyze r .. . 
Xazar eth - r-. Teenwen .. . 

. R. De Keyzer 
Xie nwpoo rt - A . D esc breYel 
:'Jin ove - St°Co rn elisabdij - B. De Keyz er 
Oos t-Eek lo - B. De Keyzer .. . 
Ronse - St-H enn es - A. Ca mbi er 

Sinaa i - B. De Keyze r ... ... 
St -Amancl s-Puur s - R. De Kcyzer 
St-Marg ri et - B. De Keyzer ... ... 
St-l'a nwel - B . De Keyze r .. . 
·waarsc ho ot - R. De K eyze r .. . 
Waasm un s ter - R. De Keyr.er 

Ro se nb ergabdij "< R. De Keyze r 
\Vaterv li et - B. De Keyze r 
\Vato u - A. Desc hrev e l ... 
Zaffe la re - B. De Kevz er 

··· ' 

Zele - K out erk ape l - B. De I<eyze r 
Zu lte - R. De K eyze r ... 
R. De Keyzer - Proces tu sse n orge lbouwer en an dere Ne rin g-en 
B. D e Keyze r - H et • org-el\' elt n te Bellem /.17• eeuw ) .. . ' 
R. D e Kèyze r - H et org e l cle1· St-Baafska th eclraa l in bes lag- genomen en weg--

gevoe rd in 1652 ... . .. 
R. De Keyzer - De taak va n een orga nist in de 17° eeuw ... 
B. De Keyze r - Aanw ij zin g voor het ge bruik van gemengde stemm en op het 

orge l - r66o ... 

1J6 

IV, 39 
V. 43 
Il, 81 
IV. 64 / 69 
IV, 64 
v. 69 / 116 
V, 44 
IV. 15 
V,'50-52 
v. 19 
IV. 136 
IV. 136-137 
V, 44 
Il. 82 
lll. 118 
111. 2-5 / 25-27 - \/ , 2-7 / 27-'10 
lV. 137 
lll . 77-78 
IV. 25-28 
IV. 97-100 - V. 21-22 / -42.,IJ / 68 
111, 101-103 
V. 44 
IV. 63 
IV. 107 
111. 127-129 
IV. 49-50 - V. l l 'i 
IV, 38 
ll. 26-28 
IV. 16 
IV. 91 
ll. R2 
IV, 16 
IV. 108-110 
IV. 50 
111. 117 
1. (3), 12-13 / (4). 23-24 
Il , 103-104 
V. 19 
v. 69' 
V, 45 
IV. 38 
lil. 117 
IV. 64 
V. 45 
111. 'i3-S6 
v . 108-110 
V. 70 
IV. 92 
IV. 39 
IV. 56-57 
IV, 69 

IV. 55-57 
IV. 34-3'i 

v. 28 



ORGELBESCHRIJVI NGEN 
Be I g i ë 

J. Rey nae rt - Het or ge l in de S t-"Maa rt e11s kerk te ila/sl ... 
(; . D 'H onclt - Besc hrij ving va11 het org-e l der Abdijk erk 11-ucrhodc 
R. Dernw e - H et orge l in de St-Ja cobsk erk te Jiruggc ... 
J. Loncke - He t orge l der 0 . L. Vrouwke1·k te Dendermo nde .. . 
X . - Het monum enta al orge l in het Gentse Conservat orium .. . 
(~. Ver schraeg en - Het orge l in cle St-Baafskath eclraal t e Gent 
A. Deschr evel - A . Van Haut e - Het orge l in de St-Martinuskerk te Har ing e 
A . De,;chr eve l - H et orge l in de St-Maa rt ensk ath edraa l te I eper 
Pi eter - H et orge l in de Kath edraal Yan l cper ... 
A . Desc hr e,·el - H et orge l in de St-Pi eterske rk te Iepei- .. . 
Sc halmei er - H et orge l der St-Li vinu skerk te L edeberg .. . 
S parapp el - Over het org el de r P ar ochial e kerk te I,.oo .. . 
J. De Bru y n - H et orge l in de 0 . L. Vrouw vm1 Pamelc 0 11dc11aard.c 
A . Deschr eve l - H et orge l van de St-Rertinn skerk t e Poperin ge 
P . K aese r - He t orgel in de 0. L. Vro uwh asili ek te To ngere n ... 
J. L onck e - H et orge l in de St-Lntgeru skcrk te Zele . .. 

Nederland 
A . Ro11111a11 - Het kl ei n orge l in de nieuwe kerk te A 111slcrd am 

~p _ Visse r - Orge ls in het Ka th oliek A 111st crda1n 
- I. De schuilk erk 0 . L. H eer op Solclcr 

- II. De Du.if ... 
·nr. De Mozes . . . . . .. 
· IV . St-Willibrorcln s btiit en de Ves te · ... 

- P. V isse r - H oe een Eng elsman in 1772 de orge ls in Il mstcrdam hoord e en zag 
S. H ofn!an - Orgels en Org elb ouwers in Frie sland 

-p _ Visser - H et org el der St-J ozefsker k te J-Taarlcm 
P. Kaese r - Het orge l te I-Tcrl?cn,bos ... 
P. Kae se r - H et org el iu de kapel Yan het St-Laur e ntiuszi eken h uis t e Rocr111011d 
C. Rocycng a - De ontlui sterin g van een Schnit gc r-or ge l in de St -Marti nik crk 

te S1rnck ... 

ll. 136-138 
ll . 16-17 
v. 97-102 
ll . 66-67 
111. 65-66 
1. (1). 11-14 
ll. 20-22 / 45.,JS V. 11 ï 
Il 1. 68-69 / 80-81 
11. 116-117 
IV. 13-15 
V. 54-56 / 118 
111, 46-47 
1. (4), 15-16 
lil. 138-140 - V. 115 
IV, 131-135 
1. (2). 16-17 

lil , 61-63 

1. (3). 16-18 
1. (4). 19-20 / (5). 12 

. 1. (5). 17-18 / (6). 18-20 
IV. 65-68 
ll. 20-22 
lil, 85-86 / 104-106 
ll . 132-134 
V. 37 
IV. 81 

IV. 21-22 

ORGELBEWEGING IN HET BUITENLAND 
F I. Pee te rs - Een praatj e ove r Orge ls en Org-elspel in Amerik a 
R. X oehr en - vValt er H oltkamp , een Amerik;nan s Org-elbo11wer 
H. Mori s - Brief nit Chili ... 
P . Verlind e - Ziin er orge ls in Cong o ? 
S. Ajstru p - Bri ef nit Denemark en ... 
L . Gy1ler - D e D eense org-elb omv in de jon (!"stc ee11we11 
L. Gy ller - Over hedendaa gse org els en hun bo11wers 
L. Gy ller - H et hi st ori scl1 orge l - F re derik shorg Hill cro d 
L. G_vll er - De orga ni st in Den emark en ... 
X. - Di spos iti e van het R atlio-Or g-cl te Kopenha ge n ... 
H. Stra a tman - H et En g-cis org-el .. . 
L. Gy ll er - Orge lb onw in Zweel en .. . 
H. n e Keyzer - « De Sclrnlm ci • eu cle nr,!!"elhcweg-i11(!" in Zwitscrlall(I 
1'. l<:aesc r - De hedenda ag se org·clbo1rn· in Zwit serl and ... 

MUSICI (Componisten • Organisten) 
H . Schout en - Tlclg ischc Orgelkmi st ... 
D. De Keyr.c r - Orge lk un st in Vlaancleren 
D1· De Tlccker - Orge ll eve n te Parij s 
D 1' De Ticcke r - Vrouwel ijk e Org-anisten 
nr De Tlccker - Tclian Alain (rq n-1 q40) 

- P. Visse r - H endrik And r iesse n .. . 
TI. De Ken er - T. S . Tiach ... 

o J; . S 'lhl e - Seb. Tiach in Arnsta clt ... . . 
-<.. ,~-- Th yss e - J. S . !la ch en de X ederlaml se orga nist c11 in de H) 0 ecll\Y . .. 

Ch. Van 1lcn n orr en - Over Gnill elm us Tlloota ck cr ... 
• P . Visser - Dr Tol111 nl ow (16110-1708) . . . 

H. De Kevr. er - H et Gent se Orga nistcn!lcslacht Tiontlm · 
D r De Rccker - Ant on Bnt ckn er (r 824-r 806) . . . 
Ch . Va n den n orre n - Dn nonYean s nr J acob Run s 
Dr De Recke r - Marcel Dn pré .. . 
X . Teenwe n - P. Jan va n der E lst (1:;08-r6 70) .. . 
Dr De Tlecker - De boodschap \·an Ccsa r Fr anck ... 
M. ) [011niken cla111 - Cesa r F ran ck' s Xeclerl atlllse oors pr ong 
:'11. "}Vfo1111ikend am - De jeugclia re11 yan Cesar Fran ck 
l\I. Monnik end am - F ranc k als org-elcom pon is t ... . .. 
i\T. ) lonnik enclam - N ieuws over Ces ar Franc k .. . 
M. :'lfonn ikenclam - Een Belg ische Fr an ck-b iograp hie 
T. Ti mm erm an - Mat th ias van den Gheyn ... .. . . .. 

1. (5). 8-12 
IV. 29-33 
v. 59-60 
v. 57-58 
ll . 87-88 
11. 99-100 
IJ, 128-130 
111. 92-83 / 111-1 13 
lil . 133-134 
IV, 81 
1. (6). 15-17 
IV, 80-81 
111. 121-122 
IV. 10-42 / J9 

ll . 37-38 
ll. 144 
ll. 105-106 
IJ. 96 / 105 
' · {'i). 14-15 
V. 41-42 
v . 73-7'i 
v. 81-8,1 
IV. 35-37 
IV. 76-77 
v. 7-8 
lV . 77 
1. (2). 9-10 
1. (4). 11-11 
V. 103-10,1 
IV. 125-127 
l. (3) . 6.Q 
11. 29-30 
fll. 12.1,1 
ll. 101-102 
IV. 78-79 / IJ,l 
lil. 59-60 
v. 30-32 
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X. - Em iel De (;r oote 
X. - Vict or Heus ... 
l\l . l\Ionnik endam - Ant on \·an der Hor:-t' s pr omot ie 

• J>. Visse r - Cor Kee ... 
B. De Keyz er - Lemm en,; in de orge lgesc hi cde11is ... 
Ch. Va n den n orr en - Kog s teed,; Lem111en,; (1S23-1S8 1) 
T . ,Timm erman - De organis t Jaa k Lemmens .. . 
Dr De ]ke ker - Frnn,; Liszt (1ST1-1SS6) ... .. . ... 
1'. Eraly - Andr é Marcha l, orga nist en improvisator 
Dr De Becker - Het debat rond Olivi er Mess iae11 ... 
X. - Oli\·i er Messiae 11 krijgt nog een laats te kans in Kc1lerla1Hl 
nr De Hecker - Fl or Peeters , onze Vlaamse org el mees ter ... 
T . Timm erm an - Dcodat Ra ick (1700-1764) ... · 

- P. Vis,;er - Albert Schweit zer, Sern1s sc rvorum Dei ... 
ll. De Keyze r - Het sp rookje dat i\fr Swi 111mc11 bclccftk ... 
T . Timmerman - i\fuz iek le \·e11 in To11gcl"lo ... .. . ... . .. 
Dr De Bccker - Bij ecu verjaring- - Louis Vic rn c (1870-19,,ï) 

•!'. Vis,;er - Jaa p Vrnnkc11 ... 

ORGELSPEL - ORGELTECHNIEK 
F. Peeters - Hoc leer ik 111!j11 org-el kenn en? 
F. Pee ters - Ho e lee r ik 1111Jn org el besp elen ? 
F. Pee ters - Hoc ,;tuclcer ik een org cl\\'erk ? .. . 
A. <:aa-lma11 - Impro\ ·isa t ic en Phauta s ic .. . 
H. Schout en - O\·er harm onis che ana ly se 
iVL i\Ionnik enclam - De beg eleiding- mu · he t Cr eg ori aa us ... 
1'. Sen ·ac,; - ~og- over de bege leiding- \'an het (:r e 0 ·oriaa n;; 
H. Andri essc n -' De harm oniek \'all l~ t (: rcgoriaa11/ ... · ... 
R . ( :h esa uiere - Klei 11ig-hcdc11 Yan g-root belang-
F. Va n der Muc rcn - De liturg ische organist 

• P. Visse r - De or_g-ani st en de litm -g-ie 
T. T imm erm an - Ku nst en Reli g ie .. . 

- P . Visse r - De wa nk ele orge lb a'r1k .. . 
X. - Voorwaa rd en \'a n 1lc Kerk mu ziek (L it . en <:reg .) .. . 
P. Kaese r - OYer het kerk elijk orge lspe l ... ... ... ... 
Jo han - De orge lm uziek in onze Dorps kerken 
J ohan - De orge lmu ziek in onze Staclske rk e11 ... 
G. \·an Ravcnzwaai,i - H et orge l in de sa menl eving 
G. \·an RaYenzwaaij - Onttro onde Orge lk unst ... 
Dr De Becker - Moderne Kun ste naa rschap ... 
Dr De Becker - Over gees telijk Concertmuziek 
A. Gaa lman - ,~raa r moet een orge lconcert aan beantw oord en ? 
T. \". R. - Waa r moet een orge lconcert aa n bea 11twoorde11? 
B. De Keyzer - Aanw ijzin g voor het gebru ik \'an gemengde :;temm en op het 

org el - r66o ... 
H. Brandt s-Bu ys - Ü\' er cle uit voerin g Yan trill ers en pralltrill e rs ... 

• P. Visse r - Versierin g-en bij Bach 
Rr Alberic - Rlincle Organ isten ... 
Rr Alberic - H oe stud eren onze blind e colleg a' s ... 
Bi· Alberi c - H oe leze n onze blind en mu ziek ... 

BESPREK! NG ORGELWERKEN 
A . ï,aa lm an - Enkel e geda chten over wei ni g ges peelde org-elcomp os iti es \'. Bach 
M. i\fonnik en clam - Ee n onbekend orgelco ncert van ].S. Bach 

)'... W . Th ysse - He t th ema \'an Bach 's orge lpassacagl ia 
Dr De Becker - Org el tes ten \'an J. S . Bach .. . .. . 

- p_ Visse r - De org elm is van J. 8 . Bach ... 
- P. V isse r - De or_g-elwerk en van Ant on Hrucke r 

Dr De Recker - De boodsc hap , Yan Cesa r Fran ck 
iW. Mon nikenclam - Rond de orge l\\' erk en \·an Cesa r Fran ck 
H. Sclio11ten - O\·er har111011ische analyse (o.a . b ii Fra nck ) ... 
H. Schout en - De harm oni sche const rn cti e van het tw eede org-clk oraa l \'all 

C. Fran ck ... ... ... ... 
'- (; _ Van Ravenzwaa ij - ·Mozart;; orge lmu ziek ... 

Dr De Becker - Onze Vlaamse orge lmeester: F lor Pee ters 
G. Verse hra egen - Ond Xeclerland se Meesters (Fl. Pee ters) 

" P. V isse r - De ?,;'eclcr landse orge/ mn ;,,iek der Yijfl:icnde ee uw en \·errler 
Dr De Deeker - Bij een ve rjarin g : Loui s Vierne ... ... ... ... ... ... 

ORGELGEBEUREN 
J. ,Rokken - De orge lbes pe lin gen Artif ex te Antw erpen 
B. De Keyze r - De Gentse orgelfeesten 1946 ... 
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v. 15 
v. 59 
lil , 130-131 
v. 112-113 
1. (1). 9-10 
111. 15-16 
IV. 8-10 
111, 9-12 
v. 9-10 
1. (4). 6-9 
ll . 83 
1. (1). 5-8 
V. 30-32 
v. 88-89 
v. 93-9'1 
111. 34-38 
ll. 59-C,2 
V. ~1- 'J&·l ' 

1. (2). 10-12 
1. (3). 10-11 
1. (4). 10-11 
lil . 29-31 
lil . 88-90 
ll. 130-131 
111. 67-68 
ll. 131 
ll . 109 
l l. 11-12 
111. 131-132 - IV. 11-12 
1. (1).-.2-4 
111. 38-39 
IV. 102 
IV.. 101 
1. (1) 15 / (2). 18-19 
Il . 18-19 / 38-39 / 88-89 
l l. 67-69 
lil . 17-18 
IV. 60-61 
ll. 40-42 
ll. 52-53 
ll. 79-80 

V. 28 
111. 23 
111. 50 
ll . 64-65 
ll . 8'1-86 
111. 40-42 

1. ('i). 18-20 
IV. 17 / 34 

'>. 1. (3). 13-14 / IV. 2S 
IV. 51-94 / 103-105 
v. 38-41 / 63-67 / 78-81 
IV . .138-140 
lil . 87 
1. (3). 6-9 
ll . 74-77 
lil , 88-90 

lil . 107-110 / 1'11-1·1'1 
ll. 121i-128 
1. ( 1). 5-7 
1. (2). 14-15 / (3). I:i-16 / (4). 13.1,1 

/ (5). 16 
lil . 114-116 
Il , 59-62 

V. I05-t0? 
1. ('i). 20-22 / (6). '1-11 
Il, 8-14 / 30-36 
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H. Va n Hill en - De Belgisc h-)k<le rla11dsc sa 111c11werking- e11 cle Gc11t,;e oq:tel-
fees ten .. . 

B. De Kevzer - Concertreis va11 Fl. Peeters naar Ameri ka e11 Ca11ada 
"f-'. Visser ·- FI. Peeters en H. Anclriesse n tellc 11 mee in Ame rik a 
-P. Visser - .Fl. Peeters op tourné e in Holla11d 
-P. Visse r - FI. Pee ters in de oude kerk te A 111stcnl a111 
-P. \Zisser - Orgel fes ti va l te :\'aarde n . . . 
-1'. Visse r - Org elwee lde in Xaarclen .. . 
J.B. - Pa edago g isch c Orgelconcerten te Rn lclnc 
X. - In clc kerkmuzi ekschool t e Utrec ht 
M. Monnikendam - Montevcrdi's Orfeo (te Bru ssel) 
Dr De Becker - Andr é Marchal (in Tongerlo) 

• l'. V!sse r - Alb ert De Klerk (in Tonge r lo) ... 
·P. Visse r - F lor Peet ers (in To ngerlo) ... . .. 
L. Jageneau - Bach Fes tirnl (i11 Tongerlo) ... . .. 
L. Jag-eneau - Vers lag over studi ereis naar Parijs ... 

VARIA 
i.r. Monnik cnclam - Tn een Ho lla11dse pi_jpc11111akeri j (tn11g-wcr ke11) 
M. Mon11ike11da111 - H et org-cl i11 de schik ler kn 11st 
X . - H et Pnsîti ef op schild erij ya11 het Lam (;u ds 
X. - Org-elmu seum 
Tij l - Orgel en Hum or ... 
X. - Plai s ir de la Mus iqu e (radior eport age ) ... 
X. - Sy mpathi eke herin11ering- .. . . .. .. . . .. 
(;_ Va n RaYe11zwaa ij - De orge lmak er ,·a11 Amster dam (Swec lin ck) 
De Scha lmei - Open bri ef aa11 de Hcrc11 Criti ci ... . .. 

- P. V isser - Tets ,·oor ons ? (Th e orga11 club) 

Cy riel Va n den Abce le ... 
E rn est Arsehoclt ... 
E . J. Borrenians , 0. Pra em. 
Mgr Coppi eters ... 
Dr G. D. Cu11ni11g ha111 ... 
Alfons Des met ... 
Hr. Egino ( Heyd er) ... 
H enri Herman s ... 
(;uillaume H onéc . 
); icolas Aloys ius ·Monta 11i 
llfw 0 . Van Pup·elclc 
Pr. va n Rechem .. . 
:.\Iax Se iffert 
Alfons Suys ... 
Jul es Verh asse lt 
Leo n Verr ees 
Osca r Wakke r 

Aalst, Jan rnn 133S-136.5 ... 
Abb ey, John 1745 
Aclema, Gesla cht . 

Ge br oede rs 19° 
J ozef . 
Pe tru s 
P.J. ... 
Sybrancl ... 

.i\gric olà, - Rttclolf 1479 
Ahlstrancl , C.F . Zweclen 
Alleco urt , C illi s 1626 cfr . Ha11iconr 
A 11clreasse11, J oh. D ene mar k en 
A nn eesse ns, Ju les 20° 

Oscar 20° 
Anthoni, Jul es 16rr ... 
A nth oniu s, J111i11s 1617 
Ant werpe n , Jan van r479 
Aren, Jan Yan r46o ... 
Arnaut s, H endrik 1440 ... 
Bade r, Da11iël 16oo ... 

J osep hu s 1720-I746 
Pi eter . .... . 

IN MEMORIAM 

ORGELBOUWERS (*) 

1. (6). 2.3 
1. (2). 17 
111. 91 
IV. 18-19 
v. 86-87 
IV. 106-107 
v. 90 
111. 70 
111. 116 
111. 94-95 
111. 64 
111. 96-97 
111. 1 (,(. ( 16 
v. 87 
IV. 1111 

111. 71-72 
111. 135-137 
11. 102 
1. (6). 23 - Il. 21 / ,13 / 9 1 
V. 12-14 
IV. 44-45 
ll . t35-136 
ll. 107-108 
1. (4). 16-17 
lV. 19-20 

l. (6). 21 
1. (5). 7 
1. (2). 19 
II( 1 
111. 148 
l. (1). 16 
V. 24 
ll . 62 
m. 49 
111. 75 
v. 116 
v. 116 
IV. 143 
1. (1). 16 
IV. 46 
ll. 65 
IV. 24 / '17 

1. (2). 7 
IV. 141 
l. (4). 19-20 / (6). 19-20 -
111. 106 - IV. 86 
Il. 33 /- 113-114 
11. 132 - IV. 66 
11. 33 / 112-11'1 
11. 132 - lV. 64 
11. 132 
l. (2). 8 - '" · 85 
1V. 80 
11. 27 
ll. 87 
1. (,1). l 'i IV. 86 - V. 102 / In<> 
V. 102 
1. (6) . 14 
v. 3 
11. 51 
111. 56 
111. 56 
v. 69 
V. 69 
v. 69 

("') In de ze lijst komen de hedendaagse orgelbouw ers niet voor; zie hiervoor verder ond er < N ieuw gchonwdc of herstelde oqtcfs >. 
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Bader s , Duit s land 
Gebr oeders 
Arn old 
Coenraad ... 
Tobias 

Bakke r , A .... 
Ba1,bai se , Jean 15S5 
Barbier, :;.;ricolas 
Bütr, . 

lliitz - Witt e ... 
Bau stetter 
Bauwens 1692 
Bauwens, J acobus 1695-169S 
Bauwen s , :;.;ricolaas 160.5 ... 
ll el, Josse le 1551 .. . . .. 
Relle, Gui lielm us van 1683-1687 

Jan van 1669-1695 .. . 

Ber g, Jacob van den 1620 
Ber ger, A. I. 1753 

Andrie s 1747 . 
An to on 1760 . .. . .. 
Dominicus 1786 ... 
Loui s 1772 

Berna rd(s ), Jacques 1620 cfr. cln Mont 
Rerner 
Beuc het, J. ... 
By laardt, J. J . van den .. . 
Billemo s , Steven ( ?) 17° .. . 
Rilstev n , Jac ob van 1455 ... . .. 
Rij s, Lud ov icu s 1646-165.1 (a lias Tiiese, Bis, de Bis) 

Biuvjgat r8o8 ... ... ... . .. 
Blancquaert , Char les 156o-1576 (alias T-l-lancaert ) 

Rlas, Eg idiu s le 1733 
Rogl1ema kere, Hing hel e de 1462-65 ... 

W illem de 1454-55 
Bolle, Jan 1.585 . .. . .. 
Boots, Michiel 1679-81 
Rouclry, 1456 .... . . 
Rr ebos, Ges laèl1t 

Gilli s 1551-84 

Gommaart 
Hans 1.577-1609 
Jasper · 
Michi el .... 

Rrcclcmers , Henry 16° 
Rrciss iger, Pet er ·16° .. . . .. 
Rr emser, Blasius 1663-6, (ali as Rricmscr, Rrim sc r , Rroms er) 

Jan r6 46-6s . . . . .. 
Hrou cke, Jan van den 1.581-1635 
Ru.zg-enhont, Pi eter van 1493 
Bu ekel, Lamb ert r6° . 
Rnkel e, Jan de (van ) 15• 
Ru sch , V . H. Denemark en 
Rnu s, Ges lacl1t de 

Jan. 
, - ___ Joos 1480-15r8 .. . 

Jor is r520-r 532 . 

Ca rli er , Cri spijn r.590-1600 
Jean 1604 

Caspa rini , Eug een Du its land 16° ... 
En g-een Denemark en · 18° 

Cas tel , F. . .. 
Cava ill é-Coll Ari stid e 18n-1 899 ... 

Claesz. , Yse brant 1543-1564 (ali as Claey sse un e ) ... . .. 
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111. 82 - v. 95 
lil . 105 
lil , J0j 
lil . 105 
111. J0j 
111. 105 
l. (5). 4 / {o). IJ 
lil . 58 
lil . 21 / 82 / IOli - IV. 86 
V. 77 / 90 / 112 
IV, 128 
ll. 111 
IV. 16 
V. 19 
1. (5). 6 - IV. 98 
111, 4'i / 56-58 / 86 
111, 122 / 138-140 
IV. 107 - V. 115 
lil . 138-140 - IV. 7 / 107 / 109 
V.100 / 115 
111. 57 
IV. 110 
V. 100 
v. 100 
v. 45 / 100 
v. 100 
lil. 56-57 
111. 82 
IV. 141 
111. 13 
111. 56 
11. 50 
IV. 16 / 55 / 91 / 136 
v. 4 I 27 / 28 
v. 95 
ll . 27 - 111. 2 / 5 - IV. 2i 
V. 2 / 3 
V. 70 
IV. 108 
IV. 108 
111. 102 
IJ. 28 
v. 97 
ll . 3-7 / 44 
l. (2). 4 / (4). 4 / (5). •I 
ll . 3-7 / 44 
11. 3-7 
ll. 3-7 / 99 
11. 3-4 
ll. 3-4 
1. (2). 4 
lil . 43 
IV. 92 - V. 19 
IV. 44 / 92 - V. 19 
v. 16 / 50 
IV. J9 
IV. 4 
1. (2). 2 / ,J / (3). 1 - 111. Il 
111. 93 
IV. 2-5 
IV. 2 
1. (4). 2 / '1 
IV. 2-5 / 19 / 61 / 108 - V. CJS 
111. 127 
IV. 2-6 / 74-7'i / 110 - V. CJR 
1. (5). 6 - lil. 57-'iR - IV. 21i 
lil . 57 
lil . 48 
11. 99 
1\/, 141 
1. (6) . 18-20 
ll. 31 / 63 / 75-77 / 100 / 112-ll ï 
/ 132-134 
1\/. 141 - v . 101 / 117 
111. 27 / 'i4 
IV. 5 / 122-124 - V. 98 



Cleef, Leonard van T 590 .. . 
Clerck, Jan de 1540 ... 
Cl iqu ot 1731-1766 . 
Cloetens, Firma 20° ... 
Cnobbele, Fr ederik 1679-1685 .. . . .. 
Collet, De11is 1570 
Colne, Lieven van 1459 .. . 
Cools, Hén clrik ( ?) 1535 .. . 
Cove len, Jan van 1519 
Compenius, 1612 ... . .. 
Compeni us, Esaïas 18° ... 
Cor lyn , Mr. 1499-1504 
Corne lis, Broeder r6g9-1700 
Corne li s , Jan 1514-1516 ... 

Lieven 1504-151S 

Cran e, Jan de 15• 
Crin on, Jan 1540-45 ... 
Da m, . Firma va n n 83-1882 

La mb ertu s van 178o 
P. van 1897-1925 ... 

Daneels, Broeder Pauwel,- (?) r 599 
Dedericxs, Jozef 1713 
Degrijse, 1821 
Dekk er , Firma 20• ... 
Delahaye 18° . 

André 1594 . 
Franç ois 1615 
Josep h 1746 
J;;oui s 16g8-1723 

Destré, Pierr e 1646-1661 (alia;; D' estre) 
Deynze, Li~ven van 1645-1661 
D'Houdt , Ernest ... 

Gerard. 
J.B. 

Dielkens, Mr 1721 
Dieu, Jan Ie 1709 
Di llens , Care ] 1703-1729 
Dirksz. Uulke 156o-1600 
Diste len, Dani ël va nder rs• 

Doul on , Dedier ca 1625 ... 
DrijYers, Leonard 19• 
Dubo is, Crcspin, 1626 
Dub ois , Christop he 1637-43 
Ducroq uet, Frankri jk 
Dup lesi (?) cfr. Goy m ont 
Duyssc hot, Gebr oeders 17° 
Eeck hout e, Ges lacht va n lleu 

Gilli s va n den 1518 
H ar m. va n den 1504-1506 ... 

Ja cob Yan den 1.524 ... 
Eec kh out e, Ja cob I 1485-1496 

Jacob IJ 1_<;21-1.:;32 
Quirijn 1489-r5r 9 (alias Corin, Kuryn) 

Eek man s 1639-1645 .. . 
F.elen, Ges lacht va;u ... . .. 

Adams van 1457 ... 
A11thouie van 14.14 

E lewou d, ::-Iicolaas cfr . H elcwo urlt 
E lst, Jan van der 1648 ... 
E ngler ... 
Estrada, Pet ru s de 1515 .. . 
Eynde , Jacobus van n o r-1729 
F laman, Aclrieu 1638 ... . .. 
F leu trop, D.A. 20° 
Forcev ille J . Bapt. 1650-1714 

F orr es t Filip 1866-1876 

Fr ederic i, Duit sland .. . 
Fr ey tag, Du itsland .. . 
Frobenius, Denemarken ... 

111, 102 - IV. G 
111, 128 - IV, 3 
IV, 141 
fll , 139 
IV, 50 - V, 19 / 93 / 102 
111. 7 
Il, 56 
1. (2). 4 
1. (2). 4 / (3). 3 - 111. ,13 / ~, 
lil. 93 - V. 76 
ll . 99 
111. ï7-78 - IV. 6 
ll. 28 
1. (3). 13 / (tl). 23 
1. (2), 2 / (3). 12 / (4). 23 
Il, 103 - 111. 78 - IV. 97 
ll . 50 / 56 
1. (2). 3.4 / (5), 5 
111. 106 
lil. 105 
IV. 21-22 
111, 102 
m. 128 
v. 110 
111. 106 
lV, 137 - V, 45 
111, 56 
lil, 56 
V. 44 
Il. lil - lil . 118 / 128-129 
IV. 16 / 56-57 / 100 
IV. 55 / 13ó - V. 4 / 27 
IV. 16 
Il, 16 
ll. 16 
Il. 16 
v. 69 
V. 45 
IV. 92 
111. 85 
1. (2). 2 / (3). 3 ll . 9-10 
111. 43 - IV. 3 
IV, 16 
1. (6). 10 - Il, 16 - lil. 36 
v. 99-100 
lil. 56 
IV. 141 
lil. 57 
111. 22 / 105 
IV. 3 
111. 101 
1. (2). 2 / (3). 2-5 - 111, 78 
IV. 97 
m. 101 
1. (3). 2-5 - ll. 81-82 - IV. G 
1. (]), 2-5 
l . 3. 2-5 - ll . 82 - IV. G 
v. 18 
1. (2). ,j 
IV. 50 
IT. 51 

IV. 64 
v. 76 
IJl. 56-57 
IV. 13-15 
1. (4). 23 
111. 63 - v. 11 
11. 1 / 136 - lil . 102 
IV. 27 / 38 / 100 
v. 29 / 44 / 70 
1. ()). 23 / (3). 1,1 / ( ll. 17 / (6). 21 
ll . 142 - lV. 11 
111. 82 
111, 82. v. 77 
ll. 87 / 129 
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l~aillard, 166ï 
Jori s , 1672-16ï8 
c;a rre ls, Rudolf 18° .. . 
(~eeraer ds berg he , Joris van 1475 
l :ent, Char les van cfr. Rlancqua ert 

J an va n 1394 ... 
<:crmain René 1So3-181ï (alias (:armin, Ca crm ijn ) 
Cotlschalc k, 15° ... 
(:onza lès , Firm a Fr :111krijk ... . .. 
Gorclon , Robert 16,p-1 658 (alias Chortlon, Fon lo11, Corcloy) 

< :oy 111011t, Claude Barnab é cfr . Dnpl esi 
(;raubo em, Rern s t r6° 
(:raur ock , Han s 1536 

Johan 16° ... 
(:rave, \Vill em de 15,14-;;7 
Crim yck , Jan 1635-36 
(;l'llizen, Firma van Iï9 9-18.18 

Albertu s va n ... .. . .. . 
\Vill em van 

( ;l'll_ytt cr , J oh. de Iï 33·34 
Ha cck, Greg oriu s Yan, r666 
Ha cs trecht, Pauw el Yan 1506 
Hacgh, rnn ~ icolaas 1656-1669 (alias rn11 Hag-hcn) 
Ha eghe11, Yan der 

<~regoriu s rnn der 16ï2-1693 
Jan van der 1666-1660 ... 
Jean Joseph Ya.n der n8o 
Lu y polcl Yan der ? r6:io 
Pieter van der 1634-1638 

H agcr beer , Gebr. 17°... . .. .. . . .. 
Ha ge rbeer , n • ... ... 
H age rbcers, c:erm er Ga !tusse n 1644-49 

Ja cobu s Galtu sse n 1651 
Hal en, Louis cle 156o ... ... ... 
H alli cou r, Gilli s d r. Allecou rt 
Hamm erber_g-, Olof Zweden .. : 
H ardorf, 'Willem 19• ... 
H ar mens, Jan Iï 0 

Hari sso n, G . Dona ld Amerik a .. . 
Heineman , Du it sland 
Helewoud, ~ico laas r7° 
H elleman, TïI9 ... ... 
Helm an , ~ icla es 1697 
Hern, Clrnr les du 1508 
Heman , Fam il ie De (Le) 
Hess, H erm an Duit sland 
Hes fre, Oudin Le r487-r4qr 
Hilclebrand, Johan Gothfri cd De nemark en 
Zacharia s 
Hild ebrnnd s, 20° ... 
Hil ge rs, J an 1783 
H insch, Albertu s .L\.11to11iu;; 1749-1ï84 
Hin sch , Duit sland ... 
Ho cquet , Flo ris 1588-1619 

Jan 
N icolaas .. . 

H oltk amp, ·wa lt er Ame rika 
H oog l1t1ys . Aimé r88.5 

Gera rdus 1Sro 
Lod ewijk 1860-186q 
Simon 1830 ... 

Tioqu c, Arndt 1.584 .. . . .. 
H ouHc, Lud ovicus van 1846 ... 
H ouwe, He ndrik van der 1_:;• 
Hub ea u , J. ( ?) 1815 
Huugh es , Guill es ( ?) nSo 
Tsacker, Franç ois Yan 1661 .. . 

Vin cent van 1667 
Tsorcc, Fami lie ... ... . .. 

Louis 1592-16r5 ... 
Pieter 1.:;6o-r6o2 

.Taak uit Vlaa nd ere n 14° ... 
J a_g-enea u, Lu c 
Jan, Meester 14• dr . Onclanck 
J an nes , Meester rs• ... 
142 

111, 117 
V. 115 
111. 105 
1. (2). 8 
Il, 26 - 111. 5 
1. (2). 7 
111, 69 - IV. 13 - V. 108-110 
Il, 50 
IV, 141 
ll. 111 - 111. 102 / 117 
IV. 6 / 16 / 26 / 50 
111, 57 
111. 43 
IV. 123 
111. 43 
11. 103-101I - 111. .1,1 
IV. 109 
111, 52 / 106 - IV. 22 
111. 105 
111. 52 / 105 
IV. 110 
v. 100 
IV, 123 
111. 102 - IV. 15 / 6'f 
11. 111 - V. 108 
1. (4). 23 - IV. 100 - V. 50 / ï 2 
III. 102 
lil . 139 
IV, 99 
1. (5). 6 111, 118 - IV, 26 
m. 105 
V. 18 / 86 
m. 62 
lil. 62 
1. (6). 12-111 

IV. 80 
111. 52 / 105-106 
lil. 52 / 105 
'· (5). 12 m. 82 
1. (5). 6 - V. 99 
IV, 137 
v. 29 
IV, 75 
111, 57 
111. 82 
m. 56 1 86 
11. 99 
V. 76 
111. 106 
' · (5). 17 
ll. 119 - 111. 105 
111. 82 - V. 77 
,. (5). 5 - m. 56 
lil. 56 
m. 56 
IV. 29-33 
V. 100-101 
v. 43 
111. 129 - V. 100-101 
V. 100 
111. 144 
V. 109-110 
1. (2). 2 / (3). 3 
I.V. 136 
v. 99 
v. 115 
v. 115 
1. (5). 5 
1. (6). 12-11 - 111, 16 
1. (6). 12. 1,1 - 111. ,j'j 
IV , IQ() / 121 
1. (2) . 7 
111. 142 
1. (2). 7 
ll . 50 



Jauny (alias J anne) 1532 ... 
Jan s, Harm en 17° 
Jori s , 20° . 
Joris , F rans .. . 
Keere, Jan vau der 1489 

J oos van der 16° 
:{/ icolaa s van der 1528 
Rogier van der 1506-1525 

Kcy gb erman, Th omas d r. Reyg henn an 
Kla is , J oh. Duit sland 
Kn obbe, Aeudr yck dr. Cnobbele 
Kn obbel, Fr ederik dr . Cnobbele 
Köni g , Ch. Ph. Dui tsland 
Kools , Hendrik d r. Cools 
Kouteren, van 20° 
Kri sman, Fr . X. Oostenrij k ... 
Ku hu , Firma Zw itse r land 
Küu ckel... 
Kmi ckel, J. P . 1804-1811 
Kyr e , Jan 14" 
Lal o, Care l ( ?) 17° . . . . . . 
Lambu ert, Mert ene de 1330 
Lang he, Th eodoor de 1714-15 
l, angh cclul, Ges lacht ... 

l ;ui llames 1590-1594 
Jan 1568-1592... . .. 

i\Iat hens 1585-1635 

Michi el l 1534-156o 

Mich iel Il 1564-1591 

La ng lec 1673-S1 (alia s Lang let, Langlez) 
1,a nno y , Tb. de 1394 
Laere, Ja spar va n 16° 
1,are, Wi llem va n 1587-1592 ... 
Larsso n , Johan Zweden .. . 
Lauv eg ne, Ja cqu ot 20° .. . 
Leuou, Boudewijn 1643-1656 (alias Lcclon ) 
Leeuw arden, 16° .. . 
L 'warden , 19° 
Leeuwen, va n 20° 

• • r: 

Lemonni er , Josse 15° cfr. de Muldr e 
Leup , Mat h ieu Le ( ?) d r . de W ulf ... 
Le uven , Mees ter Jan van 1622 .. . 
L ier, Jan van d r. Verryt 
Li er, Claas van 1536-1553 cfr. de Smet Claa s en Verr yt Claas 
Loncke, F reder ik 1889-1924 

J ozef 1924-

P ie ter 1924- . . . . .. 
Piete r Albertu s 1821-1S97 ... 

Loo, J an va n 1623-1663 ... 
Loo, Martinu s va n 1676-1689 .. . 
Lorentz, Joh an .. . 
J ,oret, t :es lac ht .. . 

F ran s 18o8-1859 
H ippo ly te 1854-1859 

Maarsc balkerweercl 189 1-1912 .. . 
Maas , _ ïc . 17• ... 
Maese man , Jacqu es 1635-1636 
Marcussc n , Fi rm a Denemark en 
Ma rc, Ancfreas de 
Math eese rn;, Joan nes 1700 
1\Iatth ys, J an 1647-1655 •·· 
Ma ura chcr , Oos tenri _jk 
Medaert, Arn on lt (alias Miclclar t) 

c;heerae rt 1632-40 
Jacques ... . .. . .. 
Loui s 
Piet er 1679- 1 697 ... 

Meerc, 
Mely r, Jan ( ?) ... 

lll . 127 
lil . 52 / 105 
V. 57 
lil. 81 - IV. 13 
IV. 4-5 
IV. 5 - V, 98 
IV. 5 
IV. 2-5 / 108 

1, (1), 11 - 111. -19 / 70 - V, 2 

111, 82-84 - V. 77 

111, IOó 
IV. 24 
IV , 58 
v. 77 
lil. 82-83 
1. (2). 7 
lil, 56 
1, (2). 7 
IV. 110 
1. (2). 4 - 111, 57 
lil. 4-5 / 102 - V. 3 
1. (4), 2-5 / (5). 2.,1 / (1 - ll . 7 
111. 3 / 56 / 58 / 68-69 
IV. ó / 50 
1. (5). 4-6 / (6). 1,1 - 111. 5(i / 79 
IV, 26 / 130 
J, (3). 5 / (4). 2-5 
JV, ,1 / 50 / 74 / 109 - V. :i 1 
1, (4). 2-5 / (5). 6 - 111, 79 
IV, 3 
JV. 26 / 99 - V. 29 / -13 
1. (2), 7 
v. 51 
JV. 38 - V, 51 
IV, 8 1 
IV. 141 
111. 55 - IV. 6 - V. 100 
111, 85 
111, 106 
V. Il 
1, (2). 2 - 111. 57 
lil . 57 
Il , 27 

1. (2). ,1 - ll. 124-125 - IV. 6 
1. (5). 23 
1. (2). 16-17 / (5). 23 - Il. i ,G.(>7 
111. 138-140 
1. (5), 23 
1. (3). 19-20 / (4). 21-22 
ll . 136 - V. 44 / 52 
Jl. 28 / 136 - IV. 50 - V. 'i2 
Il , 99 
IV. 86 - V. 43 / 68 
111, 35-36 - IV. 61 
n. 16 - 111. 3c, 
ll. 58 - 111. 62 - IV. 128 
ll . 99 
JV, 109 
Il , 99 / IO0 / 128 - IV. 80 
IV, 6 
ll . 111 
JV, ,14 / 6,1 - V. 19 
IV. 24 
v. 92 
IV. 26 / 50 - V. 9 1-92 / 102 / l lï 
V. 92 / 100 / 102 
v. 91 / 100 
IV. 26 / 50 / 63-6-1 
V. 92-93 l 102 
v. 77 
111. 77 
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r 
Merk liu, Jozef 1842-1$70 ... 
Merr e , Niclays Ie 1625-1626 
Meulen, Rem bout van der 1555-1556 
Midda r t cfr . Medaert 
Misicke 16" ... 
Mittenreyt er, Joh . . 1ï79 -1780 ... 
,Mont, Ja cques du dr . Bern ard 
~1.oreau 1732 ... ... 
Mors, Ges lacht 16° (alias .Moer , l\loor, .Moors) 

An toni us 1553-55 
Cornelis 1535-50 

He ndrik 16" 
Jacob 16° . . . ... 
Mark 16" ... . .. 

Moten, J an van der 1491 
i\lnldre, Joost de 15" dr. Lemouuier 
.Müll er Christiaan 1724-1747 

);eelma ns 1685 ... ... ... 
);yhoff, Geslacht 16° 

Hendrik ca 1555 
Herman 1525 

Olivie rs, François des 156o 
ündanck cfr. Mees ter Jan 
Ost , Jacobus 166<) 
ÜYenbeek, J. van 17S3 ... 
l:'aepken, Heuri c 1330 ... 
.!:'au, Liev en de ( ?) 1564 .. . 
1-'au (w) , Jac ob de 1558 . . . 
Pescheur, Le 16° ... 

Hen ricus de 17 34 
l:'eteg liem, Geslaclit van .. . 

J. Van 1825 .. . 
L .B. va n 1753-178ö 
Piete r I 1733-176 6 ... .. . 
Piete r 11 1836 ... 1 .. . 

Pe ters, .Fabian ca 1550 
Pet erson, Dieryck 
1-'icard, Ges lach t Le 17" ... 

Jan Bapt . 1750 ... 
.l:'ieterszoon, Adriaan 1400-148o 

Pley el, Firma . . . 
Ponch et, Gu ill aume 1623 ... ... 
Posse liu s, Jan 1658-1665 .. . 

Mar ti nu s 1636-1640 
Quelhorst 
Rad ege r, Joha nnes 17u-r71 3 . . . , ... 
Rad ersma 20• 
Reich, R. ( ?) 1704 
Rei chn er, Joackim 1658 ... 
Reya ert, Jan 1658 
Rey g herman, Thomas 1553-85 (alias Ri g hema11, 

man, Wyg hemau ) 
Riepe ... ... . .. 
Ring , P. S . KelJer , Denemarken 
Robu s te lli 
Rbchess on, Fr. .. . 
Roeg ies, J. Fr. 1810 ... 
Rott enste in, Herman R. ca 1530 ... 
Roi j , Nico laas van 1662 
Roy, Jea n le 1668 
Roye r, Ges lacht de (le) 1655 ... 

Charles de 1645-1675 ... 
François de 1647-1675 
Jea n de 1662-1671 
Nicolaas de 1642-1680 

R uckers, Jan 1610 ... 
Rtt e, Pie ter de la 1581-1585 .. . 
Ruit er , Mense 20• ... ... .. . 
Ruk ens cfr. Ru ckers 
Ryckcre, C:ebro ede r~ De 1763-1779 

Joh ann es De 1779 ... ... 
J oseph De 1743-1744 
Pieter De 1744-60 ... 
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Rygh eman, Ry ker~ , Keygher-

111. 35, - IV, 141 - V. 68 
IV, 109 
1. (3), 5 / (ó), 13 - IV, 5 

lll , 85 
lil, 82 - V. -17 

1, (5), 12 
1, (2), 4 - lil , 78 - IV, '.l 
J. (2), 4 - ll . 6 - lil, 78 - V. 50 
1, (2), 4 / (4), 4-5 lil. 78 
l v', -1 / 7-1 
1, (2). 4 
lil , 78 
1, (2), ,J 
11, 1 JO 

1, (5), 12 - lil, 82-S3 / 1 U5 
IV. 65 - V. 18 / &i 
IV, 50 
IV, 122 
I , (2). 4 - lil. 44 
LIJ, 85 
lil ,' 7 

IV, 15 
111. 84 
1, (2). 7 
v. 52 
IV, 98 
IV, 131 
IV, 93 / 110 
1. (2). 16 - Il, 47 / 66 
IV. 77 / 86 / 137 
lil. 84 
lil. 139 - IV. 64 - V. 100 
Il, 20 / 136 - IV, 27 - V. 30 
111, 122 / 139 - V. 109 
lil, 85 
v. 99 
l. (6), 23 - 111, 58 
IV. 131 
1, (2). 4 - ll. 9 / 50-52 / 111. .:l 
IV, 3 / 75 
IV, 141 
lll , 56 
IV, 15 
IV. 16 
V. 77 
IV, 22 
lil. 106 
IV, 100 
111. 82 / 84 
IV, 16 

lil, 2-3 / 78 / 102 - IV. CJ8 - V. 2 
v. 76 
Il, 130 
1, (6). 7 
IV. 141 
V. 43 
lil . 85 
IV. 26 
v. 44 
v. 28 
lil . 56 / 79 - lV. 6 
Il , 110 - IV. 100 - V. 44 
IV, 26 - V. 43 
11, 2.7-28 - V. 4,1 
IV. )5 
111. 57 
v. 11 

111. 84 IV. 7 
IJl. 84 
IV. 110 
111. 84 - IV. 110 - V. 4-1 



1-tyc kers cfr. Rey ghennan 
Sa uer, W . Duit sland 
Schär er, Hans 18• Denema rk en 
Scbe ibe ... ... ... 
Scbyve n, Pi eter 1880-1899 
Schmidt, J. C. 19• .. . .. . 
Schni ~er, Arp 1710-1711 

Sehnitger, Caspar 1721-1725 
Schre ur s, Hub er t 20" 
Schwa rzbur g ... 
Sec bar, Juliu s 
Sévéri n, André 1640 ... 
Si lbennann, Gothfr iecl 
Sim en, ca 1540 ... 
Skiun er, Erne st Amerika 
Smet; Aa r t de ca 1580-1592 

~ icolaas de 1557-1570 

Smit s 1862-1882 .. . .. . · 
Smits van Keulen ·1840 
Snouck, H enr ick 1609 
Sno ucq, 1614 ... 
Soig nies , Johau de 1365 
Songniez, Jea n I de 1381 

Jea n Il de 1440 
Sörenzen, M. De nemark en 
Spanjaard, Firma H. 
Sp arlin g cfr. Holtk amp 
Spir e , Georg ius van ( ?) ... 
Spronkh oéf, Mark vóbr 1480 ... 
Spuryuck, Geirn aert 16o7 
Stecn reu, cfr. va n Are n 
St e,·ens , Joz ef 20° 
Stoop, Jacqu es 1564-1575 ... 
Stracte n, J or is va n der 150S-1534 

Piet er van der cf1_-. Estracla 
Strurnpfl er , Du it sland 
Sucaet, va n cfr . De Succaff 
Succaff, De 1595 .. . .. . .. . 
Sulk i11 us, Carnificu s 1342 
Suys, Hans 16° .. . .. . 
Swart, Peter Janszoon de 1567-1588 
Swart sbur g , Joh . 1727-n40 
Sweyss, cfr. Zwit s 
Sybran t va n Brab ant 1580 
Tee rli11ck, Ca re] 1665-1679 
Teir lin ck, Jan 1670 ... 
Telles , Math ieu Span je 
Thierry, Frankrijk .. . 
Timm enga 19 - 20" 
Timp e, 1815 .. _. 
Toers, Ant onm s 1540 
Torr e, Corn eli~ van 1595_ ... 
Tran ecker, l.'i" .. . 
Uree l, Fr ecle rijk 1857 

· Vae lbeke , Lodew ijk van 1318 
W ill em (?) rnn 1415 

Vakkx, 20° ... 
Vatt er , Chri s tian 18° 
Vecoli , A11tho11y 1613 (alias Veculi ) 
Ve rbeeck, An th ony 1617-r635 
Verbeke, Charl es r8ro 
Verryt, Jan ca 147.5-1548 (alias van Li er) 

Verry t Claas dr. de Smet, ,·au Li er ... 
Veurn e, (;<Jdfried ,·au 1382-r441 

Jan van 1382-1441 
Vich ten, Egidi us van 1574 
Visbcc q, J an 16q5 
Viséc , ( ~ilbert (de) ca r 380 

Jan 1387-1398 ... 
Voorcla , 16° ... 
Vott cler cfr. Jfoltk amp 

ll. 100 
Il, 99 
v. 76 
1, (4). 15 - lil, 65 - IV. 86 
111. 83-84 
ll. 99 - IV. 21 / 82 / I05 / 113 
v. 76 
lil . 105 - V. IS / 77 
Il, 3 1 / 115 / 132 - IV. 6ü 
IV. 72 
v. 99 
1. (5). 5 
Il, 99 - V. 76 
lil. 85 
1. (5), 10-11 
l. (2). 4 - ll. 124 
lil. 25-26 / 56 / 58 - IV. 6 - V. 3 
1. (2). ,J - ll. 27 - 111, 27 / :i-1 
IV. 6 I 75 / 122-123 
1. (4). 19 - IV. Sû 
IV, 93 
v. 51 
IV. 99 
1. (2). 7 
lil. 56 
lil, 56 
ll. 130 
lil. 106 

IV, 136 
Il, 50 - IV. 3 
IV. 98 

ll. 138 
1. (5). 6 - 111. 138 - v. ,1:; / 9() 
1. (6). 1,1 - lil. 57 

111. 82 - V. 112 

lil . 26 / 27 
1, (2). 7 
lil. 43 
lil. 61 
111, 105 

v. 115 
lil, 56 / 102 - IV. 92 - V. 19 / Il 
m. 78 
IV. 129 
IV. 131 
lll . 105 
111.84 
111. 44 
v. 99 
111. 85 
v. 109 
1. (2). 6 
IV. 49 
lil. 106 
1. (5). 12 - 111. I05 - v. 86 
IV. 38 
lll, 104 
V. 43 
1. (2). 2-4 
ll. 3 / 123-125 / 26-27 
lil. 57 / 98 - IV. 3 / r, I 7ï 
IV. 6 
l. (2). 7 - 111. 56 
111. 56 
IV. 137 
m. 56 
111. 56 
1. (2). 7 - 111. 56 
lil. 85 
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vVaghers, Cha rles 1515-1524 
Fran çois 1589 . . . . . . 
J an 1550 

Wak ker , Osca r Duit slaud 
Wa kk er ... 
Weele n, F: vau de 1815 ... 
W~ert , Jan vau 163ï -1644 
We lte 
\Viewerd, 20• 
W illem, Meester vöör 1487 
Wispe laere , Sy moeu de ( ?) 1565 
Witt e, cfr. Bütz-\;Vit te 
Witt e , Firm a 20° 
Wulf, Math ys ( ?) de d r. Le Le np ... 
Y soree cfr. Iso ree . 
Ype re , Gode(roy van cfr. \·an Veurn e 
Zachmoort e le, H endrik Yan 154ï-1 556 
Zwit s, Lev inus 1459 (alias Swcy ss) ... 

ORGANISTEN - ORGELADVISEURS (*) 
Ackaert, Anth ony , ca 1570, Watervliet ... 

- Agri cola, Rud olf , 1443-S5, It alië - :\Teder land 
Ajstru p , Sve nd - Denemar ken 
Aubi ans, Johan Des - 14• . .. 
Baugers, Emil ins - Denemark en 
Bauweus , Nicla y , 1605, Ath 
Bel, Firmin Le, .. . 
llerg é, 1832, Bru gge .. . 
Blootacker, Guill elmus, 157ï , Bru gge 
Blow., Joh n - En geland 
Bogaert, Petru s Van den, 1829-1S74, T onge rl o 
Bois, Noe du, 1609-1613, Gent .. . 
Bonn ebroque , Symo n , 14° 
Bonni ers, Jacobu s, 1693, Gent 
Borr emans , Juul, 1881-1944, Touge rl o 
Boutm y, Jacobus, 1692-1700, Gent 
Boutm y , Jan, 1758, Gent. 
Boutm y , Jan-Bapt ist, ca 1700, Gent 
Brou cke, Louij s van den , 1664-169 (, Gent 
Brouck e , P ieter v an den, 16°, Ee kl o . .. 
Brunu ea u, Jacob, 1571, Gent ... 
Buerse, Pieter, vóór 1482 
Burn ey , Charles, 1770-1772, E ngeland 
Bu ssaert, Meester , 1504 Gent 
Buu s , Jac ob, 1540-1564, It alië - Oostenrijk 
Bye rm an, Simon , 1590-16o4 , Pari js 
Callewaer t , 1832, Kor trijk 
Catt elam , 1504, Gent 
Clement, Charl es , 1595, Gent 
Colij vene r , Niclaes, Zele 
Costere , Jan de , 1570, Bru gge 
Cra eyere , Ro ugier de, 1592, Gent 
Croix, Jacq ueme de la, 14° .. . 
Cruysse n, Va nder , l ï63, c:ent 
Daems, Servaa s , 1838-1903, Tongerlo 
Daniel, Meester, 1570, Aard enbur g 
Doorne , J acob Va n, 1483, 
E lew out , K icolaus , 1579, Bru gge 
E tzeu, J ohan , 17u, Gronin gen .. . 
Eyncl e, Antonius van, + 1773, leper 
Faber, J an F redr ik , 1727-1757, Ant werp en 
Fi scher, J. P .A ., +177 8, Ut recht ... 
Fo sse , Jacobu s La , 1721, Autwe rp en 
Fra ecke r , Ja n, 1555, Ba illeul .. . 
Fra nchois, Mees ter , 1586, Aalst? .. . 
Fr e ubel, 18°, Dui t sland .. . 
l; ee uens, l'i eter, 1661, S in aa i ... 
Ceera erdsbergh e , George Va n , 14i5 
c;eerom s , H ub ert, 18°, Waasmu nster 
lC:heyn , Ma tb. van den , I ï 4L, Lell\·e11 
Godefr oy, J., Steenwijk 
l;rapp e, Claeys , 1.512 ... 
Cr oote, Pert us Ig nat ins De, Jï 24, Gent 

.,. 

('t) In deze lijst komen enkel de nRmcn voor van Ür gnn islcn c.n O rgc·h,rlviscurs u il hei vcrlcrlc11 
genomen . 
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lil. 8 - IV. 3-5 / 50 / 73-75 
v. 99 
IV. 73-75 / I IO / 122 - V. 9i! 
IV, 24 / ,17 
ll . 100 
lll. 84 
v. 51 
Il, 43 
111. 106 
1. (3). 3 
lil . 78 

111. 106 - IV. 86 
lil , 57 

1. (2). 7 
111. 78 IV. 16 / 23 / 93· 
ll . 51 

111. 54 
1. (2). 8 - ll. 90-92 
ll. 87-88 
1. (2). 8 
ll. 130 
IV. 98 
lil. 86 
111. 80 
W . 76-77 
v. 7 
111. 36-37 
IV. 99 
1. (2). 8 
IV. 100 
lil . 37 
IV. 77 / 100 
ll. 137 - IV. 77 
IV. 77 
lil. 102 - IV. 77 
11, 110 
111, 3 
1, (2). 8 
111. 20 
IV. 98 
1. (4). 11 - IV. 2-'i 
IV. 130 
JLI. 80 
IV. 98 
lil . 26 
IV. 92 
111. 54 
IV. 26 
1. (2). 8 
ll. 138 
m. 37 
111. 54 
1. (2). 8 
IV. 76 
IV. 21 
IV. 14 
V. 31 
111. 82 
v. 30 
1. (4). 5 
lll. 82 
IV. 39 
V. 19 
1. (2). 8 
IV. 64 
v. 30-32 
lV. 21 
IV. 109 
111. 129 - IV. ïï 
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• Grozon, J ohanne s, 1650, Rij sel .. . 
H aving ha, Gerardus, Gron in gen 
Havinga, Petrus, 1711, Groningen 
Heins , Jan, 16•, leper 
Helen (Helin ) , Gilli s , 1591-1595, Waa s mun ster 
Hellewout, Nik olaas , 1629 
He_rck,e, Franç ois, 1531-37, Kaprijk e ... 
Hess, Joachim, 18°, Gouda .. . 
Hubené, 1870, Bru gge ... 
Hurl ebusch , Konrad, 1695-1765, Amsterdam 
Isoree, Louis, 1592, La Bassée 
Johan dells orguen s, 14° ... 
Ke lclerma ns, J., 167ï , Lokri sti 
Keya ert, Jan, 1647, Vlaa smu nst er 
Koes felcl, Zumb_ag von, 18°, Dui tsland 
Körn lein, 18•, Duits land 
Lamber t , J ohannes, 1681, Gent ... 
Landino, Franc esco, 1325-1390, !tali e .. . 
Langhedul, Jan, 1575, Antwerpen .. . 
Langhedu l, Mat eo, 16", Madrid - Bruss el 
Langh eclul, Michi el, 16ó1-16fo , Hazebrouk 
Latour, J. B., 1733, Gen t ... ... ... ... . .. 
Leeuwe, Sim on Van, 1595, (;ent 
Leliboom, Loui s, 1443 ... 
Le mmen s , Jau Franci s , ca 1703, Zele 
Lemmens, Jacques , 
Lins en, M., 1772, Amste rdam 
Lint, Egidius van, r6.c;2, Eine 
Locat elli , Pietro, + 1764 .. . · .. . 
Loise l, -D.F. Joanne s , 1646 .. . 
Lu stig, 18°, Du it sla nd - Cr oning en 
l\fa es , Jan, 1.'i40-1550, Kor trijk ... 
Maes, Michi el, 1571, Gent .. . 
Mallcsi e , Ja cques, 16Sq, Oost -Eekl o 
Mani lius ab Aust r ia, Pe ter , 1645, \Vaten·li et ... 
Martijn, Dom, 1595, Gent 
Mechel en , l;., Van, 1401 ... 
Meere, Jan Yan der , 16oo 
Melans, (\ illi s, 1695 ... 
Merten s , Godefridus , 1838, Tongerlo 
Meulen, Rem eeus van der, 16°, Mechel en 
:i\riclclaert, Judo cus , 1652, Roese lare 
Montm orency , Mic hel, 16•, Bru ssel 
Mors , Joachim 
i\lors , Jacob ... 
?l'lors, Hi erony mus 
.Xeumann , 18°, Duitsland 
Obr echt, Jacob .. . 
Palin ck, Gilli s , 1571, Gent 
Parida en , Jac ob, 1636-1676, Kortrijk 
Peeters, Step hanu s , 18•, Cent ... 
Periengier s, Ja cqu es, 1700. Boukhout c 
Philb ert, Char les, 1844 ... 

J'ilck e11, Jan van, 1595, Gent 
Pothalt , Ja cob, 1736-1782, Amsterdam 
Provoo,;t, Adr ien, 1571, t:ent 
Rienk er, Ep o, 1580, \.Van swcrd .. . 
Rin g , Keller P.S., Denemark en .. . 
Roy er , Jan le, 167ï, Bru sse l .. . ..,. 
Rai ck, Deodat, 1721-1764, Antw erpen - Leuven - Gent 
Ru ekin s, Krist offel, ca 1.555, Dend ermond e 
Rupkin, Clau s, ca 1515, Bru gge ... 
Rupp e, 18•, Du itsland ... ... . .. 
Ryn e , Corn elis van den, ca 1570, Brug ge 
Sard oniu s , Pieter, Ge nt ... ... ... ... . .. 
Sch ockaert, Li eve n, 1556, Lede .. . 
Sch oonderbeek, · J ohan 
Schuman , 1844, Haarlem ... . .. 
Schurens, Johan, 1732-1736, Gent 
S imon, Pat er, 1724, Gent 
Smet, Aart de , 1575, Brussel ... 
Söre 111.en, M., H orsen ~ ... .. . ... . .. 
Sort es , Ja t1, 1369-1394, Bonn.e-Esp érau ce 
S tee hweg, M., 18°, Amsterdam ... . .. 
S teenlant, Jacob, 1567, Ein e ... 

\, 

•• . I 

IV, 136 
v. 19 
IV, 21 
lil. 69 
IV. 65 
v. 99 
111. 127 
111. 82 
V. 100 
lil, 20 / 82 
1, (6), 13 
1. (2). 8 
IV. 92 
v. 44 
111. 82 
111, 82 
v. 29 
1. (2). 7-8 
), (5). 6 
1. (4). 3 
1. (5). 6 
v. 70 
lll. 26 
1. (2). 8 
IV. 92 
ll. 37-38 / 57-58 - 111. 36 
111. 22 
IV. 136 

• JII , 21 
m. 3s 
111. 20 / 82 
IV, 50 
111. 3 
ll. 143 
111, 55 
111. 26 
1. (2). 8 
V. 51 
ll . 143 
111. 35 
1. (3). 5 
v. 91 
1. (4). 3 
lil . 78 
111. 78 
lil . 78 
m. 82 
IV, 4 
111. 3 
IV. 50 - V. 92 / 11 'i 
IV. 77 
V. 44 
1. (6). 18-20 - ll. 32-3,1 / 56-58 / 
110 / 1 12-115 / 132-13-1 
111, 26 
111. 20 / 21 
111. 3 
111, 52 
Il, 130 / 136 
IV. 99 
ll. 137 - IV. 77 V. 30-31 
v. 51 
IV, 98 
111. 82 
lil. 54 IV. 76 
IV. 99 
II. 27 
V. 90 
II. 32 
IV. 100 
111. 129 
1. (2). 4 - II. 124 
ll . 130 
1. (2). 8 - 111. J.t 
lil . 22 
IV, 136 
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Stevens, Bernae rt , r5ï o, Káprijke 
Swee liuck , Jan Pictersz., Iï" 
Tit ga t, 1''lees te r , 16ï6 , Bellém 
Turnh out, Geeraa rd Yan, 1568, Antw erp en 
Ulh oorn , Jan, Iï 42, Amsterdam 
Va nh outt e, Louis , 190S, Iepe r 
Velps, J., 1885, Snee k 
Vyve re, Jac ob van de, 150s , Ronse 
\•Vaal, A.P. G . de, r8ï2, Delftshav en 
,;,,rachtere, Jacques de, 16o5, Cent 
\.Vaghers, Jan , 1561, Koek elar e 
vValcki ers, Franci scus, 16ï6, Meerbeek 
1Valw ei11, Omer, 1n o, Iepe r . .. . .. 
v\lassebaert, 1466, Har elbeke .. . 
\Vets, Frat er Henricu s Juan nes, 1661, Tong erlo 
Wey lincx, :'Jicolaes, 16ï5, St-Pau wel (Waa s) . .. 
Wierst, J.P.J., r896-19oï, Delft ... ... ... . .. 
Willae rt, Aclriaen 
:VVill elmi , organ orum mag istri, 1067, Har e lbeke 
Winde(n), Paulu s van, 1s65, Mechelen .. . 
,;,,rit voge l, Gerard Fr ed ., r8C, Amsterdam .. . 
Ysebeele, Piete r , 1446, Le uven 

Aal borg - Ruclolfik erk . . . . .. 
Aa lken - Geref . Oosterk erk .. . 
Aa ls t - Abdij t en ·Roosen .. . 

- St-Maarten (Di sn. 1758) ... 
Aa rdenburg - Geref. Ker k (Disp . 1809) 
Aarhu s - (Disp . ) ... 
Alkmaar - Gro te Kerk /ko ororge l 15ir) 

- Jacobijnerk erk ... 
- St -Lanr ens !Disp . Iï2.ï) ... 

A lpna ch-Dor( - Pfarr-K irche (Disp. ) 
Ame rsfoort .. . 
Amsterdam - Conce rt gebouw 

- Jeruza lemk erk . . . . .. 
- Mozes (Di sp. I7ï3 - 1783 - J8ïI ) 

- N ieuwe Kerk (2'root ) 
, (klein) (Dis p.) 

- Oude Kerk /g-root) (Di sp. r7ï4) 
(klein ) .. . 

- Pa leis· voor Volks vlijt 
- Rijk s mu seum . .. . .. 
- Rond e Luth. Kerk .. . 
- St -An gustinns 
- St-Nicolaa s !Dis p.) ... 
- St -W illi brord ns (buit en Veste) 

- ·w este rkcrk ... 
Anclerlecht - St -Pieter .. . 
Afl i11111 .. . 

(Duif) - (Dis p. ) 

Antwerp en - Benediktijn erabclij ... 
- Christu s Koni n g- Kerk 

.,.. 

ORGELS (*) 

- Konink li_jk Kunstve rbond /Dis p. ) 1 . . . 

- :'led. H erv . Kerk ... 
- Onze Lieve Vro uw Kerk (Dis p. 156s - r_:;72) 

- P rerlikh erenk looster 
- St -Andrie s... . .. 
- St- Jacob ... 
- St-.Toris (Dis p. 156.c;) 
- St-Pa11l11s .. . . .. 

A nn enti ères ... 
Ar nhem .. . 
Arra s - St -Vaasta hdij (Disp . 1.c;S_r;) 
.'\sse he ... . .. 
Ave rbode - Abdij (Di sp. 1_r;40 - 1562 - 18.54) 

Axe l. .. 
Raard 
Basseve lde 

- 111. 54 
ll. 107-108 - V. 86 
IV. 64 
ll. 4 
111. 21 
111. RI - IV. 13 
IV, 21 
'· (3). 12 / (,J). 23 
111. 124 
IV. 98 
IV. 74-75 
IV, 50 
IV. 14 
IV. 63 
111, 35 
IV, 3tf-35 
IV. 128 
lV. 4 
IV. 63 
ll. 4 
lil. 21 / 82 
1. (2). 8 

ll. 87 
111. 62 
IV. 39 
1. (<ll. 1 S - ll. l 36-11A lV. ,7 
111. 83 
ll . 129 
m. 62 ; 85 
lll. 104 
V. 18 
1V. 40 
1. (2). 7 
ll. 58 
111. 70 
1, (5). 17-18 / (6). 19-20 
ll. 33 / 113-ll 'i - V. l<l 
lil , 20 / 22 / 62 
lil . 61-63 
1. (3). 18 - lil. 21-22 '6 1 - v. 86 
lil . 62 
ll. 'i8 / ll 'i - V. 117 
v. 96 
v. 112 
ll . 63 / 134 
1, (3), 16-18 
IV. 67 
1. (4\. 19-20 / ('i). 12 
111. 22 
1. (4). •'j 
111. 105 
1. (2). 7 
1. (6\. 10 
ll . tf3 
IV. 46 / 71 
1. (2\. 4 / (11\, (j - 11. 'i / 'il 
lil. 78 / 102 
111, 102 
ll. 111 
1. (6). 8-10 
ll. 'i 
1. (6). 7 
V. 102 
1. (2\. 7 - ll. 1() - IV. 12,f 
1. (6\. 13 
11. 27 
Il. 'i / 16-17 / 44 / 47 
111. 16 / 44 
ll. 12'i 
111. 106 

· ll. 81-82 

(• ) Bij deze lijst van orgels moelen natuurlijk de orgels gevoegd word en wonrovcr een beschrijving of orchivahsch c gegevens verschenen ; zie 
hiervoor inh oudstafe l. 
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Bellem ... ... ... ... ... ... .. . ... . .. 
Berchem (Autw.) ... ... ... ... ... ... 
Berg en op Zoom - St- Gec rtrui (Disp. 1555) 
Bergum ... ... ... ... ... . .. 
Berlikum. .. . ... .. . .. . ... . .. 
Bern - Bur ge rspital-Kap elle (Dis p. ) 
B!el -:- Stad skerk (~isp .) ... . .. 
B1el-É1c1111c - Pfarr-K irche (Disp. ) 
Blankenberge 
Boekhout e (Oost-V I. ) 
Bolswa rd... ... . .. 
Bonne Esp érance ... 
Bourbourg 
Boxtel - St-Picter 
Bozum ... ... .. . 
Br eda ... ... ... ... ... . .. 
Brngge - Abd ij ten Ecckh out e 

- Dominikanenkl ooster ... 
- H. Bloed kapel . . .. 
- Ten Boga erd e KaDel 
- St -Cbr istoffelk ap el 
- St -Jvokap el 
- St- J an s kapcl . . . .. . . .. 
- Onze Li eve Vr ouw Kerk 
- St-Anna /Disp. 1:;_:;ï - 1707) 
- St-C larakl oos ter (D isp . 1557) 
- St-Donaa s ... .. . 
- St- C;i1Jis .. . 

- - St-Jac ob (Disn. ·1555) 

- St -Sal vator (Di sp. 1717) 
- St-Wa lbur g-a .. . .. ., ... 

Brun swijk .. . .. . ... ... 
Bru sse l - Abclii Couclenb erg-

- Be,!lijnhof .. ·. ... ·: .. 
- H ofkape l .. ... . .. . 
- Paleis voor Sch one Kunsten 
- St- Catharina 
- St-C oeclele 

- St-Xiklaa s 
Tinckebttn: !' ... . . . .. . 
Jlurr rwerd 
C,is~ lkcrk .. . ... . .. 
Clcv eland - Fainnont Pr e:-:b. Chur ch (Disl). ) 

- Ha,Yk e11, School for Bovs (Di sp. ) 
- M11se 11111 of Art (Disp.) 
- Our La rh- of Ange ls tnisp.) 
- Our Lacly of Peace (Di sp. ) 

na 111111e .. . . . . ... . .. 
na11tn1wawcmd f .. . . .. . .. 
Danzi !! - Mari enkir che .. . 
n ee rs um ... ... . .. 
De i1111111 ... . .. ... .. . 

Delft - N ieuw e kerk 
- Oude kerk (Disp. 1458) ... 

- St-Hirm oly tu s ... . .. 
- St-Tozef. .. . ... .. . . .. ... ... . .. 

D~nclerm ond e - 0 . L. Vrouw (Di sp. 186o - 1947) 
Di es t ... ... ... ... ... .. . ... ... ... . .. 
D ii on (Disn . r_c;6o) 
n ikk ebu s (Dis p. ) 
Diksmu ide ... . .. 

Dirk sland (Di sp .) 
Dokkum ... 
Doornik - Kath edra al . . . . .. 

- St-Mar g ue! it e (Di s p. 1.537) 
D os terend . .. . . . .. . . . . . . . .. . . .. 
Dowaai .. . ... ... ... ... ... . .. 
Dri eben re n - Ger. K erk (Disp. ) 
Dri esum .. . ... ... .. . .,. ... .. . 
Dr onge n - Abdijk er k ... 

···, 

V. 92 
Il, 5 
1. (3). 3 - ILI. 44 
111. 106 
lil , 105 
IV, 40 
IV, 41 
IV, 41 
111. 57 - IV. 75 
IV. 75 
lil . 85 / 105 
1. (6) . 7 
1. (6). 13 - 111, 17 - IV. ,J / ; ï 
1. (3), 3 - IV. 123 
lil . 85 
IV. 123 
111, 57 
lil. 54 
1. (4). 5 IV. 4 / 14 
IV, 6 / 75 
lV, 75 
IV. 75 
IV. 75 
IV. 4 
1. (4). 5 -IV . 4 / 123 
111. 27 - IV. 14 / 123 
111. 27 / 5•1 - IV. 123 
ll. 51 - lil. 27 - IV. 4 / 75 / 121 
IV. 4 / 75 
1. (6). 10 - 111, 27 
IV. 4 / 5 / 110 / 122-123 
1. (3). 20 / (6). 7 - IV. 14 / l'.!l 
IV. 74-75 
m. 111 
1. (2). 4 / (5). 5 - ll. 121 - IV. 1> 

1. (5). 5 - IV, 6 
1. (5), 5 
1. (6), 9-10 
1. (4). 5 
1. (2). 3-4 / (5). 5 / (6) . 7-10 
v. 51 
1. (2). 2 
111. 93 
lll . 104-105 
IJ, 100 
IV. 32 
IV. 31 
IV. 29 
IV. 32 
IV. 29 
IV. 75 
111. 105 / 106 
I. (6). 14 
m. 106 
m. 106 
ll . 10 
ll . 50-52 - IV. 128 
1. (3). 1 - ll. 9 I 50'i l - 111. S 
lV. 128 
IV. 128 
IV. 128 
1. (4). 5 / (6), 10 - 11. 66-67 
ll . 47 
m. 7 
lil, 80 
1. (4). 5 / (6). 13 - IV, 'i 
V.92 / 115 
m. 83 
lil. 106 
1. (6). 10 
m. 44 
m. 10ti 
1. (ti). 13 
V. 35 
lil. IOS 
ll . 27 - lil . 86 
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1 Dronri jp.. . ... ... .. . 
Duink erk e - St -El ooi 
E cht ern ach - Bas il iek 
Ee kl o (Di sp . 1746) 
Ee111enes (Dis p. ) ... 
Ein e ... ... 
E lzege m· ... 
Eu ~ .... . 
Ev erge111 .. . 
Ferw erd .. . 

. Foure 
Fran eker. .. 
Frankfurth a/ Oder 
Freden sborg - S lotk erk ... 
Fr ederi gs borg - Slotk erk (Disp. 1612) 
Fr eibur g (Zwit s .) ... ... ... .. . . .. 
Gee l - St -Amandu s .. . .. . 

- StD y mphna .. . .. . .. . 
Geluw e ... .. . . .. ... .. . . .. 
Ge nt - Aug ust ijn erkerk... .. . 

- Conse rvat orium (Disp . 188o - 1948) 
- Dominik anerk erk 
- St-Amand sbe rg (Disp. 1699) 
- St-Annak erk 
- St-Baa fs (Disp. 1569 - 1592 - 1653 - 1935) 

- St-J acobs ... ... ... . .. 
- St-Mart ens (Akk erg-em ) ... .. . 
- St -Michi els ... . .. ~ ... ... .. . 

....:. St-Nik laa s (Disp. 1605 - 168o) 

- St-Pbaraïldi s . .. .. . .. . . .. 
- St-Pi eter ... ... ... .. . ... ... 
- St-Salva tor (H. Kerst) (Dis p. 1705) 
- St-St epha1111s 

G~ntofte - Jäge rsborgs kerk .. . 
G1sors ... ... .. . ... ... .. . 
Gistel 
Goordijk .. . 
Görli tz - St-Pi eter 
Gott st adt (Disp .) 
Goud a 
's Grave nh age - Conse rvat orium ... 

- Hofkap el ... 
- W aalse kerk 

Gron inge n - Martinik er k .. . .. . 

H aa rlem - Gemeent elijk e Concert zaa l 
- St-Bav o (Disp . 1738) 

- St-J ozef (Di sp.) ... .. . 
H alle - St -Moritz k erk .. . .. . .. . 
H allum - Abdij Mariee ngaarde .. . 

- He rv. Ker k 
H amm e .... .. 
H arelbek e ... ... . .. 
H arin g-e (Di so . 1778) 
H ar linge n ... ... ... 
Ha zebr oek - St-E looi (Disp. 156o) 
H eeg. .. ..... .. 
Hek sen berg - He erl erhe ide .. . 
Den H elder .. . .. . .. . .. . 
He lmond - S t-Lamb ertu s 
Helsingo r 
He n g-eloo - St -Lambertu s ... 
Herck enro de - Abd ii (Di so . 1.522) 
's Hert oge nb osch - St -Jan ... .. . 
Heve r lee - Abd ij Park . .. .. . .. . 

- St -Lambe rtu s (Disp . ) 
T-Tillerod - F rcde rigs borg ... ... 
H ondsch ote ... ... ... ... .. . 
H oogs t ra ten ... . .. . .. .. . .. . 
H11lst - St -Willibr ord .. . .. . 
Ieper - Aug 11stij nerkl oost er (Di sp . 1682) 
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111. 106 
I. (4). 5 / (6). 13 
1. (6). 8 / 10 
ll. 110 - V. 44 
111. 84 
1. (4). 15 
1. (4). 15 
1. (6). 13 
ll. 81-82 
111. 105-106 
Ill . 106 
lil . 85 / 106 
ll . 100 
Il. 100 
111, 93 
ll . 16 
1, (2), 3 
1. (2). 4 
1. (6). 23 
ll . 27 / 110 - 111. S6 
111. 65-66 
IV. 5 
Il , 110-111 
I. (4) 15 
1. (1). 11-1,J - 111. 2-5 / 25-27 / 8(, 
V. 4-7 
1. (6). 9-10 
lil . 77-78 / 86 
1. (2). 4 / (6). 10 - IV, 25-28 
V. 91-92 
1. (2). 2 / (3), 3 / (6). 1(1 
lil . 45 / 56 / 58 / ï S I 86 
IV. 98-100 
lil . 78 
IV. 55 
lil. 101-103 / S6 
1. (6). 10 
11. 100 
lil . 7 / 58 
1. (4). 5 - Il. 110 
III. 106 
lil. 48 
IV. 58 
1. (5). 12 
IV. 141 
11.50 - IV. 123 
111. 83 
1. (2). 8 - ll . 10 / 90-92 - 111. 103 
lV. 6 - V. 17 
V. 117 
ll. 50-51 / 132 
111. 83 / 105 / 135 - IV. 66 
11. 132-134 
III. 93 
III. 85 
III. 105-106 
Jl. 110 
IV. 11 I 55 - V. 92 
11. 20-22 / 45-48 
111. 85 / 101 
1. (6). 13 - 111. 45 - 1\.'. 75 
III. 106 
lil . 49 
ll . 113 
J. (6). 7 
ll . 100 
IV. 87 
1. (2). 3 - ll. 123 - 1V. 131 
1. (2). 7 / (3). 4 / (5). 5 - ll . 9 
1. (2). 3 - III. 34 
111. 24 
m. 92.93 
l. (5). 6 
T. (6). 10 - ll . 5 
IV. 5 
tv. 107 



- ~t-Jacob.. . ... ... ... ... ... 
- St-Maart en (Disp. 1826 - 1931) 

- St -l 'ieter (Disp. 1866) 
lJt e11s ... ... .. . 
Iugelmun ster... .. . 
lru 1um ... 
Jüg ersbo rg (Disp.) 
Jorwerd .. . 
J oure .... . . 
Jutrijp ... 
Kach tem .. . 
Ka lk en .. . 
Kaprijke (Disp . 1713 - 1723) 
Kloetinge (Disp.) 
Koge 
Kopenhag en - Fredriksborg .. . 

- H. Hart ..... . 
- Kristiausborg (Dis p.) 
- Onze Lieve Vro uwk erk 
- Radio-orgel (Disp.) 
- Slotkerk ... 
- St-::>Hklaas 

Kortrijk - Groe ni11ge-abdij 
- Onze Lieve Vrouw (Disp. 1529) 

- Recollet tenkerk 
- St-Maarten 

Koudum... .. ....... 
Kron6org - S lotkerk 
Kruishoutem . 
Kubaard .. . 
Laarne ... ... 
La Bass ée 
Lede ... 
Ledeberg (Disp. ) 
Lee uward en - Grote Kerk 

- St-A 1111a . .. 
- St-Bouifatius ... 
- St-Dom ini cus 
- St-Vitu s ... . .. 
- Waa lse Kerk 
- Wit-J\onn enkl ooster 

J"eideu - St-P ieter . . . .. . .. . 
Lengan (Di sp .) ... ... ... .. . 
Leuven - Abdij H et l'ark .. . 

- der Clercken cape lle 
- St- Jac ob ... ... . .. 
- St-Michi el . 
- St-Pieter ... .. . . .. 
- St-Q uiut en (Disp. 1522) 

Li cht erve lde ... ... . .. 
Lis a la (Disp. 1930) ... ... 
Lo (W.-Vl. ) (Disp. 1937) ... 
Lokri sti (Disp. 1663) ... ... 
Luneb org 
Lnik - St-J ean -Baptist e .. . 

- St-Lambert ns .. . 
- St-Maart en ... . .. 
- St-Pie ter 
- St-Roc hu sk apel ... 

Luxembur g - Kat hedra al 
Ly ngby ... ... .. . ... . .. 
Maclritl - El Escorial (Disp. 1579 - 84) 

- Koninklijk Paleis . .. .. . .. . 
- ~u estra Senora de Tlliscas 

Makkum... ... . .. .. . ... .. . 
Malmo . .... . 

, .. 

Man tgum 
Mee-helen - 0. L. Vrouw over Dijl e (Di,-p. 1565) 

- S t-R omb out... , 
- St -Jan .. . 

Meerbeek... ... ... .. . 
Meerh out (Disp . 1519) 

-~ 

lil. 80 
1. (4), 5 - Il, 117 
Jll. 68-69 / 80 - V. 110 
IV. 13-15 - V, 110 
lil. 106 
v. 115 
lil, 106 
ll. 128-129 
JII, 104 / 106 
111. 106 
111, 106 
v. 102 
1V. 57 
111. 128-129 - IV, .J / 6-7 
111, 84 
ll. 100 
Il , 99-100 
ll. 100 
11, 100 
Il , 100 / 129 
ll. 100 - IV. 81 
Il , 6 
Il , 128 
V, 102 
1, (3), 4 / (4). 5 - IV, 5 
v. 91-92 / 102 
lV. 50 
IV, 4 / 6 / 75 - V. 91-92 / 102 
111, 106 
11, 100 
ll . 110 
111. 106 
IV. 26 
1. (6). 13 
ll . 26-28 / 47 
v. 56 
111. 85 / 105 
lil, 105 
lil. 106 
111. 106 
l il , 85 
lil , 105 
JII, 85 
Il , 50 
IV, 58 
ll . 124 
IV. 50 
ll. 5 
1, (6), 10 - IV. 131 
Il, 10 
11, 125 
IV, 14 
v. 57 
111. 46 
IV. 91 
111. 111 
1. (2). 3 
IV, 131 
1. (2), 3 
IV. 13 1 
1. (6), 7 
1. (6), 9 
ll. 129 
1. (5), 5 
Il. 6 
11, 6 
11, 6 
li l. 106 
V. 96 
111. 105 
1. (2), 7 
ll. 5 - lil. 78 
1. 10 - Il, 5 - IV, 92 
1. (2). 3 / (3). 3 - 11. 5 
IV. 50 
1. (2), 3 
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Menaldum ... .. . ... ... ... .. . 
Merk em ... .. . ... ... ... ... .. . 
Middelburg - Oostke rk (Disp .) .. . 

- Waa lse ker k (Di sp. 1815) 
Minnu tsga ... . .. ... ... ... . .. 
Molembeek, St-Jau s ... ... ... ... 
Naa rden - Grote kerk (Disp. 1862) 
Nazar et ... ... ... ... 
)iederee name 
.Nieuwkap elle 
2\fieuwk erk en (Waas) 
.:--lieuwpoor t - 0. L . Vro uw ... 
);ijmegeu - H. Lands ti chtin g (Disp . 1948) 

- S.t-Stepba uu s (D1sp. 1n 6) 
- ·waalse kerk (lJi sp . 1777 J 

);inove - O: L. Vrouw ... ... .. . . .. 
- St -Corn elisab dij 

.'.\oor<lbroek ... ... ... . .. 
.Oberlin - Conse rvatorium (D isp.) .. . 
Odense - St-Knud ... ... ... .. . .. . 
Oldeboru... ... ... .. . ... ... ... . .. 
Olive t - Chape! of College (Disp. 1941) 
Ooigem (Disp. 1947) . . . .. - .. . .. -
Oost-Eeklo ... . .. 
Ooster bierum . . . . .. 
Ooste rlitt ens ..... . 
Oostk erk e (Brugge) 
Oos tdeteren . . . . .. 
Oppen httiz c n... . .. 
Oudenaa rde - 0 . L . Vrouwcollege 

- 0 . L. Vrouw Gas thui s 

t " •• 

... ..... 

- 0. L. Vrouw va n Pame le (Disp .. ) . 
- St -Walburgis .. . 

Oudenbu rg . . . ... _... ... ... ... .. . 
Oudk erk... ... ... ... ... ... .. . ... .. . 
Overmeir e ... ... ... ... ... ... ... .. . 
Parij s - Aug ustijn enkl ooster (Disp . 1587) 

- St-D en is .. . ... ... ... ... .. . 
- St -Eus tacbe . .. .. . . .. . .. .. . 
- St-Germain )' Aux err ois (Disp. 155 1) 
- St-Gervais (D isp. 1601) ... ... ... 
- St -Jacques de Ie Bouche ri e (Disp . 1588) 
- St-Leu - St-Gilli s (Disp . 16o3) ... ... .. . 
- Trian ou - Sa lonorge l . .. . .. .. . ... .. . 

Pope ri nge - St-Bert inus (Disp. 1674 - 1686 - 1903 - ~948) 
- St-J an ... ... ... .. . ... ... ... .. . . .. 

Quenas t ... ... ... ... ... ... .. . 
Reim s - Kat hed raal (Disp. 1570) 
R ijse l - St -Maurice .. . .. . . .. .. . 

- St-Pierre 
Rin s um ag ust . 
Roermond - St-Lanr entiu s Ziekenhui s (Disp .) 
Rok sum .. . ... . ..... 
Ro lduc - Seminari e 
Romon t (Dis p.) .. . .. . 
Ronse - St-H enn es ... 
Ro ordah ui zum 
Rosendaa l - St-J an 
Roski lde _,_ Domk erk 
Rostock ... ... ... ... 
R ott erda m - Nie u we Zuide.r kerk 
Rouaan - St-O uen .. . 

- St -Viv ien .. . 
Rumbeke ... ... .. . 
Ru sw il - rfan--Kir ch e 
Scherpen heuv el ... 
Sexbierum 
Sheffie ld - Conce rt zaa l 
Sank t Florian - Stif tk erk (L in1.) 
Sinaai ... ... ... . .. ... ... .. . 
Sint -Gilli s (Waas) ... .. . .. . 
Saint-H ubert - Basi liek. .. .. . . .. 
Sint-Xik laas -..: 0. T,. Vrouwkerk 
Sint-Omaa rs - 0. L. Vrn uwke rk 

- St-Ber tinu s ... ... ' 
- St- Jan de Doper (Disp . 1701) 
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111. 105 / I06 
V. 92 
111. 84 
111. 84 
Jl. 119 - 111. 105 

.1. (2). 2 
IV. 86 / 88 / 106 - V. 90 
ll . 81-82 
1. (4). 15 
JII, 139 
Il, 136 . 
1. (' I). 5 / (6). 13 - IV. 4-5 
111. 75 
111. 83 
111. 84 
1. (' I). 5 / (6). 10 
IV. 50 
V. 77 
1. (5). 11 
Jl. 100 
JII. 106 
JV. 32 
111, 24 
111, 102 . 
111. 106 
Jlf, 106 
JV. 75 
v. 110 
lil . 106 
1. (4). 15· 
1. (4). 15 - IV. ,1 
1. (4), 15-16 
1. (2). ,f - 111. 78 - IV. 2-4 
IV. '1 
lll. 1 Of> 
Jl. 111 
J. (4). 5 / (5). ,f lil. 38 
lil. 57 
1. (5). 5 - JV. 130 
lil . 45 / 57-58 
JV. 130 
1. (5). 2-3 
1. (5). 4-5 - IV. 130 
111. 137 
111. 122 / 138-140 
V. 110 
1. (2). 3 / 4 
lil. 7 
'· (4). 5 
1. (5). 6 - ll. (3). 52 
111. 106 
IV , 84 
111, 105 
111. 70 
IV. 41 
1. (3). 12-13 / (4). 23 - ll. 103-10-t 
111. 85 / 106 
IV, 86 
ll . 99-100 / 129 
111. 85 
IV, 24 
Il, 115 
ll. 10 - 111. 56 
V. 91-92 
IV, 40 
1. (6). 10 
111. 105 
Jl. 115 
JV. 24 - V. 118 
V. 93 
IV. 92 
1. (6). 10 
1. (4). 15 
1. (4). 2 / ·1 / ('l). 'l - IV. ,f / 73 
IV. 75 
IV, 14 



Sint -Vale r ie - K looster 
Sint -Wi noksbergeu - Abdij ... 

- Jacobi jueukl ooster. .. 
- St-Maart en 

Slu is (Di sp . 1825) ... 
Sneek,-- Martiuiorg e l (Disp . 1710 - 1832 - 1925) 
Solot h urn - · st-Ursns (Disp. ) .. . 
St alhil le ... . .. 
St ieus 
Te sse nderl o ... 
T ha lwil (Disp.) 
Tie lt - St-1:'ieter 
Ti enen ~ St -Germanus 
Toledo - Kathedraal 
Tongeren - O. L. Vrouw (Disp. lï5 2 - 1880 - 1938) 
Tongerl o - Abdij .. . 
Troy es - St-Eti en ne 
Turnhout - St-Pieter 
Ukk el - St -Pieter (Di sp. 1947) 
Ut recht - Mariak erk. .. . . . . .. 

- St -Jacob (Disp . vóór 16o<J) 
- St -Maart en 
- St-:\ïklaa s, oud orge l . . . . .. 

Varde 
Varö - 1-:erk (Disp. ) 
Valenciennes - St-Ja ns Abdij (D isp. 1515) 
Vere ..... . .. . 
Vervi ers .. . 
Veurne - St -Deui jske rk (Disp . 1521) 

- St-=--:iklaas 
- St-Walbnrga ... 

Vijn :~-Kapcl le 
Vorwerd ... .. . 
Waarsc hoot (Uisp. 1704) 
\Vadding s,·een (Disp. ) 
vVanswercl 
'Warga .. . 
Wartena ... .. . 
Wash ingt on - Kat hedraa l (Disp.J 
Wa te rvli et (ll isp . 1643) 
Wen d uin e 
Wen ·ik ... 
Wester Xijk erk ... 
Westkapelle (Bru gge) 
Wijk bij Duurst ede 
·winsum .. . 
Wirdum .. . 
Warm s .. . 
Wolvega .. . 
\,Vommels 
Worces ter - Kun stmu se um (Disp .) 
Woudsend 
'Woumen . 
\.'l u lvering en ... . .. 
Ylst ... 
Zele - St-Lut ge rn s (Disp . 1946) 
Zuidbroek 
½uien ke rk e ... 
Zutphen (Disp . 1815) 
Zwolle - Michac lsnrg-el 

v, 96 
ll. 20 - 111. 57 
IV. 7 
1. (,f). 2 / 4 
1. (4). 5 / (6). 13 
111. 84 
111. 85 / 105 - IV. 21-22 
IV, 41 
IV. J,f / .74-75 
111. 85 / 106 
l. (2). 3 / (3). 5 
IV, 58 
v. 102 
1. (3), 3 
ll. 6 
1. (5). 5 - IV. 134-135 
1. (2). 3 - ll. 12-1 - 111. 35 
ll . 47 / 48 
1. (6). 10 
111. 24 
ll. 9 
111. 44 
ll. 50-51 
V. 96 
ll. 130 
IV. 81 
lil. 8 - IV. 7,1.7; 
lil. 5 ., 
1. (6), 10 
IV. 3-'I 
IV. 4 
IV. 3-5 
v. 97 
111. 85 
lll.ll R - IV.'i7 
111. 83 
111. 12 / 106 
111. 106 
111. 106 
l. (5), 10-11 
111. 53-56 - · IV. 123 
IV. 5 
v. 108 
111. 106 
V. 92 
111. 62 
111. 106 
111. 85 / 106 
111. 106 
111. 105 / 106 
lil. 105 
I. (5), 12 
111. 106 
1. (6). 13 
V. 110 
IV, 22 
1. (2). 16 - IV. 91 
V. 77 
v. 98 
111, 84 
lil. JO'j - v. 18 

NIEUWGEBOUWDE OF HERSTELDE ORGELS 
Firma A DF. l\ f .'\ - SC HRE URS (Hub ert ), Amsterd am 

Ams terdam - Kap el Marin e-établissement 

Jul es 

Haar lem 
- Red en1,!?h>ri stenkloostcr Keiz ersgracht 

H arlin ge n ..... . 
Xijm eg-e11 - Ca nis i11,;kerk .. . 

AXXEF.SSE~S - T AKGHE, Menen 
Ed elare ... , .. 
C ent - St -Jozef 

- St-Colet a ... 
le per - St-M aa rt en 
Midd elbur g· 

v. 23 
v. 72 
ll . 71 
v. 46 
lil. 124 

ll . 120 
ll. 120 
ll. 71 
ll. 116-117 
ll. 71 
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Paul ANNEESSENS, Menen 
. Gent - Str op .. . 

Firma J. W. CLA VA UX, Rotterdam 
Naa ld wijk ... ... . .. 

Firma DELMOTTE, Doornik 
Doorn ik - Diocesane orgel school 

- Jezn ietenkerk ... 
Fou leng 

t;crarcl D'HO);TDT.., Herselt 
Antwe rpen - Apos toliuen ... 

- Begijnenstraat 
- 0. L. Vrouw 
- St-Jac ob 
- St-Wa lbur gi s 

Brasschaat - St-Antoni us 
Bru ssel - St -Rochn s 
Deurne - :::--roord 
Exe l ... .. . 

., 
Heist-op-den-berg - St -Alfon s 
Itegem .. ... . 
Maldegem ... ... 
Mechelen - St -Tan Berch mans 
Meerhout ... 
Molenstede . . . . . . . .. 
St-Gerv - St -(~anger icus .. . 
Villers -la-Ville - St-Marie .. . 
Wes termeerbeek 
Wie k worst ........ . 
Wilrijk - Ursu linen 
Zmm ... 

Firma FLE:::--rTROP, Zaandam 
Aardenburg 
Alkm aar - St -Lauren s 
Driebergen - ger. k erk 
Lqenen a/d Vecht ... 

Firma Alfons J ORIS, Hass elt 
Berc hem (Antw.) .. . 

F irm a Jos. LONCKE, Eesen 
Brus sel - St -Snza nna .. . 
Burs t - St-.Martin us .. . 

\, 

Dendermonde - College 
- 0. L. Vrouwkerk ... 

Diepenbeek (Limb.) 
Gen t - Dominikanenklo oste r ... 
Harelbeke ...... 
Hern e - St-Pie ter 
H ooglede ... 
Ledeberg ... 
.Middelburg ... 
Neve le 
Ooigem ... ... 
Oost ende - 0. I;. Vr. College .. . 
Oostve ld 
Oth ée (Lttik ) ... 
Poelkape lle 
Pop eringe - St-Bertinu s 
Schaarb eek - St -Suzanna ... 
St-Niklaas - K.ristu s Kon ing 
Ukk el - H. Hart .. . 

- St-Piet er .. . 
Zele 
Zonnebek e ...... 

F ir ma PELS, Lier - Alkm aar 
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Aalsmeer - 0. L. Vr. Carm elu sber g 
Amst erdam - 0. L. Vr. van Bijstand ... 
Beke (Wa arschoot) 
Brass chaat - H. Familie ... 
Delft - H. Hippolytu s 
Dieren - R. K. Kerk ... 
Esch-sur- Alzette - H. Henricus 
l; ent - St-Amand sgesticht 

- H. Th eresia van Lisieux 
Den Haag - H. Th eres ia .. . 
Den H out - St-Corn elius .. . 
H aarle - St -Sebastia nu s .. . 
Heer Hu gowaard - H. Di onis ius 

IV. 120 / 143 

IV, 23 
lil. 123 
IV. 23 

IV. 119 
ll. 119 
1, (2). 13 
1. (2). 13 
ll . 119 
v. 72 
I. (2). 13 
111. 75 
1. (2). 13 
ll . 119 
ll. 119 
I. (2). 13 
IV. 23 
V. 96 / l 17 
1. (2). 13 
ll. 119 
Il, 119 
Il. 119 
ll. 119 
IV. 71 
'v.72 

V. 72 
IV. 142 - V. 18 
v. 35 
V. 72 / 117 

Il . 143 

ll . 143 
Il, 71 
1. (2). 13 
1.(2). 13 - Il. 66.67 
I.J 2). 13 
V. 116 
IV. 71 
lll . 24 - IV, 46 
1. (2). 13 
IV. 142 - V. 54-'i6 
ll. 71 
IV. 142-
111. 24 
111. 24 
), (2). 13 
I. (2). 13 
J. (2). 13 
111. 2,1 / 122 / 118-140 
1. (2). 13 
111. 24 / 122 
111. 24 / 122 
ll. 118 
1. (1). 8 / (2). 16-17 
I. (2). 13 

IV. 95 
IV. 72 
IV. 23 
IV. 142 
IV. 118 / 128 / 142 
IV. 142 
lll . 75 
IV. 24 
ll. 72 
IV. 46 
v. 117 
v. 46 
v. 117 



.I 

1-le ilo - H. Willibr ord sti chtin g 
He lruond - 0 . L. Vro uw . .. . .. 
H oensbro ek - Stati on - Rec tora at skerk 
Oldenzaa l ... . .. 
Ott ersum .. . 
Rotterdam - H. Fami lie 
Si lvolde 
Sint -And r ies - H. Bavo 
Tete ringen - Missie huis 
Tcvlc rs - i 1use um 
Trán svaal ... 
Utr echt - H. Aloysius 
Vreeswijk .. . 
Z;1and am - St-Jan s-ziekenhui s 

Firma REIL, He e rde · 
13erlikum - X. H. K·erk 
Dra cht en - :\"oord er kerk 
T,ec uwar.den 

Fimia STEV EJ\S , Duffel 
Aals t ... 
Bru sse l - Kapel S t-Jansk lini ek 
Ge nt - Conse rvat orium 
-Heide - Kapellen bos ... 
H everlee - H. Hartin stituut ... 
Mechelen - St- Romb ont ... 
St-Lambr echt s-Woluwe - Kon. lnst. 

Firm a H. VAK DE LOO, Leuven 
He verlee - St-Lambertus ... 

Firma G. VAN LEEl JWE:'.\', Leiderdorp 
- Katwijk aa n zee ... 

Firma Jo s. VERMEULEN, Alkm aa r - Weert 
A lkmaar - K looste r 0. L. Vrouw ... 
Be1·g-e11-dal - 0. L. Vro uw van he t H. Hart 
Bleri ck - H. An t on iu s va n Pa du a . .. 
Brenke len - St-Jan de Doper ... 
's Grm·en hage ... . .. 
H alfweg - 0. L. Vro uw Geboort e ... 
H eng elo - St -Lamb ertu s ... 
Hui ze Bijd orp - Voor schoten .. . 

- Dominikanes sen ... 
Limb r icht - St-S a lv iu s 
Molenberg - Hee r le n 0 . L. Vr . 
:Kijmegen - H. Land stichting- ... 
Oir schot 
Ootmarsum 
Oudenbos ch - St-F ran ciscus ... . .. 
Standd aarbuit en - St-Jan de Dop er 
Ulicoten ... ... .. . ... .. . ... .. . 
Veldh oven - St-C cecilia 
Vuorb11qi· - ( ). 1, . Vrouw Hem elvaa r t ... 
\ ·\Ï cri nge r werf. .. 

Firma Y,.ERSCHE l TR J•:'.\, Hey thuiz en - Ton geren 
App eldoorn - H. Th cres ia ... 
Arn hem - St-J oze f 
Hrn·kel en Schaft ... 
Breda - 0 . L . Vrouw Yan Fati ma 
Hur cht (0. Vl. ) 
Castenray - H. i\latthi a,
Jk s tc lbergen (0. Vl. ) ... 
IJ om burg- ... 
Ec rsd - H. Willibrord 
Ein dh o,·cn - St-Cat l1arin a 
Eb enborn - l 'aten;k cr k ... 
Fyna crt (:'.\. BL ) .. . 
<;e ltlr op - Sl-A nn az ickcnhui s 

- H. l\lag-dalenak erk ... 
Hc rkenh os .. . .. . · 
';s H ertog-en bo:=;ch - Bis:=;chopp e lijk e Kw eeksch ool 

- St -J an , koorori:rel 
H oc11,-brnck 
leper - Di sc-alse n ... 
1.,:n1is h,mt e111 ... 
Ln 11 ,,·e11-Be11ecle11 - St-A I phons us 
Li lbosc-h-Ec h t - Trappi sten 
Li11ck nhe11vcl (Sitt a rd ) 
l'llaa sb rncht - St -(;ertrndi s 

... ' ... 

v. 46 
1\1, 119 
1\1, 71 / 95 
lil , 147 
111, 123 
v. 72 
li l, 148 
v. 117 
111, 147 
IV, 24 
IV. 23 
v. 46 
IV. 142 
IV. 120 

V. 47 
v. 47 
IV. 72 

ll. 72 
lil , 99 
Il , 95 
111. 147 
v. 95 
ll . 95 
v. 46 

lil. 24 

IV. 47 

11, 120 
IV. 118 
IV, 118 
V. 46 
111, 50 
Il, 95 / 119 
IV, 87 / 96 

lil. 123 
IV. 24 
IV. 23 / 71 
III. 75 
Il, 120 
IV, 119 
lil . 123 
IV. 142 
\/, 116 
IV. 96 
v. 72 / 117 
IV, 119 

lil. 99 
IV. 142 
Jll, 148 
IV, 118 
IV,-'i'I 
IV, 71 
v. 46 
v. 46 
IV. 142 
v. 46 
IV, 142 
lil . 147 
v. 46 
IV. 142 
v. 37 
v . 117 
lil . 123 
v. 46 
ll . 5 / 119 
111. 123 
V. 117 
IV. 118 
v. 95 / 117 
IV. 118 
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Maas bracht-Bee k - H. Hart ... 
Maastric ht - Klooster Kind Jezus . .. 

- St -Matth iaskerk ... 
Nist elrod e . .. . .. 
Oosterbe ek - St -Bemulph ... . .. 
Oss - Maria Onbevlek t ... . .. 
Rek em .. . ... 
Renkum - Maria-Heme lvaart ... 
Rochefor t ... 

- St-Laurent insziekenhui s 
Roerm ond ... 
Sappemeer - H. W ill ibrord 
Someren-Eind - H. Lambert us 
Stev ensweert - H. Stephanus ... 
St rijp -Eindhoven - H . Trudo ... 
Tonger en ... 
Uden - Kruisheren 
Velden - St -Andrea s ... 
Venlo - H . Famili e ... 
Vught - 0. L. Vrouw Midde lare s ... 
Zund ert - Cistercienserabdij ... 

V. 46 
IV. 118 
V. 95 
IV. 95 
111. 123 
V. 117 
111. 51 . 
v. 46 
111. 123 
111. 123 
Il . 143 
V. ,16 
lV. 23 
Y.95 / 117 
IV. 96 
111. 24 - IV. 131-135 
V. 95 
111. 123 
IV. 119 
IV. 118 
v. 7.2 
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