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EDITORIAAL.

Het eerste dubbelnummer van ”Orgelkunst” kreeg een ruim klankbord
met goede toonvorming. Het zou kunnen en moeten uitgroeien tot een
basisinstrument in de orgelcultuur van de Zuidelijke Nederlanden.
Zo kunnen de vele reakties samengevat worden. Bijna dagelijks ont¬

vangt de redaktie nieuwe inschrijvingen of brieven. De aanvankelijk
voorziene oplage werd intussen reeds verdubbeld.
Hieruit blijkt dat ”Orgelkunst” op zijn tijd komt en een leemte opvult.
Het is zonder meer duidelijk dat de uitwerking van dit tijdschrift zal af¬
hangen van haar eigen waarde en inhoud. Vanzelfsprekend zal de uiterking ervan ervaren worden op verschillende niveau’s. De organist, de
orgelstudent of de orgelliefhebber, de orgelbouwer zal zich meestal
houden aan klanken en begrippen die hij kent en herkent. Zijn verbon¬
denheid met zijn voorstellingswereld kan uitmonden in een totaal anders
gericht beeld dan dit van zijn buurman- collega. De gerichtheid zal af¬
hangen van zijn opvoeding, ervaring, karakter, openheid en bereidheid
w

tot luisteren en zoeken.

De redaktieleden gaan ervan uit dat discipline en vakkennis de eerste
vereisten zijn. Toch is dit nog niet voldoende. De ervaring van de schrij¬
ver van een artikel en de reaktie van de lezer kan totaal verschillend zijn

naar gelang de basishouding van de betrokkenen.
Ontvankelijkheid verruimt d^e kans tot verdieping en groei.
In ”De Mystiek van het Geluid” schrijft Inayat Khan: ”wie geleidelijk
langs het pad der muziek vordert, bereikt tenslotte de grootste vol¬
maaktheid. Geen andere kunst kan de mens zo inspireren en verzachten
als de muziek; wie van muziek houdt, bereikt vroeger of later het verhevenste gebied van het denken.”

”Orgelkunst” poogt met open geest en ontvankelijk gemoed door te
dringen in de beheersing van de vakkennis, de geschiedenis, het ambacht
en de rijke verscheidenheid van het orgelgebeuren. Door het zoeken
naar het meer kennen en het meer "kunnen” kan men zich vrij maken
van nadelige spanningen.
Het doel zit niet enkel in het verwerven van deze beheersing, het doel

bestaat in het naspeuren van de schoonheid, van de stijl, van de smaak.
78

van het gevoel en van de krachten van de geest, zoals die vertaald zijn
in de orgelwereld.

De orgelcultuur is er voor iedereen. Zij maakt zich bekend aan iedereen
en is geen toverdrank voor virtuozen, orgelbouwers en orgelfans.

Elke organist, orgelliefhebber, orgelkenner moet passeren langs de toe¬
gangspoort der ontvankelijkheid en bereidheid voor studie, bezinning en
vorming. Deze daad moet steeds opnieuw gesteld worden. Het is een
steeds terugkerende opdracht. Het is een nooit- a atende taak. Geen
resultaten kunnen behaald worden zonder een niet a atende discipline.

Onze interesse en onze vorming moet er georiënteerd zijn op een ruime
internationale basis van informatie en kennis.

”Orgelkunst” wil die taak zo goed mogelijk pogen te realiseren met de
vooralsnog uiterst bescheiden middelen.

Hierbij zou de zogenaamde ivoren-toren-mentaliteit een jammerlijke
vergissing zijn.
Persreacties

In "Kunst onder de Toren” september ’78, Ie jaargang nr. 9lezen wij:
”De diversiteit van (orgel) stijlen wordt nog in de hand gewerkt door de
lange levensduur van deze instrumenten, en door de restauraties die
vergane glorie tot nieuw leven kunnen wekken.
Dat die diversiteit aanleiding kan geven tot verwarring en misverstanden
over het wezen van het instrument zelf is bijna onvermijdelijk. Dat er in
verband met conservatie en restauratie van oude instrumenten aller¬

hande (vaak tegenstrijdige) meningen gehoor vinden is (helaas) even on¬
vermijdelijk gebleken.
Met het oog op een degelijke voorlichting en met de uitdrukkelijke be¬
doeling ons orgelpatrimonium voor verder verval te behoeden is onlangs
een nieuw tijdschrift verschenen.”
De Gazet van Antwerpen van 16 juni ’78 geeft als titel: "Nieuw orgeltijdschrift wil internationale Beleidsvisie”. Verder citeren wij: "het is
gegroeid vanuit de eigen noden en problemen, het is bedoeld om bij ons
een beleidsvisie te ontwikkelen aansluitend met de stromingen in het
buitenland. Dezelfde krant van 23 juni ’78 titelt: "Tijdschrift Orgel-
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kunst mikt op het beleid. Ook klein historisch instrument moet bevei¬
ligd worden.”

Verder citaat: ”Het tijdschrift wil de Kerkelijke overheid overtuigen van
de rijke mogelijkheden van een goed fungerend historisch orgel, ook

de liturgie, en dat zelfs in zijn eventuele repertoriumbeperktheid...

voor

I

Dat niet iedereen zo maar alle stellingnamen van dit tijdschrift inzake
orgelrestauratie en -transformatie zal bijtreden, kon al afgeleid worden

uitdegedachtenwisselingmetdeaanwezigennadevoorstellingvanhet
tijdschrift.Zalmenweltotdieeenheidvantaalkomen?”
”Het Laatste Nieuws” van 23 juni schrijft: ”Men wil ook de aandacht

vestigen op het orgel uit het verleden. Vlaanderen is op dat gebied een
historische puinhoop geworden.”

In ”Het Volk” van 23 juni staat ”Voor de vlaamse orgelcultuur is dit
wel een historisch moment vermits hier ten lande al sinds ruim vijf jaar

de organogra e dood en begraven bleek te zijn... De visie en het beleid

in de vlaamse orgelcultuur blijken echter niet steeds adekwaat te zijn.

In Vlaanderen schijnt wel een stilzwijgend akkoord te bestaan om de
mediocriteit in stand te houden... Met de ontwikkeling van de musico¬

logieisinzichtgekomenindeorganologieenismengaanbeseffendat
het historisch instrument op zichzelf een muzikaal document is dat als

zelfstandige grootheid niet kan of mag aangetast worden. En daar bleek
het schoentje te wringen, vooral bij de Diocesane Commissies die ervan
uitgaan dat hoe dan ook elk orgel een speeltuig is zonder meer e n v a t baar voor transformatie om te ”beantwoorden aan de noden van deze

tijd”.Denodenvandezetijdzijnechternietmediocriteitmaarwelhet

tekort aan waardevolle en bespeelbare historische orgels...
Beslist een blad waar terdege zal rekening mee dienen gehouden te
worden, en waarmee een doorstroming van ideeën en het stellen van
orde op zaken mogelijk is geworden.”
Andere Reacties

R. Schroyens, medewerker, schreef volgende overwegingen:

Zoals

blijkt uit de tekst van mijn artikel, wordt de term ”Claviermuziek”
verdedigd om een soort van onrecht in ruim- historisch perspectief
zoveel mogelijk goed te maken... Het is derhalve ook overduidelijk

fi
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dat orgel en clavecimbel eeuwen lang praktisch onafscheidelijk zijn
geweest, en dat er ook nu nog een hecht weefwerk is dat heide kun¬
sten door elkaar strengelt.

Wanneer men dan de realiteit onder ogen neemt van een hedendaagse

orgelkunst die, in de kerken althans, tanend is; en de clavecimhelmuziekkunst die de jongste tijd overal in toename is; dan is het merk¬
waardig te noemen dat er deze dagen een tijdschrift verschijnt dat
zich levendig met "orgelkunst” gaat bezighouden zonder met één
woord genade en aandacht te reserveren voor zijn tweelingbroer de
’klavecimbelkunst’. Beiden worden nochtans door dezelfde moeder

gezoogd.”
De inhoud van het eerste dubbelnummer bewijst, dank zij het waardevoUe artikel van R. .Schroyens dat de tweelingbroers mekaar niet de
rug toedraaien. Indien de orgelkunst tanend zou zijn in onze kerken
dan is dit wellicht te situeren in een nogal entoesiaste wildgroei van de

vele expressievormen die in de katholieke eredienst welig tieren. Daar¬
tegenover weten de platen rma’s wel dat er een uitgebreide markt be¬
staat van orgelmuziekconsumenten.
Vanwege E. Kooiman kwamen volgende bemoedigende woorden:
”In de ruim geformuleerde doelstelling kan ik me zonder enige moeite
vinden. De zaak waar het jullie en ons allen om gaat, is die inspanning
wel waard”.

Dat onze bedoelingen wel de inspanning waard zijn bewijzen de vele

reacties van organisten, liturgisten en kerkmusici. Het schrijven van een
We s t - V l a a m s e l e z e r d i e d e t o e s t a n d t e M e e t k e r k e e n t e S t a l h i l l e e v e n

toelicht is sprekend.
In eerstgenoemde gemeente waar een waardevol Bergerorgel staat "be¬
helpt men zich met een danszaalorgel met mooie effekten en vibrato,
zwelpedaal en ingebouwde slagwerkmachine, die naar believen tango-,
wals- en polka- ritmen laat horen! En of er sfeer is in de eredienst in
de kerk te Meetkerke!”

Vanwege beleidsverantwoordelijken die uiteraard over veel informatie
beschikken en het oor in vele richtingen te luisteren leggen, kregen wij
de hoopvolle wens”... dat het een lang leven moge kennen en misschien
ook wat vrede moge aanbrengen onder alle orgelmensen van goede wil.”

fi
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Dit zijn de wensen die door alle medewerkers van ”Orgelkunst” in
dank aanvaard worden.

P l a n n e n e n Vo o r u i t z i c h t e n

Op basis van het gunstig onthaal van de Ie jaargang durft de redaktie
het aan om vanaf 1979 ”Orgelkunst” als driemaandelijks tijdschrift te
publieeren.

De voornaamste onderwerpen in het vooruitzicht gesteld zullen han¬
delen over:

—Het orgel in liturgisch verband
—Orgelcultuur in Japan
—Prijzeneoncurrentie
een vergelijking met buitenlands prijzenbeleid
—Orgelbouwers en hun werk (Berger -Van Belle -A. De Smet)

—De weerslag van het Jansénisme op de orgeleultuur
—Inventaris van orgeltijdschriften in Belgische bibliotheken
—Stilistische ontleding van het 17e eeuws orgel in Vlaanderen naast de
vaste en afwisselende rubrieken als

—Bouwstenen: nadere studies over archivalische gegevens
—Plaat- en Boekbesprekingen
—Actualiteiten
—Berichten

Robert Deleersnyder, lid van de redaktieraad zal instaan voor de infor¬

matie en de ”agenda” en de berichten. Alle orgelnieuws over concerten,
jubileumvieringen, orgelactiviteiten, publikaties, opnamen kunnen hem
bezorgd worden op adres: R. Deleersnyder, Bortierlaan 19 -8470 De
Panne.

In de aangepaste rubrieken worden zij vermeld en eventueel toegelicht.
Nieuwe orgels en restauraties worden vanzelfsprekend graag gesigna¬
leerd. ”Orgelkunst” wil aandacht en bekendmaking geven van de evo¬
lutie in nieuwbouw en restauratie en zal niet nalaten ruime besprekin¬

gen te wijden aan deze onderwerpen.
Uit de feitelijke vereniging die ”Orgelkunst” boven de doopvont hield
groeit nu een V.Z.W. ”Vlaamse Vereniging ter Bevordering van de Orgelkunst”. Zij zal vanaf 1979 ”Orgelkunst” uitgeven.
8 2

Deze vereniging organiseert op 24, 25 en 26 augustus 1979 in de abdij
van Grimbergen een Colloquium rond de orgelkunst met de medewer¬
king van Belgische en buitenlandse deskundigen.
Alle belangstellenden worden nu reeds uitgenodigd en verzocht deze
drie dagen vrij te houden.
Epiloog

Na het groot vertrouwen dat door alle lezers geschonken werd aan de
initiatiefnemers van Orgelkunst, ter gelegenheid van de publikatie van
het dubbelnummer van de eerste jaargang, ligt thans nr 3voor.

Nadat in het vorig dubbelnummer de burgerlijke wetgeving inzake orgelzorg werd toegelicht schrijven Chris en A. Fauconnier deze maal over de
kerkelijke wetgeving zoals die voor de katholieke eredienst geldt. Aldus
wordt een stevige basis gelegd voor verder uitwerking van onze ideeën.

'G. Potvlieghe behandelt in zijn artikel het probleem van het orgelmetaal,
terwijl actuele rubrieken het geheel verlevendigen.
Voor uw suggesties, vertrouwen en medewerking zijn wij dankbaar.
Kamiel D’Hooghe
Hoofdredakteur
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Chr. FAUCONNIER Lic. Th.
e n Ant.
FAUCONNIER

STUDIE OVER DE PAUSELIJKE DOCUMENTEN UIT DE 20ste
EEUW OVER 'KERKMUZIEK IN DE LITURGIE’, IN ’T BIJZONDER
MET BETREKKING TOT HET ORGEL

Inleiding.

Aan de hand van een studie over de pauselijke doeumenten uit de 20ste

aangaande 'Kerkmuziek in de Liturgie’, in ’t bijzonder met betrekking tot het orgel, zal getracht worden een algemene gedachtengang en
e e u w

e e n

evolutieschets te geven ten aanzien van deze problematiek.

Daartoe zal vooreerst een samenvatting gegeven worden van het ’Motu

proprio’ over de kerkmuziek, uitgevaardigd door Pius Xop 22 novem¬
ber 1903. Dit schrijven immers heeft als basis gediend voor de daaropvolgende geschriften met name:

De Apostolische Constitutie, ’Divini Cultus’ van Pius XI (20 dec. ’28).
De Encycliek 'Mediator Dei’ van Pius XII van 20 nov. 1947.
De Encycliek ’Musicae sacrae’ van 25 dec. 1955.
Constitutie over de H. Liturgie van het Tweede Vatikaans concilie, op
4dec. 1963 door paus Paulus VI afgekondigd en bekrachtigd.
Daar deze vier laatste documenten als het ware een verdere afwerking

zijn van het Motu proprio van 1903 en aldus in dezelfde geest zijn op¬
gesteld, zullen van deze geschriften enkel die punten worden aange¬
stipt, die nog meer werden beklemtoond, of die een evolutie hebben
gekend.

Bijzondereaandachtzalgeschonkenwordenaandetekstenmetbetrek¬
king tot het orgel en zijn funktie in de liturgie, waarvan een vertaling in

bijlagenwordtweergegeven.Voordejuisteduidingvanhetkerkorgelin

de kerkelijk-liturgische wetgeving, is het wellicht nuttig dit instrument
te situeren in een bredere context van de kerkmuziek in ’t algemeen.
Bibliogra e

Een uitgebreide bibliogra e op steekkaarten over het onderwerp
''kerkmuziek” bevindt zich in de abdij van Keizersberg te Leuven.

Ze vangt aan bij het begin van de 20ste eeuw en wordt nog steeds verder
aangevuld.

fi
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Zij omvat werken over; Gewijde muziek: al'emeenheden
Zang in het algemeen
Meerstemmige zang

Gregoriaans: uitgaven, geschiedenis, uitvoe¬
ring muziek grammofoonplaten met Grego¬
riaanse en religieuze Orgels, klokken, zangorganisaties.

Uitgaven van de behandelde pauselijke documenten:
PIUS X.

Motu proprio over de gewijde muziek. -Acta Sanctae
Sedis, dl. XXXVI, 1903-1904, p. 329-339.

PIUS XI.

Divini cultus. Apostolische constitutie.- Acta Apostolicae
Sedis, dl. XXI, 1929, p. 3341.

PIUS XII.

Mediator Dei et hominum. Encycliek over de H. Liturgie.-

Acta Apostolicae Sedis, dl. XXXIX, 1947, p. 521-600.
ID.

Musicae sacrae. Encycliek over de gewijde muziek. -Acta
Apostolicae Sedis, dl. XLVIII, 1956, p. 5-25.

Sacrosanctum Concüium. Constitutie over de H. Liturgie. Latijnse tekst
en Nederlandse vertaling van H.J.H.M. FORTMANN. Katholiek Archief. 1964, jg. 19, p. 504-557.
Vertalingen van de documenten:
PIUS X.

Motu proprio over de Kerkmuziek. Nederlandse vertaling.
Bijvoegsel van ’Musica sacra’, DDB, Brugge, sept. 1928.
In -8e, 31 p. (Uittreksel in bijlage 1)

PIUS XI.

Divini cultus. Liturgie en Kerkmuziek. Nederlandse verta¬

ling door J. GHESQUIERE. Uitg. Sint-Pietersabdij, Steenbrugge, 1937. In -8e, 31 p. (Uittreksel in bijlage 2).
PIUS XII.

Mediator Dei et hominum. Encycliek van 20 nov. 1947
over de H. Liturgie. Vertaald door F.A.J. VAN NIMWEGEN. Uitg. N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 1948. In -8e,
140 p.
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ID.

Musicae sacrae. Encycliek van 25 dec. 1955 over de ge¬
wijde muziek. Vertaald door C. OOMEN enM. MULDERS.
Uitg. N.V. Gooi en Sticht, Hilversum, 1956. In -8e, 44 p.
(Uittreksel in bijlage 3).

Constitutie en Instructie over de H. Liturgie. Uitg. van Tijdschrift voor
Liturgie’, Abdij van Af igem, 1964. In -8e, 95 p. (Uittreksel in bijlage 4)
Inhoud en evolutieschets van de pauselijke
documenten

Op 22 november 1903 publiceerde Paus Pius Xeen Motu proprio over
de kerkmuziek. De oorspronkelijke tekst werd in het Italiaans geschre¬
ven, met als titel: ”Ira Ie sollecitudine”.

Dit document is van grote betekenis geweest in de geschiedenis van de
kerkmuziek en geldt als basis voor de hele verdere ontwikkeling van de
kerkmuziek en haar wetgeving (1).
Wat Paus Pius Xtot dit schrijven heeft aangezet wordt ons reeds duide¬

lijk bij het lezen van de inleiding van het Motu proprio, nl. ”de toen
heersende misbruiken betreffende zang en gewijde muziek”.
Om verdere afwijkingen tegen te gaan vaardigde Pius Xdeze instructie
uit, waaraan hij ”als een rechtsgeldig wetboek der gewijde muziek,
kracht van wet verleent”. Tevens beveelt hij ”dat ze dóór eenieder met.
de meest bezorgde nauwgezetheid zal moeten opgevolgd worden.”
Aldus wordt aan de tekst duidelijk een juridisch karakter verleend.
De paus zelf immers noemt het een wetboek: ”Codici musicae sacrae
iuridico”.

Van groot belang in deze tekst is het feit dat de gewijde muziek be¬
schouwd wordt als 'integrerend bestanddeel’ der plechtige liturgie.
Zij heeft deel aan het algemeen doel van de liturgie, nl. de eer van
God en heiliging en stichting der gelovigen.
Haar eigen doel is de liturgische tekst meer uitwerkingskracht te ver¬
lenen, en de gelovigen gemakkelijker tot godsvrucht op te wekken.
Aldus moet de kerkmuziek de eigenschappen van de liturgie zelf be¬

zitten. ”Zij moet heilig zijn, en derhalve alles wat profaan is uitslui¬
ten, niet alleen wat profaan is in zich zelf, maar ook wat het is in de
wijze van voordracht van de kant der uitvoerders.”
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Zij moet vormenschoonheid bezitten, zij moet ware kunst zijn, daar
zij anders onmogelijk op de geest der toehoorders dien invloed kan

uitoefenen, welke de Kerk beoogt met het opnemen van de toonkunst
in haar liturgie”.

(1) L. BRINKHOFF. Art. Pius X, -Liturgisch Woordenboek, dl. 11,
1965- 1968, kol. 2208-2210.

”Doch zij moet ook algemeen zijn, in die zin, dat mogen ook aan elk
volk in zijn kerkelijke toonzettingen die bijzondere vormen geoorloofd

zijn,welkeinzekerematehetkenmerkendkarakterzijnervolkseigen

muziek voortbrengen, deze niettemin zodanig aan het algemeen karak¬
ter der gewijde muziek ondergeschikt moeten wezen, dat geen l i d e e n e r
andere natie daarvan bij het horen een ongunstige indruk onderga.
(nr. 2).

Deze kenmerken zijn ten volle aanwezig in het Gregoriaans, het hoogste
model der gewijde muziek, de eigen zang der Roomse Kerk.
Daarom spoort de paus aan de, oude traditionele Gregoriaanse zang in
ere te herstellen en weer in gebruik van het volk te stellen om aan de
gelovigen terug een werkzaam aandeel te verschaffen in de liturgie.

Hier treffen we opnieuw een uiterst belangrijk element aan, nl. de na¬
druk die hier wordt gelegd op het ’werkzaam aandeel van het volk’
(cfr. nr. 3”... magis agentium partem antiquorum more, deles conferant”).

Naast het Gregoriaans, dient het gebruik van de klassieke polyfonie
te worden hersteld. Bedoeld is hier de polyfonie zoals zij in de 16de
eeuw het toppunt van haar volmaaktheid bereikte door Giovanni

Pierluigi da Palestrina. Die polyfonie is immers het Gregoriaans het
meest nabij. Ook de meer moderne muziek is toegelaten, mits zij de
liturgie in geen geval onwaardig is en zij niets profaans bevat. De theaterstijl echter moet men uit de liturgie weren.
Wat de liturgische tekst betreft, deze moet in het Latijn gezongen wor¬
den. De volkstaal is dus verboden. De teksten moet men zingen in de

vastgestelde orde en zoals ze in de zangboeken staan. De afzonderlijke
delen van elke liturgische viering moeten de gedachten en de vorm

weergeven welke er door de traditie werd aan geschonken. In nr. 11
vindt men voor deze afzonderlijke delen enige meer speci eke voor-

fi

fi

8 7

schriften.

In verband met de zangers stelt de paus volgende eisen: al wat door
het kerkkoor dient gezongen te worden moet het karakter behouden
v a n koormuziek. Solozang is niet uitgesloten, doch mag niet overheers e n .

Vrouwen zijn niet toegelaten tot deelneming aan het koor of muziek¬
kapel, daar ze ongeschikt geacht worden bij dit liturgisch ambt.
Het orgel wordt in hoofdzaak besehouwd als een begeleidingsinstrument, ter ondersteuning van de zang. De begeleiding mag de zang niet
onderdrukken; de zang moet steeds op de voorgrond treden.

Piano en alle gedruismakende en luchtige instrumenten zijn in de kerk
verboden, in het algemeen ook de harmoniekapellen, tenzij hiervoor
uitzonderlijke toestemming wordt verleend.
Vermits het orgel op de eerste plaats in functie van de zang gezien
wordt, vallen lange voorspelen en onderbrekingen van de zang met

tussenspelen buiten dit verband, en zijn niet geoorloofd.
Het orgelspel in zijn dubbele functie van begeleiding van de zang en
zelfstandig spel (in casu ook vertolken van orgelliteratuur) behoort
volgende eigenschappen te vertonen:
—het moet overeenstemmen met de eigen aard van het instrument

-het moet al de eigenschappen van de ware gewijde muziek bezitten,
welke hierboven zijn aangegeven, (zie bijlage I)
Er wordt én van de celebrant én van de muziek wederzijdse aanpas¬

sing vereist. Doch de aandacht wordt erop gevestigd dat de muziek
eenvoudig een deel is van de liturgie en haar deemoedige dienstmaagd
I S , m . a . w . de liturgie komt in geen geval op de tweede plaats te staan
als dienstbaar voor de muziek.

Tenslotte om een goede uitvoering van dat alles te waarborgen, wordt
er gewezen op

de verschillende middelen die daartoe dienen aange¬

wend. Vooreerst moet men in de diocesen een bijzondere commissie

aanstellen van bevoegde personen om toezicht te houden. Verder moet
men
mseminaries
e n kerkelijke instellingen het Gregoriaans zorgvuldig
beoefenen. Ook in de gewone lessen moeten studenten in theologie
onderricht worden in de grondbeginselen en wetten van de gewijde
muziek en in de schoonheidsleer der gewijde kunst.
8 8

Eveneens moet men zorgen voor de heroprichting in de hoofdkerken
van de oude ’scholae cantorum’, voor het onderhoud en bevordering

van de hogere scholen voor de gewijde muziek of de stichting ervan.
Van het allergrootste belang is het dat de Kerk zelf dit alles op zich zou
nemen. Nogmaals worden de verschillende instanties aangespoord om
deze hervormingen te bevorderen.
N.B. Met dit ’Motu proprio’ heeft Pius Xde beweging tot hervorming
van de kerkmuziek aan gang gezet. (2). Zo bijvoorbeeld verschenen in

de daaropvolgende jaren heel wat hervormde uitgaven van Gregoriaanse
boeken, zoals:

’Kyriale Vaticanum’ 1905, 'Gezangen van het Missale’ 1907,
'Graduale Vaticanum' 1908, 'Of cium defunctorum' 1909
e . a .

De kerkmuziek heeft de opvolgers van Pius Xhelemaal niet met rust

gelaten. Immers, in 1928 reeds werd door Pius XI een apostolische
constitutie uitgevaardigd, Divini cultus’, over de liturgie en over het
Gregoriaans en de gewijde muziek. Volgens J. Ghesquière, in zijn in¬
leiding op de vertaling van Divini cultus, is dit schrijven als het ware
de logische voortzetting en de verdere uitwerking van het Motu proprio.
Het ademt dezelfde geest uit. Het gaat uit van dezelfde door en door
liturgische opvatting van de kerkmuziek. Het steunt nog meer op het
belang van de liturgie in het kerkelijk leven en op de deelname van de
gelovigen aan de eredienst. Het verschilt van het Motu proprio door
het feit dat het meer praktische voorschriften en aanduidingen geeft
(3).

En inderdaad, we kunnen Ghesquière bijtreden en zeggen dat het in
Divini cultus gaat om voorschriften die zeer praktisch zijn gericht.
Terwijl Pius Xnaast pratisch onderricht ook het theoretisch onder¬
wijs van de princiepen en wetten van de gewijde muziek aanbe¬
veelt, bepaalt Pius XI het nauwkeuriger, nl.: toekomstige priesters

fi
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moeten van jongsaf onderricht worden in het Gregoriaans en de ge¬
wijde muziek van in de lagere school en dit voortgezet op het college.
In de seminaries zelf moet er een korte maar herhaalde en bijna dage¬

lijkse les of oefening worden gehouden in liturgische muziek, met als
doel: herstel van de koorof cies.

Ook wat het muzikaal aspect van het koorof cie betreft geeft Pius
XI uiterst praktische voorschriften.
Voor de uitvoering van de polyfonie, dat na het Gregoriaans op de
tweede plaats komt, wordt de inrichting van zogenaamde zangerskapellen aanbevolen (capellae musicorum). In alle koren, ook kleinere, die¬

nen jongenskoren te worden opgericht voor het zingen van de hoogste
stem. Hier wordt duidelijk het Motu proprio bijgetreden, waar gezegd
werd dat vrouwen niet mochten deelnemen aan de koorzang. Men moet

ze dus vervangen door jongensstemmen. Hier wordt ook de voorrang
beklemtoond van de menselijke stem boven instrumentaal spel, en
wordt er op aangedrongen al het profane uit de liturgische vieringen te
w e r e n .

Opdat het volk werkdadiger aan de goddelijke eredienst zou deelnemen
moet het weer de voor hem bestemde gezangen meezingen: ”Quo
autem actuosius deles divinum cultum participent, cantus gregorianus,

in iis quae ad populum spectant, in usum populi restituatur”.
Daarom wordt er een oproep gedaan in scholen, kloostergemeenten en
godsvruchtige verenigingen de liturgische zang aan te leren en de muzi¬
kale opleiding van het volk te behartigen, (nr. 10).
Alhoewel de commentatoren van de constitutie Divini cultus van Pius

XI in ’t algemeen de mening toegedaan zijn dat dit dokument geen
nieuwe dekreten bevat nopens bet gebruik van het orgel (4), toch gaat

naar ons gevoel van de tekst een andere appreciatie uit t.a.v. het orgel.
Vooreerst komt uit de passus ”over de instrumentale muziek -in ’tbijz.-

het orgel” (5) een of ciële erkenning naar voor van het orgel als het
”eigen muziekinstrument” van de Rooms-katholieke Kerk, ”haar door
de voorvaderen overgeleverd”.
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Ten tweede, wordt de wat enge opvatting van Motu proprio, nl. dat
het orgel in eerste instantie beschouwd wordt een begeleidingsinstrument te zijn, doorbroken en verruimd. Het orgel wordt ”om reden van
zijn wonderbare grootsheid en majesteit, waardig bevonden zich met de
hturgische ritussen te mengen, ofwel, door de zang te begeleiden, ofwel
door, terwijl het koor zwijgt, overeenkomstig de voorschriften, aller¬
zoetste harmonieën voort te brengen”. Hiermee zijn de twee funkties
van het orgel in liturgisch verband, zangbegeleiding en zelfstandig
orgelspel, getekend in een vorm van evenwaardigheid.

Verder wil Divini Cultus ook het reeds in Motu proprio duidelijk
gestelde onderscheid tussen sacrale en profane muziek nog eens ver¬
scherpt doortrekken op het praktische vlak van de orgelmuziek en de
orgelbouw.

In de tekst klinkt een sterk besef door van de sacraliteit van de liturgie,
van het kerkgebouw waarin deze liturgie wprdt voltrokken, van het or¬

gel dat voor deze liturgie isjmstemd. Er wordt gewaarschuwd tegen een
profane geest die langs de nieuwste muzikale vormen in de kerk zou
kunnen binnensluipen. Nochtans verzet de kerk zich, in overeenstem¬

ming met de regelen van de liturgie, niet tegen nieuwe vooruitgang in
alles wat het orgel betreft, integendeel, het is haar uitdrukkelijke wens
dat er nieuwe ontwikkelingen zouden kunnen ontstaan.

De heiligheid van de liturgie en de heiligheid van wat daar funktioneel
aan verbonden is wordt vooral benadrukt. (6)

De kunst van het orgelmaken en het orgelspelen wordt een krachtige
hulp van de gewijde liturgie genoemd, waaruit feitelijk besloten kan
worden dat orgel en orgelspel in sacrale sfeer ontstaan en beoefend,

opbouwende elementen van de liturgie zijn. Hiermee is een derde
aspekt aangeduid van de kerkelijke appreciatie van het orgel in Divini
cultus.

Zeker mogen we niet onvermeld laten de belangrijke doeumenten van
Pius XII.

Bedoeld is hier vooreerst de encycliek: ’Mediator Dei et hominum’,
van 20 november 1947 over de H. Liturgie, waar nr. 189 tot en met 192
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speciaal gewijd zijn aan de zorg voor de gewijde muziek.
Nieuwe of veranderde elementen komen hier niet naar voren. Het gaat

hier enkel om een herhaling van wat Pius Xen Pius XI reeds hadden afgekondigd, o.m.:

—aanbeveling van het Gregoriaans als erfdeel van de Roomse Kerk,
ook ten gebruike van het volk, en de beoefening ervan in seminaries
en kloosters.

—toelaatbaarheid van moderne muziek mits zij voldoet aan de tradi¬
tionele eisen: niets profaans in zieh, en dergelijke meer.
—bevordering van de godsdienstige volkszang.
Meer uitgebreid behandelt Pius XII de gewijde muziek in zijn ency¬
cliek: ’Musicae sacrae disciplina’ van 25 december 1955.

Het doel van deze encycliek is ”het Motu proprio van Pius Xnogmaals
te bekrachtigen, te belichten en de bepalingen er van aan te passen

de omstandigheden van toen...” (7). Dit wordt trouwens uitdruk¬
kelijk door de paus zelf gezegd in de inleiding: ”... hopen wij op deze
wijze nog eens te bekrachtigen en in te scherpen, opnieuw te beliehten
a a n

en door nieuwe argumenten te versterken en wel zo, dat deze heerlijke
kunst van de gewijde muziek, aangepast aan de tegenwoordige omstan¬
digheden...”

Waarschijnlijk (8) zijn verschillende congressen, waaronder het tweede
Duitse congres van München, 29 augustus -3september, en bet tweede
internationaal congres voor de gewijde muziek te Wenen van 4-10
oktober 1954, mede aanleiding geweest tot het schrijven van deze en¬

cycliek. Deze congressen handelden over het vraagstuk van de volkstaal
bij de liturgische gezangen. Zoals wij verder zullen zien, heeft Pius XII
hier uitdrukkelijk het gebruik van de volkstaal nogmaals verboden.
In een eerste deel handelt Pius XH over de geschiedenis van de gewijde
muziek. Vertrekkend van het O.T. toont hij aan dat de gewijde zang
en muziek steeds een voorname rol hebben gespeeld in het leven van
de religieuze mens en er een ereplaats hebben bekleed. Vervolgens in
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een tweede deel benadrukt de paus de taak van de gewijde muziek in
de liturgie. Hij ziet de gewijde muziek, en ook de religieuze kunst in
het algemeen, als een waar apostolaatsmiddel: ”... om haar apostolische
bediening met groter vrucht uit te oefenen.”, (cfr. nr. 12).
In de twee laatste hoofdstukken tenslotte, die samen het wetgevend
gedeelte vormen, worden bepalingen gegeven omtrent de gewijde mu¬
ziek en richtlijnen voor de ordinarissen. Dit is voor ons dan ook het
meest interessante deel ter vergelijking althans met de richtlijnen van
zijn voorgangers.
In dit wetgevend gedeelte sluit Pius XII zich nauw aan bij het iMotu
proprio, in zover hij alle punten door Pius Xbesproken, uitvoerig na¬
gaat.

Andere punten werden echter meer aangepast en geven aldus blijk van
meer toegee ijkheid. Dit geldt vooral daar waar het gaat over het ge¬
bruik van instrumenten en het deelnemen van vrouwen aan de koor¬
zang.

Wat het eerstgenoemde punt betreft wordt aan het orgel nog steeds
de voornaamste plaats toegekend (zie bijlage 111). Maar naast het

orgel zijn er ook nog andere muziekinstrumenten welke geschikt zijn
voor de liturgische diensten, mits zij niets profaans, niets schreeuwends

en niets luidruchtigs hebben (nr. 29). ”Hier komen strijkinstrumenten
op de eerste plaats omdat zij afzonderlijk of in combinatie met andere
instrumenten of met het orgel zowel de droevige als de blijde stemmin¬
gen van de ziel op een onuitsprekelijke wijze vermogen uit te drukken”.
Hier wordt dus verondersteld dat er nog 'andere’ instrumenten kunnen
aangewend worden.

Ook Pius Xliet andere instrumenten toe, doch in enkele bijzondere
gevallen, binnen de juiste grenzen en met het nodige voorbehoud, doch
nooit zonder speciaal verlof van de bisschop.

Verder werd niet speci ek vermeld welke instrumenten, enkel blijven
verboden: ''piano, en alle gedruismakende en luchtige instrumenten”
(cfr. Motu Proprio). Aldus is er bij Pius XII reeds een merkbare versoe-
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peling op dit vlak, ook ten opzichte van Pius XI, want deze laatste ver¬
meldt in nr. 7enkel voorschriften betreffende het orgel en spreekt hele¬
maal niet over andere instrumenten.

Het tweede punt betrof de liturgische zang waarbij Pius XII vrouwen¬
stemmen toelaat, daar waar een schola cantorum niet mogelijk is of

geen voldoende aantal ’pueri cantores’ aanwezig is, op voorwaarde dat
vrouwen geheel van elkaar worden gescheiden en dat alles.
wat onbetamelijk is vermeden wordt (nr. 36).
mannen

en

Van belang is ook het uitdrukkelijk verbod van het zingen van de woor¬
den van de liturgie in de volkstaal. (Dit wellicht naar aanleiding van de
hogervermelde congressen in dat verband). Daarom wordt aanbevolen
de gelovigen onderricht te verlenen tot het begrijpen van de Latijnse
woorden.

Verder zijn er nog enkele elementen in de encycliek ’Musicae sacrae’
die nieuw zijn ten opzichte van de vorige documenten.
Bedoeld zijn hier:

-de zorg van de H. Stoel voor de gewijde muziek van niet-Romeinse
ritussen (zowel van Westerse volken als van Oosterse ritussen) in
n r. 2 5 .

-voorwaarde en nut van de religieuze volkszang bij niet plechtige
missen
e n niet strikt liturgische riten, en aansporing tot bevordering
e r v a n , In dit verband wijst Pius XII op de religieuze volkszang als opbouwend element voor de actieve deelname van het volk (nr. 30 en

31). Bemerk hier reeds een eerste stap, hoe miniem ook, naar een ver¬

soepeling wat de taal betreft. Vergelijk hier de wens van Pius Xen

Pius XI naar actieve deelname van het volk, doch enkel door middel

van Gregoriaanse zang.

-verder wordt hier ook uitvoerig gehandeld over volkszang en Grego¬
riaans in de missielanden; de liefde voor de godsdienstige zang dient

bevorderd en ook het Gregoriaans ingevoerd (nr. 33 en 34).
Als laatste document volgt nu de constitutie over de H. Liturgie van
Va t i c a n u m I I .
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Dit document werd tijdens de openbare slotvergadering van de tweede
sessie door paus Paulus VI plechtig gepromulgeerd en bekrachtigd.
Hierbij beperken we ons vanzelfsprekend tot het hoofdstuk ’De Musica
sacra’ vanaf nummer 112 tot en met nummer 121.

Enkele punten ondergingen hier toch een versoepeling, terwijl ander
sterker werden geaccentueerd:
—zo bijv. hier nog meer het accent op de actieve deelname van het
volk; dit in verschillende artikels:
c f r. a r t .

113:

... quaeque populus actuose participet.”

114:”... coetus actuosam participarionem sibi propriam
praestare valeat...”

”... delium voces resonare possint”. (In verband met
bevordering van de godsdienstige volkszang).
121: ”... quoque scholis conveniant et actuosam participa11 8 :

tionem totius coetus

delium foveant”.

Merkwaardig in dit laatste artikel is het feit dat hier
gesproken wordt over de H. Schrift en liturgische

bronnen, waaruit men moet putten voor het schrijven
van teksten bestemd voor gewijde zang. Dit element is
niet te vinden in de andere teksten.

—Met betrekking tot de volkstaal in de hturgie:

Het latijn dient behouden, doch aan volkstaal wordt ruimere plaats
geboden o.a. in de gezangen, daar dit nuttig kan zijn voor het volk
(art. 113).

Dit betekent derhalve een merkbare versoepeling ten overstaan van
de andere teksten. Want zelfs bij Pius XII werd het verbod te zingen
in de volkstaal gehandhaafd, niettegenstaande zijn oproep tot bevor¬
dering van de volkszang, die meestal in de volkstaal werd gezongen,
(cfr. hoger).
—Hier wordt ook gesproken over de eigen muzikale traditie in de mis¬

sielanden die naar waarde moet geschat worden en een passende
plaats bekomen (art. 119). Daarom aanbeveling van muziekonder-
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richt voor de missionarissen om de muzikale overleveringen van die
volkeren te bevorderen.

-Ten aanzien van het orgel (art. 120 zie bijlage IV) is geen nieuw

standpunt ingenomen. Er is alleen duidelijkheid gekomen voor wat
betreft de Latijnse Kerk, hetgeen wel nodig bleek in een tijd dat het
eleetronisch Ersatz-orgel, ten onrechte ’orgel’ genoemd, overal in de
kerken zijn intrede begon te doen. De tekst luidt nu: "Het pijporgel

(organumtubulatum)moetindeLatijnseKerkhoogineregehouden
worden, als het traditionele muziekinstrument”.

Wat betreft het gebruik van andere muziekinstrumenten is

een

ver-

soepeling merkbaar, in die zin dat, wellieht omwille van de grote

verseheidenheid in religieuze expressie-vormen binnen de wereld¬
kerk, de beoordeling en het verlenen van toestemming aan het
bevoegde territoriale gezag wordt overgelaten, doch slechts onder
drie voorwaarden:

1.datzijvoorgodsdienstiggebruikgesehiktzijnofgeschiktgemaakt
kunnen worden.

2. in zoverre zij passen bij de waardigheid van het godshuis.
3. in zoverre zij werkelijk kunnen bijdragen tot stiehting van de
gelovigen.

Een juiste interpretatie van zulk een versoepeling kan ons inziens

slechts gegeven worden in de zin van een tegemoettreden van de eigen

aard van de zo verschillende volkerengemeenschappen die de R.K.Kerk uitmaken, zonder dat de essentiële kenmerken van de gewijde

muziek waarvan sprake in het Motu proprio, en die daar ook aan het

orgelwordentoegeschreven,kunnenvervaagdofafgebrokenworden.
De instructie over de Liturgie (9) geeft verder nog een concrete toe¬

lichting omtrent de plaats van de schola en het orgel. ”De plaats van
de sehola en het orgel moet zo zijn, dat duideUjk uitkomt dat de zan¬

gersendeorganistdeeluitmakenvandegemeentedergelovigendie
bijeen is en dat zij hun liturgische funktie zo goed mogelijk kunnen

vervullen”. Dit voorschrift is vanzelfsprekend voor nieuwe kerkgebou¬

wen zo strikt mogelijk te volgen, voor oude kerken kan vanuit de to¬
taliteit der kerkelijke wetgeving uit deze eeuw bezwaarlijk een inter¬
pretatie verantwoord worden die tegen de eigen aard van het orgel of
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tegen zijn funktionele struktuur zou indruisen.

Besluit

Het is er Pius Xvooral om te doen geweest, het Gregoriaans, als enige
traditionele zang van de Kerk, opnieuw in ere te herstellen. Belangrijk
is, dat zowel bij Pius Xals in de andere documenten, de muziek als
integrerend en aldus als noodzakelijk bestanddeel van de liturgie wordt
beschouwd. Toch dient de liturgie de eerste plaats te krijgen.
Van het volk wordt in de liturgische viering een actieve deelname geëist.
Dit werd reeds vanaf Pius XI meer en meer beklemtoond.

Deze ’participatio’ van het volk zal in de eerste twee documenten enkel

mogen verwezenlijkt worden door het Gregoriaans, in de andere teksten

is er reeds sprake van de toelaatbaarheid van de religieuze volkszang ter
bevordering van deze ’participatio’.
Hierbij sluit het probleem aan van het zingen in de volkstaal:
—uitdrukkelijk verboden bij Pius Xen Pius XI.

—verboden ook door Pius XII, doch reeds een lichte versoepeling: nl.
in niet strikt liturgische en minder plechtige diensten is volkszang
toegelaten, die uiteraard meestal in de volkstaal geschiedt).

—in de constitutie van Vat. II tenslotte wordt het zingen in de volkstaal
toegestaan.

Interessant is ook de evolutie die te bespeuren valt wat betreft het litur¬

gisch ambt van de vrouw. Pas bij Pius XII wordt de vrouw geschikt
geacht tot deelname aan het zangkoor in de kerk, mits de nodige voor¬
waarden.

Ook in ditzelfde document is er versoepeling aangaande het gebruik van
instrumenten (zie aldaar).

Al de besproken pauselijke documenten van de 20 ste eeuw te samen

beschouwen het pijporgel als het eigen muziekinstrument van de Latijn¬
se Kerk, dat voor een tweevoudig doel gebruikt kan worden, nl. bege¬
leiding en zelfstandig spel. Tevens houden deze teksten een erkenning
in van de eigen aard van het orgel, alsmede van zijn sacraal-liturgische en
artistieke functie.
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Opmerkelijkisdatgeenenkeletekstdebegeleidingvandezangdoor
hetorgelonontbeerlijkaeht,ookalzalditsindsdeinvoeringvande

volkszang door het Coneilie in 1963 wel voor de praktijk noodzakelijk
blijken(10).Geenenkelpausebjkdocumentkanalsdaningeroepenwor¬

denomorgelsvandegelijkeartistiekewaardedienietineersteinstantie
v o o r
m

begeleidingsdoeleindenzijngebouwd,maardaaromnognietdie

ogelijkheden uitsluiten, als onnuttig voor de liturgie af te wijzen.

De Kerk neemt een uitdrukkelijke stellingname in voor ware kunst,
en dit in verband met de kerkmuziek in het algemeen, maar ook in ver-

band met het pijporgel en de orgelmuziek in het bijzonder. (11)
Ook t.a.v. het historisch kerkelijk erfgoed stelt de Kerk zich eerbiedig
conserverend op (12). De Kerk "heeft de uitingen van de smaak van
e n

iederetijdaanvaard,zodatzijindeloopdereeuweneenkunstschattot
standheeftgebracht,diemetallezorgbewaardmoetblijven”,zegtde
Constitutie over de Liturgie (13).

Voorhethistorischkerkorgel,vanwelkeaardook,ishieruiteenloyaal
en gunstig klimaat te verwachten.
Doorheen de verschillende dokumenten is ook een versoepeling aan¬
gaande het gebruik van instrumenten waar te nemen.

DepraktischerichtlijnentenslottediegegevenwordenzijnaUevan
dezelfde aard. In sommige teksten (bv. Divini cultus) werden zij nog

dieperuitgewerktenbeklemtoond,dochsteedsmetdezelfdebedoe¬

ling;nl.omdeuitvoeringvandevoorschriftentevergemakkelijken

en te bevorderen.

We kunnen dus zeggen dat het Motu proprio van Pius Xhet startsein

is geweest van de hele verdere vernieuwing van de liturgische muziek.
Zijn opvolgers hebben deze basiswettekst verder uitgewerkt en hem
telkens aan de noden van hun eigen tijd aangepast, daar waar dit nood¬
zakelijk bleek.

Sinds de Constitutie van Vat. 11 in 1963 zijn geen of ciële kerkelijke
stukken meer verschenen. Veel is er sindsdien in veranderd, de wezen¬

lijkegeesteshoudingdieuitdedokumentenspreekt,lijktonsnogsteeds
onveranderd geldig te zijn.
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(1) L. BRINKHOFF. Art. Plus X, -Liturgisch Woordenboek, dl. II,
1965- 1968, kol. 2208-2210.

(2) P.A. HANIN. De kerkelijke wetgeving nopens de gewijde muziek,

naar het Frans bewerkt doorP.T. VALVEKENS, Parijs, Doornik, Rome,
1936, p. 5en p. 9-10.
(3) PIUS XI. Divini cultus. Liturgie en kerkmuziek. Nederlandse verta¬

ling door J. GHESQUIERE, uitg. Sint-Pietersabdij, Steenbrugge, 1937,
p.3.

(4) Zie hierover: Dr. P.A. Hanin s.j.: op. cit.: pag. 24

(5) Divini Cultus: II. D.: zie bijlage II
(6) J. Ghesquiere geeft in een voetnoot (pag. 25) bij zijn vertaling vol¬
gende verhelderende commentaar: ”Hiermede wordt de moderne orgel¬
muziek niet als dusdanig veroordeeld. Wel zekere voortbrengselen welke
een pro fane geest uitademen, en die niet passen in de kerk: kortom on¬
kerkelijk moderne orgelwerken. Waar de grens ligt is moeilijk te bepalen.
Men weze eerder streng... te meer daar zekere ultra-moderne composi¬
ties, hoezeer ook geestelijk geinspireerd, de gelovigen, die nog niet ge¬
wend zijn aan moderne muziek, kunnen storen”.

(7) PIUS XII. Musicae Sacrae, Latijnse tekst en Nederlandse vertaling
van C. OOMEN en M. MULDERS, Hilversum, 1956, p. 7.
(8) ID.: o.c.,P. 10-11

(9) Instructie om de uitvoering van de Constitutie over de Heilige
Liturgie te regelen: van 26 september 1964: nr 97

(10) In de pauselijke kapel werd zelfs voorheen geen orgel gebruikt om
godsdienstige beweegredenen. De Encycliek Annus qui paragraaf 3
van Benedictus XIV (1749) looft uitdrukkelijk de kerken die dit
voorbeeld volgen, (zie P.A. Hanin s.j.: o.c. pag 19)
9 9

(11) Constitutie over de H. Liturgie: art. 112; zie ook Motu Proprio:
1.2.

(12) Constitutie: art. 115

(13) Constitutie: art. 123; eenzelfde gedachtengang ook in art. 126
BIJLAGE I: PAUS PlUS X: Motu Proprio over de Kerkmuziek (1903)
De orgels en de instrumenten
15)

OFSCHOON de eigenlijke muziek der Kerk de loutere vocaal-zang is, is toch ook de
muziek met orgelbegeleiding geoorloofd. In enkele bijzondere gevallen, binnen de juiste
grenzen en met het nodige voorbehoud, kunnen ook andere instrumenten worden toe¬
gelaten, doch nooit zonder speciaal verlof van den Bisschop, overeenkomstig de voor¬
schriften van het Caeremoniale Episcoporum.

16)

Daar de zang echter steeds overheerschend moet zijn, behooren het orgel en de instru¬
menten dien slechts te ondersteunen, nooit te onderdrukken.

17)

Het is niet geoorloofd lange voorspelen aan den zang te doen voorafgaan of dien met
tusschenspelen te onderbreken.

18)

Het orgelspel moet bij begeleiding van den zang, bij voorspelen, tusschenspelen en der¬
gelijke niet alleen overeenstemmen met den eigen aard van dit instrument, doch ook al
de eigenschappen der ware gewijde muziek bezitten, welke hierboven zijn aangegeven.

19)

In de kerk is het gebruik van de piano verboden, alsmede van alle gedruismakende en
luchtige instrumenten, zoals trommel, grote trom, bekkens, schellen en dergelijke.

20)

Streng verboden is het den zogenaamde harmonie-kapellen in de kerk te spelen, en
slechts in enkele bijzondere gevallen zal het, onder toestemming van den Bisschop,
veroorloofd zijn, een uitgekozen, beperkt, oordeelkundig aangewend aantal blaasinstru¬

menten, naar gelang van de grootte der kerk, toe te laten, onder voorwaarde altijd, dat
compositie en begeleiding geschreven zijn in ernstigen, passende stijl, welke alleszins
gelijk is aan den eigenlijke orgelstijl.
21)

Bij de processies buiten de kerk kan door de Bisschop een harmonie-kapel worden toe¬
gelaten, onder voorwaarde, dat in geen geval profane stukken worden uitgevoerd.
Wenschelijk ware het bij dusdanige gelegenheden, dat de kapel er zich toe bepaalde een

geestelijk lied te begeleiden, hetwelk in de latijnsche of in de volkstaal door de zangers
of door godsvruchtige broederschappen die aan de processie deelnemen gezongen wordt.
BIJLAGE II; PAUS PlUS XI: Divini cultus: Liturgie en Kerkmuziek (1928)
D) Da instrumentale muziek -in 't bijz. het orgel.

Voorrang van den zang boven instrumentale muziek.
7)

Daar we vernomen hebben dat men hier en daar beproeft om een zekere soort muziek

terug in te voeren die niet ten volle past bij de uitoefening van de gewijde diensten,
vooral om reden van een te onmatig gebruik van instrumenten, verkondigen Wij hier luid.
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dat de Kerk den met orkest begeleiden zang helemaal niet beschouwt als een meer vol¬
maakte soort muziek (musicae formam) en een meer aan de gewijde zaken aangepaste;

immers de menschelijke stem zelf behoort meer dan de instrumenten te weerklinken;
de stem nl. van de geestelijken, de zangers, het volk. En men denke niet dat de Kerk den
vooruitgang der muziekkunst in den weg staat, omdat ze de menschelijke stem den voor¬
keur geeft boven gelijk welk instrument; immers geen instrument, hoe voortreffelijk en
volmaakt ook kan de menschelijke stem, in het uitdrukken van de gevoelens der ziel

overtreffen, vooral dan als de ziel haar gebruikt om den almachtigen God gebeden en lofbetuigingen toe te zingen.
8)

Voorschriften aangaande het orgel: waarschuwing tegen ultramoderne muzikale vormen.
De Kerk bezit ja, een eigen muziekinstrument, haar door de voorvaderen overgeleverd
orgel genoemd; hetwelk, om reden van zijn wonderbare grootschheid en majesteit, waar¬
dig bevonden werd zich met de liturgische ritussen te mengen, ofwel, door den zang te
begeleiden, ofwel door, terwijl het koor zwijgt, overeenkomstig de voorschriften, aller¬
zoetste harmonieën voort te brengen. Ook dèèrin, echter, moet men die mengeling van

het gewijde en het profane vermijden, welke door de schuld zowel van de orgelmakers,
als van zekere organisten, die toegevend zijn voor de nieuwste voortbrengsels van de
muziek, ten slotte hierop zou uitkomen, dat dit heerlijk instrument van het doel zelf,
waartoe het bestemd is, zou afwijken. Zeker, Wijzelf wenschen in overeenstemming

met de regelen der Liturgie, dat men in alles wat het orgel betreft altijd maar nieuwen
vooruitgang zou maken; maar Wij kunnen niet laten er over te klagen dat, zoals weleer
met andere muzikale vormen, die de Kerk terecht verboden heeft, zoo ook hedendaags

beproefd zou worden met de nieuwste muzikale vormen om in de kerk een profanen
geest binnen te brengen; indien nu die vormen begonnen veld te winnen dan zou de Kerk
niet anders kunnen dan ze geheel en gansch te veroordeelen. Men late in de kerken enkel
die akkoorden weerklinken welke met de majesteit van de plaats overeenkomen, en de
heiligheid van de ceremoniën uitademen; op die wijze zal de kunst van de vaklieden in
't bouwen van orgels, zowel als die van de musici in 't bespelen derzelve, heropbloeien
tot krachtige hulp van de gewijde liturgie.

BIJLAGE ill; PAUSPIUSXII; Encycliek MUSICAE SACRAE. Over de Gewijde Muziek (1955)
9)

Het orgel;

Deze normen nu moet men ook toepassen op het gebruik van het orgel en van andere
muziekinstrumenten. Onder de instrumenten, die in de kerken geoorloofd zijn, neemt
het orgel met recht de voornaamste plaats in, daar het toch op voortreffelijke wijze aan¬
gepast kan worden aan de gewijde gezangen en plechtigheden en het aan de kerkelijke
ceremonies een wonderbare pracht en een bijzondere luister geeft, de harten van de ge¬
lovigen door grootsheid en zoetheid ontroert, de geesten als het ware met een hemelse
vreugde vervult en een krachtig middel is om ze op God en de hemel te richten.
10)

Andere

muziekinstrumenten

Maar naast het orgel zijn er ook nog andere instrumenten, die men voor het verheven
doel van de gewijde muziek met goed gevolg als hulpmiddelen kan gebruiken, mits zij
niets profaans en niets schreeuwends en niets luidruchtigs hebben, wat met de heilige
handeling en met de ernst van de plaats absoluut niet in overeenstemming is. In dit
opzicht komen de strijkinstrumenten op de eerste plaats, omdat zij afzonderlijk of in
combinatie met andere instrumenten of met het orgel zowel de droevige als de blijde
stemmingen van de ziel op een onuitsprekelijke wijze vermogen uit te drukken. Overi¬
gens hebben wijzelf omtrent de muzikale melodieën, die men niet goed uit de katho¬
lieke eredienst kan weren, in de encycliek Mediator Dei klaar en duidelijk gesproken:
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"Integendeel als die twee (de moderne muziek en zang) niets profaans hebben, of niets
wat de heiligheid van de plaats of de liturgische handeling misstaat, en ook niet voort¬
komen uit een ijdel bejag op verbazingwekkende en ongewone effecten, dan moeten
onze kerken er zeker voor openstaan, daar ze niet weinig kunnen bijdragen tot de luister
der heiiige riten, tot verhef ng van de geest en tegelijk tot opwekking van ware gods¬
vrucht. "Wij behoeven echter nauwelijks er voor te waarschuwen, dat, waar de krachten
en de kundigheid voor zulke grote werken ontbreken, het beter is, van dergelijke po¬
gingen af te zien, dan een werk uit te voeren op een wijze, die niet waardig is voor de
goddelijke eredienst en voor de godsdienstige bijeenkomsten.
BIJLAGE IV; CONSTITUTIE OVER DE HEILIGE LITURGIE (1963)

120) Het pijporgel moet in de latijnse Kerk hoog in ere gehouden worden, als de traditionele
muziekinstrument, waarvan de klank de kerkelijke plechtigheden met een wondere

luister kan verrijken en de geesten ten zeerste tot God en het hemelse kan verheffen.
Andere muziekinstrumenten echter mag men in de goddelijke eredienst toelaten na be¬

oordeling door en met toestemming van het bevoegde territoriale gezag, volgens art. 22
paragraaf 2, 37 en 40, in zoverre zij voor een godsdienstig gebruik geschikt zijn of ge¬
schikt gemaakt kunnen worden, in zoverre zij passen bij de waardigheid van het godshuis,
en werkelijk kunnen bijdragen tot stichting van de gelovigen.
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Ghislain Potvlieghe
O R G E L M E T A A L

”L’une de choses les plus

necessaires pour la con-

struction de l’orgue consiste dfaire fondre &d

ietter Ie plomb... ”

Marin Mersenne, LTiarmonie Universelle, 1636.

In de orgelbouw is, voor wat betreft het klinkende gedeelte, nl. het pijp¬
werk, de grondstof en de bewerking ervan niet alleen van primordiaal
belang voor de klankkwaliteit maar ook determinerend voor bepaalde

stijleigenaardigheden.

De geschiedenis deelt mee dat naargelang de opvattingen een voorkeur
werd gegeven aan zekere legeringen, maar voor wat de verwerking van
het voor de orgelbouw speci eke metaal betreft, wordt slechts spora¬
disch iets geschreven. Enerzijds kan dit worden toegeschreven aan het
willen bewaren van persoonlijke opvattingen of vakgeheimen, en ander¬

zijds omdat de automatische schaaftrommel evolueerde tot het gemak¬
kelijkst hanteerbare en bijgevolg als het meest voor de hand liggende
orgelmakersmaterieel om het metaal op de gewenste dikte te verkrijgen.
Vóór men het gebruik van de schaaftrommel kende, werd de gegoten

plaat met de hand geschaafd, een uitermate vermoeiende karwei die
daarenboven al eens als inconveniënt had, dat bij een niet-correcte be¬

weging, de plaat -vooral wanneer die reeds vrij dun was geschaafd met één schaafstreek werd scheef- of opgetrokken zodat een groot

gedeelte van het oppervlak verfrommelde. Overigens is het schaven van
lood of van lood gelegeerd met een klein percentage tin zeer moeilijk:
hoe harder het metaal, des te vinniger zijn de schaafkruUen en des te

gemakkelijker is het schaafwerk.
De techniek van het schaven van het metaal is al oud; Bédos bericht

er ons in zijn ”L’Art du Facteur d’Orgues. (1766/177Ó/1778) al over.
Maar naast de techniek van het op dikte schaven van de platen orgelmetaal kende men de techniek van het op dikte walsen, een eeuwenoud

procédé dat ook tijdens en zelfs na de 18de eeuw door vele orgelmakers
werd toegepast.
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Het schaven van de plaat dient te worden beschouwd als het wegwerken
van de giethuid, m.a.w. het vlakken van de oppervlakte. Het komt er

bijgevolg op aan zo precies mogeUjk op dikte te gieten, ofwel de plaat te
walsen.
Het walsen van het metaal heeft naast hetzelfde doel als het schaafwerk

daarenboven nog een gevolg op de hoedanigheid van het metaal zelf: de
primaire kristallisatie die bij het gietwerk uiteraard korrelig is en stug¬
heid als gevolg heeft, verkrijgt door het walsen een herkristallisatie
waardoor het metaal soepel wordt. Het walsen is een ambachtelijke
techniek die hoort bij de eigenlijke kunst van bet gieten van het lood
dat al dan niet door legeringen wordt verstevigd tot zgn. "orgelstoffe,”
m.a.w. ”orgelmetaal”.

Bewust hebben de orgelmakers, en dit tot en met ongeveer het eerste
kwartaal van de 19de eeuw, omwille van de klankkwaliteit de hoogloodhoudende orgelstoffe gebruikt: blijkens contractuele verbinte¬
nissen maar ook uit de praktijk blijkt dat zij sinds de 16de eeuw tot

zelfs diep in de 18de eeuw ongelegeerd lood verwerkten tot pijpen.
A. Werckmeister spreekt over legeringen met tin maar ook met anti¬
monium, dit laatste, indien de vakkennis het toelaat (1). De zgn.
orgelstoffe, hetgeen de Fransen als ”étoffe” omschrijven is blijkens
ontledingen een legering van ongereinigd lood met hooguit een 5o/q SN.
.Sinds het machinale schaafwerk ingang heeft gevonden -en dit is voor
zover me bekend een procédé dat pas sedert ongeveer een halve eeuw
tot stand is gekomen -is het gieten van platen dikker dan noodzakelijk,
niet meer zo hinderlijk omdat de (electrisch aangedreven) schaaftrommelmachine verder voor een uiterst accurate afwerking borg staat. Met
deze techniek van orgelmetaal -vervaardigen ging een groot gedeelte van
het oude kunstambacht verloren en is men m.i. aan het industrieel,
m . a . w. f a b r i e k s m e t a a l t o e .

Het handbediende schaaftrommeltje dat daarenboven nog zonder enige
reductie voor wat de aandrijving betreft functioneert, zoals J.G. Töpfer
in ”Die Theorie und Praxis des Orgelbaues” weergeeft, is een industrieel
schaafbankje in kinderscboenen;
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Het in dunne platen gieten van lood is steeds zowel een loodgieters als

een orgelmakerszorg en -bekommernis geweest: Dirck Petersz de Swart
uit Utrecht die samen met zijn broer Henrick tot de grootste orgelma¬
kers uit de 16de-eeuwse Nederlanden wordt gerekend, moet een van die

typischvindingrijkeambachtsluigeweestzijndieoverigenshetvakdoor
nieuwe impulsen vermocht te actualiseren. Samen met de loodgieters
daas Bartholomeus uit Rotterdam en Jan Willems uit Leiden, verzocht
D.P. de Swart in 1599 octrooi om naar een gans nieuwe kunst en m a -

nier lood in dunne platen te gieten (2).
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Op den reqiieste van dirck Pieterz, de Swartt van Utrecht, Claes Bartholomeeus

van Rotterdam, ende Jan Willenis van Leyden, Lootgieters, verzoeckende octroy

lot het gieten van dun loot, zulx als zy dat hebben geinventeert, Is goetgevonden
datmen eersthens zal horen eenige thingieters ofte andere Meesters hem des
staende oft het voergenen vanden Remonstranten is eene nieuwe inventie, om
v e r -

daernae daerovergeresolveert te werden naer behooren.

Omtrent de verdere behandeling van de gegoten platen tot het

v e r v a a r -

digen van orgelmetaal schrijft de Parijse Miniemer pater en organoloog
Marin Mersenne (1588-1648) in zijn L’harmonie Universelle (Paris
1636-1637) ”over de wijze van het gieten, hameren en pletten van lood
en tin om orgelpijpen te maken” als volgt:
PROPOSITION

VI.

Ex^liqucTUmmiitcdiittiir,dcforgtr,&dagpUtirIcplomh&lcjiamiisi4rfji:
IcimjauxidiUsfoudtr,&dccompoferUfoudurc.

LYn
Edes
chofes
les
plus
nece kires
pour
Ia
conftnidlion
de
I’Org^,
con
fteafaitcfondre&aictccrleplomb:&pourceruiecilfaucauoir¥ne
u

e

tablcbiendroitcettcoutfens, laquellc ayt fon niucau bien iuftc; &puis il

luyfautballiervnpeudepencefuiuamquel'onveucfaireI’eftoffcefpai e;
ordeCauiamisvne guredansfesforeesmouuances,ouiltraitede1’Orguc,
quimonftre
cettemaniete clairementjqu’iln'eftpasnecelTairc
d'cn
pariet,
lldonneaul la gured’vnmoulinproptepourapplatir,&vnitleslames

deplomb.fansqu’ilfoitneccirairedclesforger.car on lesrondau imineer
&delicesquel'onveutenapprochantlesdeuirondeaux,oucylindresdefer,'

OUdacier,oud'autrematiere.C’eftencetremanierequelestireursd’orap-

plati entle ld’ot&d’argentpoutfairo de hCaneiiSc, que ronpoutroic

applatir,applanir&polirdesfamesd’argent,&decuiurepourfairedestuy-

auxd'Orgue.quiauroicntpeut-eftted'autresproprictczqucccuxdeplomb
&d'eftain.

”Een van de belangrijkste zaken in de orgelbouw bestaat uit het smelten en gieten
van lood. Daartoe dient men over een in alle richtingen perfect vlakke tafel die op
het juiste niveau staat, te beschikken. Vervolgens laat men die wat schuin a open
naargelang de dikte die men de orgelstoffe (plaat) wenst te geven. De Caux geeft

in zijn ’Torces mouvantes... ”een afbeelding weer die deze werkwijze dermate
verduidelijkt dat hierover niet hoeft te worden uitgewijd. Hij geeft ook de afbeel¬
ding weer van een pletmolen om de loden platen dunner te maken zonder dat men

ze hoeft te hameren, en men kan ze naar believen dun en soepel maken... (4)”

Uit dit getuigenis van M. Mersenne, die Duitsland, Vlaanderen, Holland
en Italië doorreisde en in Parijs ook de vernieuwende orgelbouwkunst
van de Vlamingen Jan en Matthys Langhedul moet hebben gekend,
blijkt dat het hameren en het walsen van het metaal de oudste technie¬

ken zijn ter verwerking van het orgelmetaal. Hij verwijst daarvoor naar

deinNormandiëgeboreningenieur-architect-wetenschapsmanSalomon
de Caus (Caux, ca. 1576-1626) die over het maken van orgelmetaal in
zijn ”Les raisons des forees mouvantes...

(Frankfurt, 1615) in het

hoofdstuk betreffende de orgelrnakerij enkele bladzijd en heeft gewijd.
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TraitantdelaFabricjuedesOrgues.
I’

ROBLESME

I.

La maniere comme il

Afaut jcner Ie plomb £S* te ain pour la

fabriqne
des
Orgues.

VANT quc dc parlcr dc Ia me ire des Orqucs,ic monftreray icy la
fa^on d'aprcftcrle plomb &l'cftain ,pourla fabriquedes tuyaux,
doneques 1'on prendra du plomb Ie plusdouxquc l’on pourra trou-

uerdcforcvieljilnefcraqucmcilleurjprcnantgardequ’ilnyayc

aucunefoudurc aucc cnlc fondant ,puls l’on aura vnc tablc dc
pictre, oudeboisbien vniede n. ou is- pieds de lorig, &vn &

demioüdeuxdelargc,laquellefcraplushautec cuécd'vncollé

quedc1'aucre,commeIagureIedemonftrej&fclonbcfpeircurquel'onde redon¬

net au plomb, car Ie voulant faire dclié.il faudra qu’clle panche fort, &faudra dou¬
blet laaitc table pat dcITus dc 5. ou 4. doublés dc bonbazinoü dccouftil, acommo¬

deauecdciacrayc.pourIcrcndrcplusvni,1'onauraauBivncca ette,nommccraboc
marqué B. laquelle fe pourra gi et au long dc ladite tablc, en fotte quc Ic plomb
eftatjt fondu dc bonne fortc cc quc 1'on cognoidracn pouffant vnc peticc piccc de pa

dcdans,& Icretirant viftcmcnt,s'il fe bru c.ledit plomb fcra trop chaud ,mai<
acouleur du papier chanec,&au'il dcuiencfort roux,ilfcraan'cz,puiscn faudra icc-

pier

tcrfurIcboutdclatable.Taquclcacaufedelapentequ’cllca,&crabotcftantfait

en (brtc,comme ilfc peut voir en la gure, Ic plomb dcmcurcra enclosicntrc Icsttois
coftécsdudit rabot,& incontinent ccluy qui tiendta ledic rabot >lcgliircra au loogde

ladite tablc, fclon lelpclTeut qu’on yveut donnet car en tirant fort viftc,il fe fcra fort

dc(lié,& douccracnt il fe fait plus cipais, &faut gardcr dc nc Ic tircr par fauts car Icf-

peffeutncfetoitcfgalc,&quandal'cftainilfeietteraaul dclamefme iyon,mai&
llnc faut pas qu’il (bit fondu chaud ,&faut aul prendre garde quc ccft d’cllain

d’Aneletcrrc ttcfpur,dc mcncrcinq ou x liurcs dc plomb aucc vn cent dudit cftain
iequcl Ic fcra coullcr mieux co iet raat.

fi

fi

fi

fi

fl

fi

fl

fi

fl

fi

fi

fl

fi

fi

fl

fi

107

Liure troi efme,
■«Sö?;
PROBLESME

II.

Jnjlrumentfarleqatlon rnUplomb(fe ninfortvny
ö*d'vnecfgAlee[j>effeur.

Pres quc Ic plomb &1’eftain fcra icttccn tabic, 1’on aura vn in-

ftrumcnt poUrlc faire vnj'.faitcommc ilfcpcut voiren la fuiuan-

— gurc, OU il yaura deux roulcaux de fer ou dc cuiure marquccs
A. B. bienronds&vhis dc touscoftez&alaxedcccluy Aii

yaurarnc croifce pourtourrer ledit roulcau aforce de bras, &en-

treIcfditsrouleaux1'onmettraiapiecedeplombqucIonde re

1

^ tournant laditccroifec ,Icplombpa iracntrclcfditi

roulMUXj&ftfeiafortvnj'&liffc,&accllc ndcdonncrtcllcclpclTcurauplomb
quc Ion voudra, les dcüx vism'arquccs C. D. fc tourneront &poufferont vnt
Pieccdecuiurecontrelaqudlclaxedcroulcau,dchauttourncccquifcpourrafort
pariiculicrc marquee E. &tout ain comme Ion

Yle du plomb, 1on vlèra aul de 1’cftain.
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Pas met deze tekst begint, voor zover me bekend, de geschiedschrijving
v a n

het walsen. De 17de-eeuwse metaalgieters waren gefascineerd door

deze techniek die ze geleidelijk naar grote perfectie en zelfs naar indus¬
triële principes wisten te ontwikkelen. De archeoloog Graf Caylus
(1693-1765) verwijst met de naar zijn overtuiging gewalste loden pla¬
ten die ontdekt werden in het Patheon van Rome naar het reeds in de

Oudheid bekend procédé. (6). De Caus echter heeft deze techniek voor
het eerst met wetenschappeUjke intenties bekend gemaakt: de dikte van
de plaat wordt bepaald door de hellingsgraad die men de giettafel geeft,
terwijl de gelijkmatigheid en het glanzend oppervlak door het walsen
wordt verkregen.
Wellicht was de loodwalsmachine, door Thomas Hale in 1670 te Dept-

ford gebouwd, het eerste walswerk van het "industriële” type. Toch
waren het vnl. Fransen die dit "Engelse” walswerk propageerden, hoe¬
wel in Duitsland deze methode ook direct schijnt ingang gevonden te
hebben.

In 1728 stelde de Fransman Fayolle de Parijse Academie enkele nauw¬

keurig uitgewerkte projecten voor tot het gieten en walsen van loden
platen zoals dit in Engeland en elders werd gedaan. Op Fayolles voorstel
werd ingegaan en het jaar daarop werd te St. Antoine, een Parijse buurtwijk, een loodwalserij opgericht waarvoor in Engeland een paar walswerken waren aangekocht. De industrialisering van het walsen deed zijn
niet meer te stuiten opmars: grote walswerken, aangedreven door paar¬
den of door watermolens maakten opgeld.
Reeds in 1730 werkte men ook in Hamburg met een walswerk dat in

beweging werd gebracht door zes paarden en overigens werd gediri¬
geerd door zes man. De cylinders zelf hadden een doormeter van
325 mm en een lengte van 1625 mm. Ze waren vervaardigd uit gietijzer

en wogen ong. 1300 kg. Aan beide zijden van de cylinders waren tafels
met ingebouwde rollen aangebouwd, waarop met behulp van een be¬
weegbare kraan platen van ca. 1200 kg. werd geleg;d. (7)
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In hun beroemde encyclopedie, uitgegeven in Genève in 1778 (8) hiel¬
den Diderot en d’ Alembert het wel meer bij het ambachtelijke gietwerk.
Uit de serie afbeeldingen blijkt sporadisch hoe het loodgieterswerk nog
sterk verwant was met de techniek die door de orgelmakers werd toege¬
past: de overhellende giettafel, overspannen met een doek is in feite een
heruitgave van de gietwijze die de Caus ruim anderhalve eeuw tevoren in
tekening bracht.
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Fiombe.n£y,
Ta6l&aCoulerleFlombdilFloTnhcouJé-surtoile^,Ouvr^esde.FLomI)ti-k.AOulüs
J. Van Heurn geeft toe dat het gebruik van lood vrij algemeen was in de
oude orgelbouw en hij voegt eraan toe dat ”hier vandaan de naam van

Orgellood, het welk nog heden ten dage bij alle loodgieteren onder de
benaming te bekomen is, en gebruikt wordt tot zulke werken, welke
geen dikker lood vereischen. Van dit lood kan men vrij goede Orgelpij¬

pen maken en ’er zijn zelfs Menschen, die staande houden, dat looden
Pijpen veel aangenaamer geluid geeven, dan metaalen. ’

Het uitgezuiverde en het reeds eens verwerkte lood wordt bij hersmelting ”theelood” genoemd en dat keurt J. Van Heurn terecht af voor
de pijpenfabricage (9).

Het orgelmakersmetaal is de zgn. orgelstoffe, d.i. het natuurlijke lood
al dan niet gelegeerd met een kleine percentage tin (en in een enkel ge¬
val met antimoon).

Met industriële walswerken kan het orgelmetaal bezwaarlijk tot dunne
e

n

spiegelgladde platen worden verwerkt. Daartoe werd het tinwalswerk

ontworpen dat als directe voorganger het kleinere walswerk had waar¬
mee tinfolie werd gemaakt. Precies met deze toestellen komt men weer
in de artisanale orgelmakerij terecht. Voorbeelden zijn hiervan onlangs
via het doctoraatswerk ”Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de
e e u w
van Dr. A. Gierveld aan het licht gekomen. (10). Kabinetorgelmakers als Albertus van Os (t9sept. 1773) en Joh. Steph. Strumphler
(t 1810) bezigden kleine pletwalsen blijkens de aankondiging van de
verkoop van hun gereedschappen bij hun overlijden:
l i l

1773, november 6.

Op woensdag den 24 November 1773 zal men ten sterfhuize van
Albertus van Os in Leeven Orgelmaker te Vlissingen verkoopen...
e n

veelerhande orgelmakersgereedschappen daaronder een plet-

molen... (11)

Dr. Gierveld verwijst naar Kluiver die wijst op het feit dat van Os als
orgelbouwer vrij modern geoutilleerd was omdat hij een pletmolen
bezat. Deze foute eonelusie wordt nog verder door de auteur doorge¬
trokken door de beweren dat dit webswaar ’Vrij algemeen gebruikt
instrument” diende om het metaal van de baarden soepeler te maken
(12).
1810, maart 20.

Verkoop inboelen van overleden orgelmaker (Joh. Steph. Strumphler)

... Tin in Plaaten en Snippels, en Orgel- en Kastenmakers Gereed¬

schappen, waaronder een ijzeren Pletmolen, met Metaale Rollen,

en andere Goederen meer. Nagelaten bij wijle Mejuffrouw A.M.
Marlof, Wed J.S. Strumphler, Mr. Orgelmaker (13)
Uit de inventaris van het gereedsehap van deze orgelmakers blijkt dat
er aanwezig was ”1 excellent werkende ijzeren Pletmolen, met metaale
Rollen” (14).

Dr. Gierveld voegt eraan toe dat Strumphler in de literatuur altijd wordt
gerekend tot de groten in de Nederlandse orgelbouw, niet alleen bij zijn
tijdgenoten maar ook heden ten dage bestaat veel waardering voor zijn
werk. (15).

Ook Jan Van Heurn was over dit werktuig ingelicht, hoewel hij er ken¬
nelijk persoonlijk weinig voor voelde, blijkbaar omdat hij het niet kende.
Hij bericht in zijn standaardwerk hierover (16):
”Par. 3. De Franschen behandelen de plaaten op eene wijze, welke, voor zo veel ik
weet, bij de Duitschers of Nederlanders niet in gebruik is, deze behandeling be¬
staat in het kloppen derzelven; sommigen hebben hier toe een werktuig bestaande
in een rad, waar door de hamer gestadig in beweeging gehouden wordt; anderen
doen dit enkel met eenen zwaren hamer op een aanbeeld; beiden deze manieren

vindt men uitvoerig beschreeven door D. Bedos, welke daar bij ook de noodige
afbeeldingen geeft. Doch ik houde mij daar mede niet op, om dat deze bewerking
mij voorkomt geene nuttigheid te hebben; want hoewel het waar zij, dat deze
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bewerking de planten hard maakt, is het echter niet min waar, dat die hardheid van
zeer korten duur is; de geklopte planten neemen, na verloop van eenigen tijd, haare

voorige zagtheid weder aan, en men heeft ’er dus de moeite op toegegeeven. Het

koper integendeel behoud de hardheid, welke het zelve, door het slaan bekomen

heeft, en dit heeft mogelijk de Franschen in het denkbeeld gebragt, om de metaalen plaatsen te kloppen, doch zonder vrugt; en, daar ik volstrekt geene andere
reden voor dit kloppen weet uit te denken, en D. Bedos ’er ook geene reden in
het geheel van geeft, zoude ik niemand dezen arbeid aanraaden.
Par. 4. Meer nuttigheid en gemak vindt men in den Pletmolen, zijnde een werk¬
tuig, waar in de planten tusschen twee rondgaande wellen van staal gewrongen,
en alzo van tijd tot tijd tot de noodige dunte gebragt, en teevens glad gemaakt

worden, als of zij geschaafd waren; dit Werktuig zoude nog daar en boven het
voordeel hebben, om de planten, bijaldien de evengemeldde onderstelling der

Franschen dóórging, zo hard of nog harder te manken, dan wanneer zij geklopt
zijn. Ik ken eenen kundigen Orgelmaaker, welke zodaanigen Pletmolen gebruikt,
en zelfs nooit plaaten, maar alleen langwerpig vierkante platte stukken metaal
van eenen halven duim of meer dikte in eenen daar toe gemaakten vorm giett,
e n .

door herhaald pletten, op de behoorlijke dunte brengt; hier door wint hij

den geheelen toestel der gieterije uit. Daar en tegen heb ik eenen anderen niet
min kundigen Orgelmaaker dit Werktuig hooren afkeuren, om dat, volgens hem,

ook volgens D. Bedos, de Pijpen iets dikker bij den mond dan aan het boven¬
eind moeten zijn, het welk door den pletmolen niet kan te wegc gebragt worden.
e

n

Ik vermeete mij niet dit geschil te bemeten; maar het komt mij echter voor, dat
deze reden niet zeer voldoende zij om het gebruik van dit Werktuig af te keuren;
men behoefd immers maar de stukken iets dikker te pletten, en dezelven ver¬
volgens, naar het boveneind der Pijp, een weinig af te schaaven. Men verwagte ech¬
ter van mij geene verdere beschrijving van den Plettmolen, deels om dat hij geen
eigenlijk gezegd Orgelmaakers gereedschap is, en deels om dat men dien op alle
Plaatdrukkerijen, en mogelijk wel bij andere werklieden zien kan; ik ga dus over
tot de beschrijving van het schaaven der plaaten. ”

In de moderne organogra e is het Winfred Ellerhorst die in zijn ”Handbuch der Orgelkunde”, gepubliceerd in Zwitserland in 1936, over het
walswerk door orgelmakers rapporteert:
Die Alten Hessen dem Prosess des Hobelns noch einen der Hartung folgen und

hatten eigene Hdmmermaschinen. Dadurch erhalt das Material eine sehr feste
Struktur, wenngleich es sich schwerer bearbeiten lasst, und gibt den Pfeifen
auch eine klarere, hellere Klangqualitat.

Die gleiche Wirkung, ja bessere, da eine gleichmassigere Dichtigkeit erzeugt
wird, hat das Walsen auf einer Walzmachine (17).

Ellerhorst’s bewering dat het metaal door het hameren steviger wordt
valt inderdaad af te lezen uit oud pijpwerk. Zo is het tweevoetsfrontje
van het Bremserorgel uit 1664, in de Kouterkapel te Zele, gemaakt uit

fi

11 3

een legering van 6o/q tin en 94 o/q lood. De grootste pijpen hebben een
wanddikte van 0,5 mm, de overige van 0,4 mm.
Alleen de voeten van het grootste pijpwerk van dit frontje zijn van ge¬
hamerd metaal hetgeen duidelijk verklaart dat het hameren een verstevigings-procédé is.

-Wanneer de alliage, zowel voor de grotere fronten als voor het binnen
pijpwerk identiek was (een typisch Vlaams kenmerk), werd ook het
corpus uit gehamerd metaal vervaardigd. Dit is o.m. constateerbaar in
het achtvoetsfront van het Begijnhof te Lier (1719) door J.B. Forceville gemaakt, en zelfs bij vrijwel alle, zoniet alle vier- en achtvoetsprospecten van de Van Peteghems, om slechts een paar van de meest mar¬
kante voorbeelden uit de Vlaamse orgelbouw'historie te vernoemen.
Uiterst zelden treft men in de Vlaamse orgelbouw tot aan de drempel

van de romantiek, tinnen fronten aan. Tinnen frontpijpen werden ge¬
polijst, deze uit lood beplakt met tinfolie.

Hoewel op het pijpwerk der Van Peteghems steeds duidelijk (horizontaal-lopende) schaafstreken zichtbaar zijn, komt het me voor dat ook
zij de walstechniek hebben toegepast: er is wehswaar geen bewijs voor¬
handen dat zij na het walsen van het metaal omwille van de nette af¬
werking met het schraapstaal de nishing-touch zouden gegeven heb¬
ben, maar uit de afwerking van het gehamerde front zie ik geen andere
mogelijkheden dan dat dit ook werd gewalst: aan de binnenzijde van

de frontpijpen zijn de hamerslagen steeds duidelijk zichtbaar terwijl
de buitenkant spiegelglad werd bijgeschaafd. Gehamerd metaal langs
één kant gladschaven lijkt me niet doenlijk, niet alleen omdat het een
enorme klus zou zijn, maar door grote ongelijkheden weg te schaven
zou men door al de verheven plekken op het metaal te verwijderen
het daar erg verzwakken en er zelfs gaten inschaven. Wanneer men
echter het gehamerde metaal terug door de wals of pletmolen vlakt,

wordt het schaven van dit metaal wel doenbaar. Dat de buitenzijde
van de frontpijpen wel moest gladgeschaafd worden is in verband te

brengen met het beplakken met tinfolie: elke oneffenheid wordt bij
het beplakken met tinfolie geaccentueerd en de pijp wordt aldus
ontsierd.

De periode van de romantiek kent een orgelfactuur die in de eerste

fi
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plaats uitmunt door een bijzondere technisehe vaardigheid. Zelfs het
werk van tweederangsorgelmakers uit die periode valt op door prach¬

tig geconstrueerde windladen en pijpwerk van degelijk metaal met
e e n

tinpercentage dat meestal rond de 30 procent ligt (althans in

België). Het muzikaal-artistieke aspect echter ging zoals bekend, daar¬
tegenover gevoelig achteruit. De industrialisering begon zijn triomf¬
tocht die heden ten dage op fantastieke hoogtepunten is geraakt.
Toch kan ik waardering opbrengen voor de kunst van onze pijpen¬
makers rond de eeuwwisseling. In het Brusselse heten zij Josse Peeters en Van Hemelrijck. Zij vervaardigden meestal pijpwerk v a n c a . .
3Qo/o SN, dat bij vergelijking met wat tegenwoordig van dezelfde
alliage op de markt wordt gebracht, veel soepeler is.
Uit getuigenissen is het me bekend, dat zij hun platen hebben gegoten

op precieze de nitieve dikten. Men kan eruit a eiden dat het stollings¬
proces enigszins anders verloopt dan bij het gieten van platen (die
meestal ca. 2mm op zijn minst gegoten worden), die dan naar believen
machinaal worden bijgeschaafd. Het resultaat is dat dergelijk metaal
e e n

grote stugheid behoudt hetgeen het intoneren fel bemoeilijkt en

daarenboven een nadelige invloed heeft op de resonans van de pijp
zelf. Wellicht is dit ook verklaarbaar uit het feit dat dik gegoten me¬

taal plaatselijke spanningen behoudt. Deze spanningen veroorzaken
resonanties die door orgelmakers die met dat soort metaal werken,

worden weggewerkt door de pijp te "kneden” m.a.w. er een inke
deuk in te drukken en die dan weer op te ronden.

De 18de-eeuwse Hollandse orgelmaker Jonathan Batz deelt over dit
fenomeen van het pas gegoten metaal mee dat hij het bij voorkeur

een jaar liet rusten alvorens het te verwerken ”opdat de zachte zelf¬
standigheid der specie teruggekeerd is, die door het gieten of eigenlijk
door de smelting enigszins verloren gaat, maar daarna terug komt,
zonder deze inachtneming zijn de platen zwaarder, moeilijk en bedrie-

gelijk voor den werkman onder het bewerken, dewijl zulks geheel op
het gevoel in de hand geschiedt” (18).

Dit laatste slaat inderdaad op de stugheid van het gegoten jonge metaal
hetgeen zeer hinderlijk is zowel bij het maken van de pijpen zelf als bij
de intonatie.

Het voordeel van het walsen van het metaal is daarenboven dat aUe
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spanningen uit het metaal worden gewalst en dat het metaal aldus soe¬
peler wordt. Echter is het pijpwerk van gewalst metaal commercieel
minder presentabel omdat men nu eenmaal gewend is aan zeer gelijk¬
matig en mooi-egaal blinkende pijpen. Anderzijds is de wijze van het
walsen van zeer groot belang: door bepaalde bewerkingen kan men het
metaal vrij stevig laten, ofwel soepel, maar men kan het ook ”lam
walsen. Dan is het wel geschikt voor foüe maar uiteraard kwalijk te ge¬
bruiken voor pijpwerk.

Als uiteindelijk resultaat tenslotte biedt het pijpwerk van gewalst
metaal met hoog loodgehalte een resonans ten voordele van een betere
klankampli catie.

Het walswerk werd in de geschiedenis door zeer vele orgelmakers als
een gereedschap beschouwd dat diende om de gegoten plaat orgelmetaal verder te bewerken. De noodzakelijke soepelheid werd dus ver¬
kregen door een completerende bewerking. Het kunstambacht van het
walsen staat hiervoor borg.
Enkele voorbeelden van historische orgels met pijpwerk vervaardigd uit gewalst me¬
taal:

—Le Royer, 16.. L’isle-sur-la-Sorgue. (”une portie archaique que nous attribuons
dLe Royer comprend des principaux étroits en étain et des bour¬
dons, ces derniers transformés en tuyaux ouverts par des rallonges
(ces bourdons en plomb étaient munis d’oreilles et portent des

marqués de laminage). (19).

—Anoniem Italiaans positief in
privé bezit (Napelse factuur).
Oudstvermelde datum dat op dit
orgel werd terruggevonden is 1709.
Op het tinnen front zijn dui¬
delijk sporen van het walsen (o.m.
enkele vouwtjes). Hieruit blijkt dat
deze techniek ook in de Italiaanse

fi

orgelbouw ingebruik was.

—Vrij algemeen

zijn sporen van het walsen merkbaar op het pijpwerk van

A. Rochet (1749-ca. 1823), Louis Van Houtte (1809-1865) en P.J. De Volder
(1767-1841). Naar de Heer Jaap Keppel (Rhoon, Nederland) mij meedeelde zou
ook de Hollandse Cabinetorgelmaker Indemauer (19de eeuw) met gewalst metaal
hebben gewerkt.
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ACTUALITEITEN.

In Memoriam Salomon Eyckmans
'w*

N -

Met de dood van Salomon Eyckmans (Laken,

'I

6juli 1889 tLaken, 7oktober 1978), verdwijnt

r

een schakel guur uit de orgelmakersdynastie
Loret -Van Bever ■Draps die al sinds het begin van
de 18de eeuw een continuïteit heeft gekend.

De zaak van de gebroeders Adriaan en Salomon Van Bever uit Laken, stamt uit
de school van de familie Loret in Dendermonde en is de voortzetting sinds 1880

van het bedrijf van Hippolyte Loret die zich te Brussel had gevestigd. Vanaf 1916
werd het bedrijf door de gebroeders Draps voortgezet onder de rmanaam Van
Bever, en dit tot in 1925. Van dan af is het Salomon Eyckmans, het petekind van
Salomon Van Bever, die de continuïteit van de zaak verzekerd heeft, tot op het
ogenblik dat zijn kleinzoon Jean-Pierre Draps in 1963 het roer overnam.
Het leven van Salomon Eyckmans verliep omzeggens rimpelloos. De nagedachte¬

nis aan zijn peter bij wie hij in 1904 reeds zijn loopbaan begonnen was, bleef hij
steeds levendig houden: met zijn kalme stem en in een sappig Brussels dialect ver¬
telde hij urenlang over het we! en wee van de orgelmakers Van Bever en over het¬
geen zijn peter hem ooit nog had verteid i.v.m. zijn contacten met H. Loret en
A. Cavaillé-Coll. Zelfs details wist hij te vertellen alsof hij het gisteren had mee¬

gemaakt, al ging het soms over feiten uit zijn knapentijd. Met zijn immer-rustige
geaardheid kon deze aangename causeur zich contenteren zijn teven ten dienste
te stellen van het onderhoud van de instrumenten van zijn directe voorgangers
en van zijn opvolger.
Zelf heeft hij nooit orgels gebouwd, maar het onderhoudswerk dat hij verrichtte
is uitmuntend geweest. Nooit zal men bij instrumenten die hij heeft onderhouden en dat was vnl. het oeuvre der Van Bevers -slordig reparatiewerk of ingescheurde
stemranden merken.

Dit kan we! evident lijken maar het sluit niet uit dat zijn consciëntieuze stemwerk
ver uitstak boven dat van de meeste orgelmakers die hun slordig werk door open¬
scheuren van corpora en insnijden van expressions in schalbekers, wisten verborgen
te houden achter een bekende rmanaam. Deze zin voor zorgvuldig werk heeft hij
ook weten door te geven aan zijn kleinzoon Jean-Pierre Draps. Grootvader en
kleinzoon, overigens vaak een kostelijk en typisch Brussels-geestig duo!
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mt hem echter zeer heeft verbitterd naar het eind van zi[n leven toe, was te
moeten toezien hoe sommige goede 19de-eeuwse orgels werden getransformeerd of
die na ruim 60 jaren onderhoudswerk doorhem, plots voor onderhouds- of herstelwerk aan minder ernstige orgelmakers werden toevertrouwd. Een blijvend herin¬
neringsbeeld aan deze man za! voor mij we! zijn, hoe hij midden in zijn verhaal over
het eens voortreffelijke Van Bever-orgel te Ganshoren dat werd geradbraakt door
transformatie naar aanleiding van de overplaatsing van de oude naar de nieuwe kerk,
plots machteloos en bitter begon te wenen.

Tot zijn laatste levensdagen bleef Salomon Eyckmans de evolutie van het bedrijf
van zijn kleinzoon, waartegen hij met waarachtig en diep respect opkeek, van zeer
nabij volgen.
Heei rustig is hij nu, bijna 90 jaar oud, heengegaan.
Gh. POTVLIEGHE

Baron Flor Peeters 75 jaar
Bijna vijftig jaar geleden schreef Flor Peeters ais opus 28 de Toccata, Fuga en
Hymne op "Ave Maris Stella". Op 12 september laatstleden creëerde de organistcomponist de "Sonata quasi una Fantasia" opus 129, gecomponeerd in 1977 en
Flor
opgedragen aan Dr. John Hofmann, auteur van het pas verschenen boek
r

r

Peeters, his Life and his Organ Works".
Tussen dit dubbel luik heeft deze talentrijke Vlaming discipline aan werkkracht,
durf aan wijsheid, en diplomatie aan doorzettingskracht gekoppeld.
Zijn naam en wezen zijn verbonden aan het orgel.

Op 12 september had op het stadhuis te Mechelen een huldeviering plaats.
Burgemeester Van Boy sprak in lovende bewoordingen over de roemrijke Mechelse
organist en overhandigde hem ter gelegenheid van zijn 75ste verjaardag het gouden

plaket van de stad Mechelen. Hij betrok tevens Marieke Peeters In de hulde ter
gelegenheid van hun 50-jarig huwelijksleven in de Dylestad, en schonk hen hierbij
twee etsen van Willem Geets.

De redactie van Orgelkunst sluit zich aan bij de talrijke en oprechte gelukwensen
aan baron Flor Peeters.

K.D'H.

Manchester International Organ Festival 1978

1-9 september

Georganiseerd door "The Council of the City of Manchester" en geplaatst onder de
leiding van artistiek directeur Geraint Jones, werd een groots festival opgezet met
recitals,, concerten, internationaal concours, voorstelling en bespeling van histo¬
rische orgels.
Het helaas, getransformeerde Cavaillé-Coll-orgel (1877) In het stadhuis van Man¬
chester was de blikvanger tijdens het openingsrecital door Kamiel D'Hooghe ge¬
geven met werk van Jongen, Franck en Vierne. The Lord Mayor woonde het con-.
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eert bij en verklaarde in de daarop volgende receptie met buffet het internationaal
Orgel festival voor geopend.

Bernard Lagacé verzorgde een recital op het Hradetsky-orgei van het Royai Northern
College of Music.

Geraint Jones dirigeerde koren en orkest, en was solist in de creatie van het orgelconcerto van de Poolse componist Andrej Panu fnik.
De internationale jury, waaronder de voormelde solisten, Michael Schneider en
Ernest Warburton, directeur van de Muziekprogrammatie van de BBC, stond onder
het voorzitterschap van Geraint Jones. Het internationaal orgelconcours verliep
anoniem. De jury, noch het publiek wist wie wie was. Zestig kandidaten hadden
zich aangemeld. Vijf en twintig werden weerhouden. Vijf nalisten speelden voor
de twee prijzen.

John Scott, Engels organist werd eerste laureaat; Peter Sweeney, Iers organist werd
de tweede prijswinnaar. Het concours ging door in het Royai Northern College of
Music.

De verplichte werken waren:

-voorde selectieproeven:
1. Buxtehude: Preludium en Fuga in e
2. Bach:
uit het Orgelbüchlein "In dir
schleuss den Himme! auf"
Choral Nr. 2in b
3. Franck:

ist Freude" "Herr Gott, nun

-voor de Finale:
1.

Bach:

2. J. Jongen:
M. Reger:

Preludium in Es of Fuga in evan het Preludium en fuga in eBWV
5 4 8
Sonata eroica of

'"Straf mich nicht mit deinen Zorn

z

r

F. L i s z t :
Weinen, Klagen, Zorgen, Zagen
3. W. Matthias: Fantasy for Organ

Voor dit groots opgezette orgelfeest werden drie composities geschreven;
David Eilis componeerde voor de Festival Service in de kathedraal een anthem.
WiHiam Matthias schreef een "Fantasy for organ", dat verplicht stuk werd voor

de nale. En de Poolse, sedert jaren in Engeland verblijvende componist Andrej
Panu fnik schreef en dirigeerde een nieuw briljant orgelconcerto.
Een reeks lunchrecitals werden verzorgd door bekwame organisten als R. Vin¬
cent, D. Cantreil, H. Winterbottom en Keith EIcombe.

Twee orgeltochten brachten ons in de nabijheid van Manchester aan het dromen.

Mooie parken, mooie kastelen en merkwaardige huisorgels waren het doe! en de
inspiratiebron.

Heaton Hall, gebouwd in 1772 door James Wyatt voor Sir Thomas Eferton, ken¬
merkt zich door een opvallende eenheid in de decoratie van de muziekzaal en de

orgelkast, beiden van de hand van dezelfde ver jnde ontwerper.
Het orgel in 1790 gebouwd door Samuel Green, heeft twee klavieren met de vol¬
gende samenstelling:

fi
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Swell

Great:

Hautboy
Flute

Bass

Horn

Trumpet
Sesquialtera

Dulciana Principal
Stop.Diapason

Cornet

Dulciana

Twelfth

Open Diapason
Grand open Diapason 16 ft

Fifteenth
Principal
S t o p D i a p a s o n Tr e b l e
Stop Diapason Bass

SweU to Great Manual

Great Man GG to Ped. GG
Great Man CC to Ped. CCC

Keraulophon
Open Diapason
Open Diapason

Een merkwaardig instrument staat in Adiington Haii. Gebouwd tussen twee eiken

waarvan de worteisnunogin de grond zitten, isditorgei toegeschreven aan "Father

f

f

Bernard Smith en zou dateren tussen 1660 en 1680.

De samensteiiing is:

Great Organ (upper keyboard):

Choir organ (iower keyboard):

Open Diapason 8
St. Diapason 8
Principall 4
G G t Tw e l f t h 2 2 / 3
Fifteenth

St. Diapason 8
St. Flute ch 4
Basson

ch.

8

2

BI Flute bas
BI Flute trib 2

Te r s 1 3 / 5
S m Tw e l f t h 11 / 3
28i twenty 1
Vox

humana

Trumpet

8

8

Dit quasi volledig intact historisch barokorgei is uiterst belangrijk ais historisch in¬
strument en ais "lekenorgel". Een interessante brochure met teksten en foto's is

uitgegeven en te koop aan de ingang van de Haii.
Het peil van het Internationaal orgelconcours was niet uitzonderlijk hoog. John
Scott wist een indrukwekkende uitvoering te brengen van Regers bovenvermelde
Fantasia.

Het tweede koraal van C. Franck was een groot struikelblok. De kandidaten lagen
overhoop met de registratie- en tempoaanduidingen van C. Franck. De eenheid

in spankracht werd moeilijk volgehouden. Dat zoveel orgelspelers zo weinig blij¬
ken te weten van articulatie en agogiek in de barokmuziek wekt bijna verbazing.
De St.-Ceciliamis van J. Haydn klonk voortreffelijk onder de stuwende léiding
van G. Jones. De BBC-Northern Singers waren hierbij overtuigende pleitbezorgers.
Het Hradetzky orgel (1972) in het R.N.C.14. heeft drie klavieren met mechanische
toetstraktuur en elektrische registertraktuur. De ontwerper ervan is G. Jones.
De harde klank werkt vermoeiend. Zit de akoestiek hier voor iets tussen?

De

uiten zijn poëtisch en het geheel is een vrij

exibel Instrument, dat bruikbaar

is voor uiteenlopende doelstellingen.
K.D'H.
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Boekbespreking:

ORGANA EUROPAE 1978 en 1979: samengesteld en uitgegeven door Dr. Th.
Pierre Vallotton, B.P. 16, F88105 Saint-Dié (France)

Met de 11de en 12de jaargang van deze orgel kalender, wordt de aandacht nu
ook gevestigd op historisch orgels van Vlaamse bodem, en precies daarom verdient
deze kalender meer dan te voren onze belangstelling. Ongetwijfeld wordt de eigen¬

lijke waarde van dergelijke kalenders hoofdzakelijk gevormd op het vlak van de
iconogra e,doorhetvastleggenvanwaardevolleorgelfronteninkieurenreproductie.
Deuitlegbetreffendededispositieendegeschiedenisvanhetinstrumentdiedaar¬

aan vastgeknoopt wordt, lijkt ons voor de gebruiker zeer nuttig en nodig, maar
schenkt desainiettemin niet de voidoening die men van zulke uitgave zou mogen
verwachten.

Fototechnisch werden fraaie resultaten bereikt, alhoewel een gemis aan scherpte,

hinderende zonbeiichting, onevenwicht tussen lichtviakken en donkere hoeken, de
appreciatie van meerdere foto's wat vertroebelt.

De auteur beschikt biijkbaar niet over professioneie apparatuur die hem zou toela¬
ten foto's te maken in de meest geschikte omstandigheden. Een vergelijking met de
foto's van 'De Orgelkunst in de Nederianden' van Dr. M.A. Vente en Fl. Peeters,

spreekt in dit opzicht voor zichzelf. Toch blijft het ergens jammer dat een gelijk¬

waardig niveau niet gehaald wordt, vermits deze kaienders van bij de aanvang een
internationale uitstraling beoogden te hebben. Ook komt de kieurendruk niet

steedsalsgeslaagdover;dekleurenwijkensomsnogalwatafvandewerkelijkheid.

Desondanks zijn de uiteindelijke foto-resultaten een belangrijke aanwinst, al was
het maar omdat een visueel beeld van een orgel meestal meer zegt dan bladzijden
tekst.

De korte drie-talige (Frans, Engels en Duits) begeleidende tekst met dispositieop-

gaveopderugzijdevanelkeprent,heefthierbijeenevenbelangrijkeroltevervul¬

len, doch op dit punt valt er heel wat meer aan te merken. Een tekst voor een kalen¬

der moet uiteraard bondig zijn, maar men kan zich precies daarom niet de opvallen¬

de slordigheden en onjuistheden veroorloven die hier naar ons gevoel te talrijk wor¬
den aangetroffen.

Het is uiteraard voor ons moeilijk historische gegevens te beoordelen over oude or¬

gelsdieniettotonsVlaamspatrimoniumbehoren.Misschienzijndieonnauwkeurig¬
heden daar niet in die mate aanwezig, misschien merken wij ze minder.

Kalender 1978 bevat 4Vlaamse orgels, nl. Oostvleteren: St. Amatus-kerk (wellicht

de laatste kleurenfoto, nadat orgel en kerkgebouw op 22 december 1977 geheel

zijn opgebrand). Watervliet: O.LVrouw-kerk, Herentals: St. Waldetrudis-kerk, en

Oostkamp: St. Pietersbanden-kerk, de kalender van 1979 toont er twee: Zele:
St. Ludgerus-kerk en Antwerpen: St. Paulus-kerk. De gegevens over deze Vlaamse
orgels die Dr. th. P. Vallotton tot een eigen tekst heeft verwerkt, zijn althans voor
kalender 1979 een ai te vrije interpretatie of notatie van gegevens door onderge¬

tekende of collega P. Roose schriftelijk of mondeling verstrekt. Bovendien komt
de Engelse en Duitse vertaling niet steeds in betekenis overeen met de oorspronke¬

lijke Franse tekst, hetgeen in 't algemeen voor ai de beschrijvingen aan te merken
is. Wij geven enkele voorbeelden: Kalender 1979:
-Zele: St. Ludgerus-kerk: ■
1.

"L.B. Van Peteghem construisit en 1776 aGijzegem un des premiers Instru¬
ments oü Hprend Ie parti de couper la fagade en deux corps séparés pour

dégager ia fenêtre centrale, avec un positif de dos en encorbellement sur la tri-

fi
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bune. Or /' anneé suivante, // construit salon Ie même part! I' orgue de Zele
(1777-1789)".

In werkelijkheid bezit het orgel te Gijzegem een gedeelde hoofdwerkkast (met
eveneens gesplitste lade), waartussen op lager niveau en samen met de voet der
hoofdwerkkast een positief als onderwerk is vergroeid met de doksaalbalustrade. Het orgel wordt aan de rugzijde in de middenas van het positief be¬
speeld.. Hier is van een rugpositief dat uit de balustrade vooruitspringt geen
sprake,

in Zele is de situatie geheel verschillend: er is een gedeeld orgel meubel waarvan
het linker meubel het Groot Orgel en (in de voet gelegen) het Positief heeft be¬

vat; in het rechtermeubel was het Pedaal ondergebracht.
Het Rugpositief-meubel dat in de balustrade vooruitspringt was in origine
slechts een schijnpositief, zonder binnenwerk. Zeer waarschijnlijk zou het
Positief reeds vóór 1840 verplaatst zijn achter het loze rugwerkfront, hetgeen
gepaard ging met uitdieping van de rugwerkkast.
De klaviatuur was in origine aangebracht aan de kast van het Groot Orgel
(links).

Dit is een duidelijk andere kaststuktuur dan deze die Dr. Vallotton schetst.
2. Betreffende de aanduiding van de originele Van Peteghem-registers in vette

druk: "nous yavons indiqué en caractères gras les jeux de Van (is vergeten)
Peteghem", is nog steeds niet hetzelfde als "... with the Van (idem vergeten)
Peteghem stops underiined", of "die Register von Van (idem vergeten) Pete¬
ghem sind unterstrichen".
3. Fouten ook in de aanduiding van de oorspronkelijke Van Peteghemregisters:
Gr. Or.: Vulwerk IV: is nieuw, doch vet gedrukt. Ped.: Gedektbas is in het
groot oktaaf transmissie van Gedekt 16 Gr. Or. Trompeten Bazuin zijn gecom¬
bineerd (afkomstig van Bombarde Gr. Or.).
—Antwerpen: Sint Paulus-kerk:
—Pierre Jean De Velder d'Anvers, voor De Volder.
-Gr. Or.: Cymbale V(ex VI), in plaats van Cymbale IV (1 koor verdwenen).
De kalender van 1978 bevat ook enkele druk- of leesfouten die wat potsierlijk aan¬
doen, bv.: -Herentals (B): Hans Soltfuss, voor Hans Goltfuss; in de Engelse vertaling:
Fioor Peeters, voor Flor Peeters.
Jammer dat een korte maar korrekte tekst hier niet hand in hand gaat met een
karakteristieke foto. Alhoewel het goed doet veie ongekende oude orgels uit het
buitenland in beeld te zien verschijnen, toch valt bij de samenstelling van deze ka¬
lenders een gebrek op aan systeem en ordening.
Men kan zich niet van de indruk ontdoen dat de keuze der instrumenten vrijwel
aan het toeval is overgelaten, ... of gemotiveerd wordt vanuit een gedachtengang
die wij niet meer kunnen volgen. Er ligt een verwarde opvatting aan ten grondslag
in verband met orgelbouw en orgelkultuur in 't algemeen. Vrij gave historische
instrumenten, grondig getransformeerde instrumenten en een bepaald soort in¬

dustrieel georiënteerde nieuwbouw worden door elkaar gehaald in een volgorde
die blijkbaar niet door enige logica is ingegeven. De a evering 1978 bevat naast
het merendeel oude fronten, waaronder vrij opmerkelijk 4Vlaamse, 2moderne

orgëlfronten: Reims (église réformée, en Hannover (Marktkirche), waarover vanuit
de huidige stand der orgelbouw, weinig goeds meer te zeggen is. Indien men daarbij
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nog in gedachten houdt dat het nogal hybridische assemblage-orgel der église réfor-

mée te Reims, onder handen van Dr. P. Vallotton hemzelf is ontstaan, dan weten

wij meteen van welke visie op orgelbouw hier werd uitgegaan.
In de a evering 1979 wordt het moderne orgel vertegenwoordigd door 2fronten,

waarvan dat te Colmar Saint-Martin (Frankrijk) de historiserende richting vertegen¬

woordigt, en het front te Berlin-Moabit St. Paulus (Duitsland) de kontekst van
overwegend oude orgels door zijn modern silhouet plots verstoort.

Het boeiendst lijkt ons, dat het oog in de a evering 1979 toch eens gericht wordt

op enkele merkwaardige Italiaanse orgels, hoewel met de aanduiding der lokali¬
teiten nogal wat slordigheid is vast te stellen: Schio (VIcenza) kan verbeterd worden

als "te Schio bij Vicenze; Grosotto Sandrio moet zijn "Grosseto Sandrio" Pistoia

(Chièsa si S. (\4aria della Gracie) moet zijn "Pistoia (Chiesa di S. Maria delle Grazie);

Asola Duomo (Mantoval is in feite "Asola, Chiesa di San Andrea".

Van Italiaanse orgels wordt overigens niet zo gauw goed fotomateriaal gevonden.
Zij het dat er na 12 jaar kalenderpublicatie nog geen logische keuze bereikt is, toch
is goed fotomateriaal met een bondige uitleg nog altijd nuttig voor de dokumentatiemap van de verzamelaar.
A n t . FA U C O N N I E R .

P L A AT B E S P R E K I N G

"Historische orgels in Zeeland", uitgave "Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der
Wetenschappen", 1977. Te verkrijgen door overschrijving van 22,4 Fl. op giro
nr. 28 30 145 van hogervermeld genootschap te Middelburg.

Deze uitgave mag aanzien worden als een illustratie bij de bijdragen "Historische
orgels in Zeeland" delen /en II van J.H. Kluiver, verschenen in 1972-73 en 1974.
(Overdrukken van deze studie zijn verkrijgbaar bij Boeijenga's Boekhandel te
Sneek.)

Zonderde kleinste details te willen opgraven, volgen we stapgewijs het programma
dat hier op de 5historische orgels wordt gebracht.

Kant Awerd volgespeeld door Bram Beekman, die reeds vanaf het eerste werk, de
Suite nr. 2in Dvan P. Bustijn, een overtuigende indruk maakt op de toehoorder.

Het werk van Bustijn is voor klavecimbel bedoeld maar laat zich, zoals in de toe¬
lichting geschreven wordt, uitstekend op orgel uitvoeren. Er wordt gespeeld op een
positief in de Hervormde Kerk te Meliskerke; hierbij kon vooral de Dulciaan ons

entoesiasme voor het instrument wekken. (Niettegenstaande we voorde subjektieve
indruk -die een elektro-akoestische weergave toch steeds is -op onze hoede blijven.)
Terloops gezegd: de opnametechniek lijkt ons eerlijk, zonder technische ingrepen,
zodat er de luisteraar bij een eventuele kennismaking met het instrument ter plekke
geen ontgoocheling te wachten staat.

Vervolgens stappen we over naar het grootste Instrument in de reeks, dat tevens het

meest in de aktualiteit van de laatste jaren heeft gestaan. De auteurs van de toelich¬

ting menen in dit orgel van de Oostkerk te Middelburg nog een Zuidelijk karakter te

onderkennen, en op dit punt kunnen we toch niet zo goed meer volgen: Vooreerst

werd de Zuidelijke bouwtrant van de Gebr. De Rijkere niet naar waarde geschat
door Nederland, wat normaal was gezien het totaal verschillend liturgisch gebruik

van het orgel; dit heeft tot gevolg gehad dat het orgel reeds onmiddellijk na de
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bouw naar Noordelijke smaak omgebogen werd, en in de 19de en 20ste eeuw verder

omgeihtoneerd en getransformeerd. Ondanks het feit dat de oorspronkelijke dis¬
positie bij de restauratie terug ingevoerd werd, is het Zuidelijk karakter hiermee niet
meteen hersteid; vooral bij de tongwerken komt dit het sterkst tot uiting.
Een tweede schoonheidsvlekje dat hier aan het opzet kleeft is de keuze van werk
van Chaumont voor het Oostkerk-orgei: de muziek van Chaumont is ten zeerste aan
de Franse school verplicht (Nivers en Lebègue) en leunt tevens sterk aan bij de
Luikse school (Henri Du Mont).

Het is bovendien fout de Zuid-Nederlandse orgelbouw te vereenzelvigen met de
Franse: zijn er op het eerste zicht vee! punten van overeenkomst bij nader toezien
vindt men evenveel kenmerken van de eigen-geaardheid. Laten we echter verder de
opname onder de loupe nemen.
Beekman bewijst dat hij de uitvoeringspraktijk van Franse muziek we! bekeken
heeft: versieringen zijn zorgvuldig en behoorlijk gedoseerd; ook de "ritmes inégales
werden met smaak toegepast. De registratie van de Franse muziek lijkt voor som¬
f

f

mige deeltjes minder bestudeerd: dit is nochtans het aspekt waarover overvloedig
dokumentatie te vinden is, neem b.v. aileen al de vergelijkende studie van Dom
CL Gay, O.S.B., "Notes pour servir ala régistration de la musique d'orgue frangaise des XVIIe et XVIIIe siècles" (destijds verschenen in tijdschrift "7Organo").
Enkele detailbemerkingen:
—nr. 3Basse de cromhorne: in de R.H. S' +4' +1', dit benadert noga! sterk de
misprezen neo-barokke "prikregistraties".
—nr. 4Duo: R.H. Quintadeen &Nasard: de kwint overheerst hier vervaarlijk,
vooral storend bij het begin. L.H. Vox Humana: lijkt van zeer ver te
komen en is te zwak.

—nr. 7Trio: het staccato in de R.H. is we! zeer geprononceerd.
—nr. 9Dialogue: de organist begaat hier een fundamentele registratiefout. Dialogue is hier te verstaan als "Dialogue sur les Grands deux, en Grands
deux bevatten geen mixturen (tongwerken en mixturen werden overigens
niet vermengd).
—nr. 12 Allemande: hier terug een mengsel tongw. &mixt., doch wat me meer
stoort zijn zowel het ff-karakter als het vlugge tempo die we! In tegen¬
spraak zijn met de titel Allemande.
!n enkele delen is duidelijk te horen dat de tongwerken niet meer zuiver stonden:
vóór een plaatopname ontstemde pijpen wat bijwerken is toch niet zó een karwei?
Een randbemerking: de technische kwaliteit van de grammofoonplaat is voortref¬

felijk. Het is duidelijk dat men bij forte-passages de groeven iets wijder uit elkaar
heeft gegraveerd, om op deze plaatsen pre- en post-echo's te vermijden.

Op de B-zijde krijgen we Stoffel Gunst te horen die aanvangt met een Voluntary
van Boyce op het orgel van de Engelse Kerk.
Dit eerste nummer roept alvast twee vragen op bij ons:

1) Waarom een Trumpet-Voluntary spelen met een cornet als solo-register terwijl
er Cornet- Voluntary's bij de vleet bestaan?

2) Waarom een werk voor 2klavieren spelen op een 1-klaviersorgel (hetgeen een
zwoegende registrant vereiste); er zijn Voluntary's voor 1manuaal in overvloed.
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M/af betreft de uitvoering zelf:
—Larghetto: Boyce geeft ais registratievoorschrift "Diapasons"; de Holpijp alleen
hoe zangerig ook -is hier een foute interpretatie.
—Vivace: hoog tempo; enkele irriterende staccato's (overdreven afstoten van de
laatste noot van een tijd, opvallend In het middendeel).
Vervolgens krijgen we een werkje van Fiocco, dat heel goed in overeenstemming te
brengen is met het klankkarakter van het orgel te Baarland. Een storend element is
het solistisch gebruiken van de Cornet 3st; zowel het Inzicht als het oor verlangen
hier naar het fundament van een grondstem.
Voor het Fugato in gvan Van den Gheyn (het is geen fuga in de letterlijke beteke¬
nis) kunnen we kort zijn: welk nut heeft het sporadisch klavier- en registerwisselen in dit korte werk?

Stoffel Gunst heeft blijkbaar meer zin voor authenticiteit bij het vertolken van
muziek van eigen Nederlandse bodem. Dat bewijst hij in het laatste nummer van
de plaat, de Psalm 6van Van Noordt. Op het orgel van de Lutherse Kerk te Mid¬
delburg demonstreert hij ons meteen de interessante mogelijkheden van een orgel
met aangehangen pedaal en gehalveerde klavlerkoppel. In vers 4kan men met volle
teugen genieten van een heerlijk zingende trompet die gedragen de C.F. speelt: een
rustig en weldoend besluit, dat de orgel liefhebber het besef en de voldoening geeft
dat deze plaat toch nog een aanwinst betekent bij wat tot op heden aan verant¬
woorde orgelplaten op de markt kwam.
Ook al zijn onze negatieve opmerkingen hier in de meerderheid en lijken ze soms

wat vitterig, het neemt niet weg dat met deze plaat een lofwaardig initiatief ge¬
nomen werd, dat alleen al als klankdokumentatle niet in onze diskotheek zou
kunnen gemist worden. Op de fraaie hoes vindt men benevens een foto van het

orgel in de Oostkerk een toelichting wat betreft komponisten en muziek. Bij de
plaat steekt bovendien een technische steekkaart over de orgels en gebruikte
registraties, met een foto van de diverse orgels.
Patrick

ROOSE

BERICHTEN

—Van 5tot 18 augustus liep te Veurne, mGalerij Driekoningen, een orgelbeurs:
partituren, boeken, tijdschriften, grammofoonplaten, kleine instrumenten. Er
was een ruime keuze van muziek in diverse stijlen, van Praetorius tot Ligeti.
De belangstelling was zo groot dat besloten werd tot het oprichten van een
"Documentatiecentrum voor orgel". Voorlopige huisvesting:
Galerij Hugo Godderis, Driekoningen, Vleeshouwersstraat 23, 8480 Veurne.
Inlichtingen en correspondentie: R. Deleersnyder, Bortierlaan 19, 8470 De
Panne, tel. 058/41 29 65.

—Op 25 augustus 1978 creëerde K.D' Hooghe tijdens het slotconcert van de
zomercyclus in de St. Walburgakerk te Veurne, een werk van R. Steyaert,
getiteld "Veurne".

—Behalve het historisch orgeltje in de St. Janskapel van het college, is de stad
Veurne een tweede historisch instrument rijker geworden: een Italiaans posi¬

tief uit de vroege 18e eeuw (Napolitaanse school), volledig bewaard, en na een
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kleine restauratie aan de (overigens oorspronkelijke) balgen, voor concerten
bruikbaar, (foto)

—Op zondag 24-9-78 vierde J. Berden, organist aan de St. Jozefskerk te Oos¬
tende, zijn 50-jarig ambtsjubileum. Bij deze gelegenheid vertolkte hij de
"Passacaglia &Fuga" van J.S. Bach, de "Fantaisie Symphonique" van F. Peeters,
de "Ie Sonate" van A. Guilmant, en de Brabangonne.
—Op maandag 13 november jl. is in de Ste-Waiburgakerk te Veurne de "Pro
Civitate"-wedstrijd voor orgel betwist. De enige kandidaat. Mare Jegers, Behaalde
een tweede prijs met 80 perc..
—Van 27-7 tot 4-8-1979 wordt te Brugge andermaal de internationale orgelwedstrijd betwist. Inlichtingen bij Festival van Vlaanderen
C. Mansionstraat 30
8000 Brugge

—Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Lemmensinstituut gaat een
reeks orgelrecitals door op het nieuw Marcussen-orgei.

—Vanaf volgend jaargang (1979) wordt in dit tijdschrift een concertagenda ge¬
publiceerd. Opgave van plaats, datum, uur, solist en eventueel programma
dienen tijdig gestuurd te worden aan R. Deleersnyder
Bortierlaan 19
8470 De Panne

tel.: 058/41.29.65
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PRULLARIA of Steen des aanstoots

In Geetbets heeft de houtworm zich, wegens de uitzonderlijke rust

het 2-manualig Clerinx-orgel van omstreeks 1860, jarenlang
duchtig gespijzigd aan de trakturen en het houten pijpwerk.

in

en

om

Nu plots is er drukte ontstaan rond het instrument in het vooruitzicht
van een restauratie. Men denkt eraan die geraf neerde hout-bewoners
met doeltreffende middelen te bestrijden, en zelfs preventief op te
treden. De werkmethode kwam uitvoerig ter sprake in een artikel in

dagblad ”Het Volk” editie Brabant, van woensdag 7juni 1978, waarin
te lezen staat dat ”de restaurateur verder het pijpwerk zal moeten uit¬
nemen, in kisten klasseren en de wormstekelige (sic) gedeelten verwij¬
deren en met xylofoon instrijken”.

Zit er geen muziek meer in het orgel, dan zit er toch nog muziek in de
houtbestrijdingsmiddelen!

Er staan overigens nog meer plezierige dingen in dit krantenartikel: het
Geetbetse orgel wordt een ”klankvol barokorgel uit 1860” genoemd.
We denken even nog wat verder in die lijn: misschien wordt er in
Geetbets op het barok orgel uit 1860 nog wel eens een concert gespeeld
met renaissancemuziek van Bach, en dan komen wij, neo-gotiekers uit

1978 wel een kijkje nemen hoe dat zoal gaat,... al was het maar voor de
pret. Want jolig is het er wel, daar in Geetbets. Het kerkgebouw is sinds
enkele jaren van binnen blakend geel geschilderd in vele schakeringen,
gaande van het geel dat je op kanaries vindt tot het okergeel van de
straatverlichting. Ten nutte van het ”harok”-orgel is ook een warm

vasttapijt over de vloer uitgespreid tot op de doksaaltrap toe, eveneens
in dat gezellige geel. Volgens genoemd artikel zwoegt de parochiege¬
meenschap nog onder de afbetaling van deze eigentijdse accomodatie.
Er is zelfs nog meer te zien, ik bedoel een brok vernieuwing naar de
eisen van de hedendaagse liturgie: van een in de zijgevel ingewerkte
drieledige biechtstoel is een tweeledig tochtportaal gefabriceerd. Het
is overigens heel toevallig, beste lezer, dat de zij-ingang van de kerk in
een oude biechtstoel uitkomt.

De laatste attraktie die wij hier te melden hebben is de opruiming of laat het ons gedistingeerder zeggen: de inkrimping van een paar
zijaltaren uit de 2e helft van de 18e eeuw....
Kwestie van de beoefenaars van de avant-garde-liturgie wat meer arm-

fi
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slag te geven.

Wij resumeren even kort, ten gerieve missehien van een of andere ver¬
dwaalde orgeltoerist:
”ln het fraaie gele kerkinterieur van de Sint-Pauluskerk te Geetbets,

rijkelijk bevloerd met voltapijt in een variante gele nuance, tref je een
”barokorgel” aan uit 1860 van de St-Truidenaar Arnold Clerinx, dat

eerstdaags rijkelijk met "xylofoon” zal worden besprenkeld tegen
memel. De dynamische parochiegemeenschap gaat daar nog steeds ge¬
bukt onder een schuldenlast van de genoemde schilder- en verfraaiingswerken in de kerk, zoals daar zijn: de transformatie van een biechtstoel
tot portaal en de eliminatie van twee zijaltaren, werken die van aard
waren de binneninrichting alsmede het ruimtelijk gevoel te verbeteren”.
A . F.

130

Sneldruk-Center-Oostende

