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K. D'Hooghe

E D I TO R I A A L

Het verschijnen van de tweede jaargang van Orgelkunst steunt op het
vertrouwen van vele geïnteresseerde lezers. De redaktieraad is hen dank¬

baar en zal het nodige doen om de tweede jaargang zo degelijk en aan¬
trekkelijk mogelijk te maken. Dit zal des te beter lukken als de lezers
hieraan willen meewerken. Dit kan gebeuren door het meedelen van

orgelnieuws, van bedenkingen, opmerkingen en suggesties allerlei.
Ukunt ons helpen door ruimere bekendheid te geven aan dit tijdschrift.
Het is de bedoeling in samenwerking met onze lezers het historisch orgel
te beschermen en de ambachtelijke waarden in de nieuwbouw te
bevorderen.

Inmiddels ontvingen we van een lezer uit Nederland volgende bedenkin¬

gen :"Gelukkig dat er nu ook zo’n blad bestaat in België, waarmee wij van
oudsher na verwant zijn. Umoet echter vooral niet te theoretisch

worden. Wat de meeste lezers hier zal interesseren zijn informaties over

het orgelleven in ons buurland. De toestand van uw orgels (heel vaak
beneden elke maat) de renovatieplannen en de uitgevoerde restauraties,
liefst met foto’s. Verder berichten over oude Belgische orgelcomponisten en hun muziek, over de orgelcultuur der laatste eeuw en over een

herleven van de groei en de liefde voor de orgelcultuur en het behoud van
oude instrumenten”.

Wij moeten er evenwel op wijzen dat hierop dit ogenblik nog geen waaier
van instrumenten en activiteiten is zoals in Nederland. Wij moeten

bekennen dat hier nog niet zoveel gebeurt wat aanmoedigende informatie
verdient.

Sommige provincies schijnen nog in de tijd van de schuilkelderorgelbouw te leven. Of vergissen wij ons ?

Wij doen in elk geval een oproep om informatie vanwege de
orgelbouwers omtrent hun recente werken. Vanwege de concerterende
organisten en de orgelpedagogen vernemen we graag nieuws over hun
zinvolle orgelaktiviteiten.

Mocht deze tweede jaargang in vier a everingen uw goedkeuring weg¬
dragen. Wij blijven geïnteresseerd door uw reacties. Wij zijn geboeid
door het streven naar de geleidelijke realisatie van onze doelstellingen en
durven Uallemaal verwachten op het colloquium van 24-25-26 augustus
te Grimbergen.

fl
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Graag citeren wij nog de nieuwjaarsoverweging van de Uitgeverij de
Nederlandse Boekhandel, Antwerpen -Amsterdam, genomen uit "Mijn
Land in de Kering” van K. Van Isacker :
,,De mensen waren welvarender geworden maar ook armer omdat de
waarden werden omgekeerd...

In zijn trots om de technische verwezenlijkingen verloor de mens uit het
oog hoe dodelijk het is, de continuïteit van een geestelijke groei te
verstoren waarin al het waardevolle behouden dient te blijven dat de
vorige geslachten hebben vergaard...

Dit is geen sentimentaliteit :... Wanneer de mens uit de omgeving wordt
verdreven waarmee hij over de eeuwen tot eenheid was gegroeid, is de
grondslag weggeslagen waarop zijn leven rustte.

Hij kan een ander huis krijgen een nieuwe horizon, maar zijn geestelijke
voedingsbodem is hij kwijt, voorgoed, vermits geen techniek de levensgroei kan vervangen.”
K.
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D’HOOGHE

Ghislain Potvlieghe
ABRAHAM

VA N

DEN

KERCKHOVEN

(Mechelen ca. 1618 tBrussel 1701)

Abraham van den Kerckhoven is gesproten uit een Mechelse familie van
procureurs, notarissen en kunstenaars, waaronder tal van organisten en
zangers te Brussel aan de belangrijkste kerken en aan het Koninklijk Hof
verbonden zijn geweest.
Evenals bij zovele andere componistenfamilies is ook bij de van den
Kerckhovens reden te over om muzikaal atavisme te veronderstellen :

hun stamboom wortelt tot midden in de I6de eeuw en vertakt zich over

verscheidene generaties gedurende meer dan twee eeuwen.

De enige kritische, maar overigens niet steeds van verwardheid vrij te
pleiten studie aan Abraham van den Kerckhoven gewijd, beslaat een
vijftal bladzijden en is van de hand van Dr. Irma De Jans, die in 1933 een

"Levensbericht” schreef als inleiding van de door Jos Watelet uitgegeven
orgelwerken van de componist, inde reeks Monumenta Musicae Belgicae
(Antwerpen).

Sindsdien werden alle hypothesen van Dr. I. De Jans ongecontroleerd
voor juist aangenomen (1). Artikelen over A. van den Kerckhoven

werden nog gepubliceerd door Dr. Robijns (2), René Lenaerts (3) en Flor
Peeters (4) die o.a. niet de ware toedracht der feiten recht doen.

Bij de herbestudering van deze componist aan de hand van archivalische
gegevens en genealogisch onderzoek (5), rees als eerste probleem ;
is de Kamer- en Hofmusicus Abraham van den Kerckhoven te vereen¬

zelvigen met de gelijknamige organist van de Sint-Katarinakerk te
Brussel ?Niet minder dan drie personen, zeker allen verwanten, dragen
in het begin van de 17de eeuw, te Brussel, de naam Abraham van den
Kerckhoven.

Respectievelijk zijn ze :
1. gedoopt op 2mei 1627 in de Sint-Katarinakerk (ouders ;Huberrus en
Elisabeth Diericx).
7

2. gedoopt in 1639 (" Brussel, Sint-Niklaasparochie, 11.10.1639).
Deze van den Kerckhoven huwde ca. 1665 Joanna-Maria van Heyl,

dochter van de Hofarchitect Leo van Heyl, werd notaris en overleed

op 2.8.1723. Hij is een zoon van Philips,’die een broer is van de
componist.

De oudste zoon van de notaris heette eveneens Abraham, werd geb.
in 1666 en overleed in 1724 (5).

3. de peter van de in 1639 gedoopte (de peter is kennelijk de componist.
Meter :Anna Van den Sanden, ook. Van de Zande geschreven).

Er dient terloops op worden gewezen dat er onder de kinderen van
Anthoon van den Kerckhoven (" 1566 -begraven 10 juni 1622 onder het

orgel Van de St.-Goedelekerk waar hij organist was) (2), geen Abraham
bekend is.

Dr. Irma De Jans vermoedt dat het de componist en Hoforganist is die op
2mei 1627 in de Sint-Katarinakerk werd gedoopt. In dat geval zouden de
kerkorganist en de Hoforganist als twee afzonderlijke guren dienen
bestudeerd te worden, vermits de eerste -maar dit was de musicologe

toen nog niet bekend -reeds van 1634 af de erediensten met orgelspel
opluistert in de St.-Katarinakerk.

Van de door Dr. De Jans genoemde van den Kerckhovens kan slechts de
derde in aanmerking worden genomen als organist aan de Brusselse
Sint-Katarinakerk.

Uit het genealogisch onderzoek blijkt dat, hoewel er nog steeds geen
onweerlegbare gegevens voorhanden zijn, de componist te Mechelen het
licht zag en wel in of omstreeks 1618. Zijn vader, Philips van den
Kerckhoven, schepen en thesaurier van de stad Mechelen, onderhoofdman van de Rederijkerskamer ”de Peoene” in 1620, werd in 1625
begraven in de O.-L.-Vrouwkerk te Mechelen. Hij stichtte met Margriete
de Clerck (f 1622) een gezin van tien kinderen waarvan de jongste, de

grootste 17de-eeuwse Zuidnederlandse componist zou worden. Van de
eerste negen kinderen staat het vast dat ze te Mechelen werden geboren,
van het tweede tot het negende kind meer bepaald op de O.-L.-Vrouwparochie waar de familie kennelijk woonde :

fi
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1. Marten, “1621

2. Margriete, “30.6.1603
3. Jeroem, "7.8.1605
4. David,“ 3.5.1607
5.J00S," 19.6.1608
6. Jan-Baprist, “13.8.1610
7. Magdalena, “3.11.1611

8. Philips," 13.5.1615, overleden te Brussel ca. 1682
9. Jacques, "27.4.1616
10. Abraham, "ca. I6I8

Samen met zijn broer Philips zal Abraham te Brussel carrière maken,
eerstgenoemde als notaris sinds 1639, terwijl de musicus reeds in 1632 als veertienjarig wonderkind -in de Sint-Katarinakerk werkzaam is.

Abraham blijkt vrij laat, met Jenno Baert, in het huwelijk te zijn
getreden ;hij is ong. 33 jaar oud wanneer hij zijn kroost sticht, dat acht
zonen en twee dochters zal tellen, met name :
1. Jan-Baptist, “ca. 1645 fBrussel 1758
2. Jacques, “Brussel, Sint-Niklaasparochie, 24.1.1647
3. Peter Arnoud, "Brussel, Sint-Katarina, 29.6.1648

4. Isabella Clara, "Brussel, Sint-Katarina, 6.2.1650
5. Jan-Philips, “Brussel, Sint-Katarina, 24.4.1651
6. Marie-Anne, “Brussel, Sint-Niklaas, 18.2.1652
7. Andries-Alexander, “Brussel, Sint-Niklaas, 7.10.1654
8. Toussaint, “Brussel, Sint-Niklaas, 11.9.1656

9. Jan-Mark, “Brussel, Sint-Niklaas, 26.4.1658
10. Anthon, “Brussel, Sint-Niklaas, 24.11.1659

Houden we nu de activiteiten van de Kamer- en Hoforganist en die van de
kerkorganist uit elkaar dan krijgen we volgende beelden :

A. De Kamer- en Hoforganist.

In 1648 volgt Abraham van den Kerckhoven Johann Kaspar Kerll
(" 1627 t1693), uit Saksen afkomstig, op als Kamerorganist van de
Aartshertog Leopold Wilhelm van Oostenrijk, goeverneur van de
Nederlanden. Fran^ois Cornet fungeerde er dan als tweede organist en
werd in die functie ópgevolgd door Philips Cornet in 16599

In 1654, toen Nicolaes van Haghen in de kerk der Predikheren, thans
Sint-Pauluskerk te Antwerpen, een der schitterendste orgels der zuide¬
lijke Nedelanden van de 17de eeuw pas had voltooid, is ook de roem van
de (orgel)- Meester ... van Leopoldus... den Goeverneur van t’Landt, nl.
Abraham van den Kerckhoven ten top gestegen zoals blijkt in het
huldedicht (6) :
Beschryvinghe van de wyt-heroemde ende uyt-muntende orghel te sien en te hooren by de
P.P. Predick-Heeren tot Antwerpen.

Daer noch groot Orghels zyn (maer soo groot niet) ghesien
Die hebben daer ontrent blaes-balghen acht oft thien.
Clauwieren zynder dry ;Registers veertigh seven
Heel uyt :wie saght oyt sulx de daeghen van zyn leven P
Vyfjaeren, daer ontrent, was t’stuckxken onderhanden

Midsliepdenroepenspraeckdoorveelverscheydehanden.
Doen quaemen over hoop, veel Meesters sonder toeven
Van Noord, Oost, Zuyd en Weest om d’Orghel te beproeven,
Van Leopoldus eerst den Goeverneur van t’Landt
Quamp daer den Orghelist met een curieuse handt.
Groot wonder hy bedreef: jae speelde sulcke stucken
Dat’ was om yemandts hert by naer uyt d’lyf te rucken,
Jae dat een yeder seyd, (soo speelde hy naer wensch),
'T moet eenen Engel zyn in plaets van eenen mensch.
Van haere Majesteyt soo quaemen daer van Sweden,
De Sanghers altemael in onse kerck ghetreden.
Een ander-halve uur, eer meer als min ghetelt

Wierd d’Orghel doen ter tydt seer konstelyk bespelt.

Volgens dit gechargeerde, barokke rijmstuk moet Abraham van den
Kerckhoven wel een fabelachtig virtuoos geweest zijn !

Als organist aan Het Hof te Brussel bespeelde hij instrumenten die wel
wat bescheidener van omvang waren en ook tot een andere stijlrichting
behoorden. In 1639 ontving Nicolaas Le Royer 2640 pond voor het

nieuwe orgel dat bij hem voor de Koninklijke Kapel was besteld door
Zijne Hoogheid Don Fernando van Habsburg.
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Hoefde Abraham van den Kerckhoven zich tot 1661 helemaal geen
nanciële zorgen te maken, voortaan echter, en blijkbaar wel tot op het
einde van zijn levensdagen zal hij een armoedig bestaan en jaren van

oorlog en ellende meemaken. In 1664 is het Hof hem reeds een bedrag
van 6670 pond schuldig ;in 1668 betaalt men hem tweemaal slechts 300

pond uit, dit telkens voor een half jaar achterstand ;hij wordt hiermee
niet beter betaald dan de tweede organist Philips Cornet.
In 1673 krijgt hij ten antwoord op zijn verzoekschrift -het document zelf
is niet teruggevonden maar bevat wellicht een bede om uitbetaling van
zijn honorarium -dat hem, ten uitzonderlijken titel, 600 pond zullen

worden toegestaan. Op 26 oktober van dat jaar ontvangt hij nog 120
pond voor een spinet dat hij voor de Kapel had aangekocht, en hiermee
houden dan ook de vermeldingen in de registers van het Hof betreffende
deze guur op. Alleen wordt er genoteerd dat er de lonen van 1674 tot
1685 regelmatiger worden uitbetaald.
Tot zover weet Dr. I. De Jans de activiteiten van de Kamer- en Hof¬
organist te reconstrueren, en zij vraagt zich derhalve af of hij kort na 1673

is overleden, dan wel in 1683 werd gereformeerd zoals dit het geval was
met een aantal Hofmusici.

Zeker is het dat Abraham van den Kerckhoven niet overging tot de
nieuwe leer :op 1maart 1684 wordt hij in een document nog steeds
organist aan de Koninklijke Kapel genoemd en verder blijkt dat hij het

allesbehalve breed heeft en dat syne beiaerde dochter ... t’ synen huyse
onlancx overleden ende in de St. nicolaes kercke door haere broeders ende erfgenaemen is begraeven gheworden (7). Het betreft hier Isabella die dan 34 jaar
oud was, ofwel Marie-Anne die pas de 32 had bereikt.

B. De organist van de Sint-Katarinakerk.
De kerkrekeningen noemen er tot 1633 Frangois Cornet als organist (8),
van 1634 tot 1701 Abraham van den Kerckhoven. (9)

Er zijn geen instructies voor deze organisten bekend ;regelmatig en tot
zijn dood wordt genoteerd ;aen mr. Abraham van (den) kerckhove organist
11
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In 1655 herstelt dezelfde Le Royer, die orgelmeester en -maker van het
Hof wordt genoemd, twee orgels van het Hof
Nadien wordt Jan Le Royer orgelmeester en in 1675 ontvangt hij 720
pond voor een positief, door hem aan de Kapel geleverd.

voor alle extraordinaire en gewoonlycke diensten ende of cien der kercke van
Ste Cathe. te spelen, en in de rekeningen van 1702 wordt hieraan

toegevoegd :mits de maioratie van xx guls, hoven sesse sis teren rogge, die hiernaer ten vuytgeve gebrocht worden betaelt in seven rysen voor 3112 jaeren d’lest
verschenen kersm. 1701 als wanneer hy is overleden (9).
Is over het leven van de componist uitermate weinig bekend, toch blijkt
dat zijn contacten die hij zoniet op vriendschappelijk vlak, dan toch
ambtshalve met de geestelijkheid van de Sint-Katarinakerk, zijn leven en
denkwijze sterk kunnen beïnvloed hebben. Wanneer hij als knaap nog,
het orgel van deze kerk bespeelde, was zijn pastoor Henricus Calenus die
in 1632 de uitbreiding en de barokkisering van de Sint-Katarinakerk had
volbracht. Deze Calenus was niet slechts een merkwaardig expediete
man, maar daarenboven wist hij grote persoonlijkheden tot zijn
vriendenkring en vertrouwenspersonen te rekenen.
Onder hen is de meest opvallende Jansenius, bisschop van leper, die
enkele maanden ten huize Calenus verbleef en er zijn theologische
inzichten kon delen met zijn geestesgenoot die Calenus was. Fran^ois

Vlemincx, onderpastoor en blijkbaar ook musicus aan de St.-Katarina was
aanvankelijk ook Jansenist hoewel hij zich later, na de dood van Calenus,

nogal laaghartig als een anti-jansenist opstelde om ambitieuze motieven.
Na Calenus nam Willem Vandenesse het als pastoor van deze kerk op
voor de verdediging van deze aangevochten theologische gedachte, en
wanneer de Spaanse koning, ca. 1679, de jansenisten uitsluit van

universitaire waardigheden leidt hij als protest een verzoekschrift van
150 godgeleerden (10).

In hoeverre betekende dit theologische con ict iets voor Van den
Kerckhoven ?Enerzijds is er het feit dat de organist-componist een

voorkeur blijkt gehad te hebben voor orgels van Noordnederlandse
inslag, zoals die gemaakt werden door de Antwerpenaar Nicolaas van
Hagen (6), Jan Janssens van Weert en Antoon en Peter De Lannoy.

Anderzijds is er het wel curieuze feit dat hij vermoedelijk de SintNiklaasparochie bewoonde (die weliswaar aan de St.-Katarinaparochie
paalde), waar de meeste van zijn kinderen werden gedoopt en waar ook
zeker één van hen, overleden in zijn woonhuis (aldaar ?) werd begraven.
(7).

fi
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Interessant is het wel, de kerkrekening van de Sint-Katarina, anno 1632

te excerperen omdat hierin melding wordt gemaakt van het orgel dat
Abraham bespeelde, en ook iets over zijn opleiding :
> }

RekeningeendebewijsvanalledatontfangenendeuutgegevenheeftHeer

Henricus Calenus, pastoor van Sint Catlynen tot opmaecken vanden nieuwen
choor,torenendeandereedi ciendervoorschrevekercketsedertden...(sic)(8).
Uutgeventegensdenvoorschrevenontfanck[1632]

109.AenMrjanvanWeert,orgelmaeckere,oprekeningevandenieuorgel
110.AendiversemusiekhoeckentotAntwerpenduerVleminxgecocht
116. Aenden cornetist deser kercke

24 R.

3R., 18st.
24 R.

117. Aenden fagotist

12 R.

120.Aentweemusiciensdieeenentijtinonsekerckehebbengesongen
153. Den sesdenjulii gegeven aenden cornetist
159. Aen Mr Jan [cf.
gestelt

n r .

4R., 16st.
15 R.

110] orgelmaecker, van dat hij tn adventu die orgelen hadde
7R., 4st.

219. Gerestitueert aen Sr. Peeter van de Sande 50 rdie hij verschoten hadde aenden
musiciens

50 R.

220. Aenden cornetist waer neer hij afgedanckt is, gegeven in Natale 1630.
221. Aenden fagotist
305. Aenden superius musiciens
353. Aenden superins in musica

361. Aen Peeter Heylens

R.

6 R .
6 R .
6 R .

mustcten, gegeven tn twee reysen

362. Betaelt aen Mr. Cornet voor

25

18 R.

onsen superius die hij instrueerden int orgelspel, een

geheel iaer gagie
393. Aen het musieck gedurende het jubilé

24 R.
49 R.

De vroegere muzikale bedrijvigheid van Abraham van den Kerckhoven

blijkt bijgevolg gesteund te hebben op partituren die in Antwerpen
werden aangekocht, op een orgel gebouwd door de Noordnederlandse

orgelmakerJanJanssensvanWeert,tweezangers, e e n c o r n e t t i s t e n e e n
fagottist, terwijl de "superins in musica” die werd geïnstrueerd in het
orgelspel door Frangois Cornet -tevens Hoforganist -uit een andere
reeks kerkrekeningen Abraham

v a n

den Kerckhoven blijkt geweest te

zijn. Overigens kan er nog worden op gewezen dat Peeter van de Sande
en Peeter Heylens verwant zijn met de familie van den Kerckhoven.
De geschiedenis van het orgel in de loop van de 17de eeuw in de St.Katarinakerk is :

fi
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Rek. 1632-33, folxLvij

lerst 4sept. 163L Antoine lannoy voor ’t stellen van orgelen deser kercke
endereparerenvandeblaesbalckendoorlastvandekerckmrs.,betaelt
Hij Rgl. xvj St.
R A B . K A . n r. 2 5 . 3 8 5

Rek. 1645-46, folCenC v

\

Item meesterAntoon de lannoy orgelmaecker voor t’hermaecken ende repareren vande
orgel der kercke van Ste Cathlynen volghens den accoorde mette Regeerders
n i e u w e

gemaeckt per vier quitantien betaelt
Cxxviij Rinsg.
R A B . K A . n r. 2 5 . 3 8 7

Rek. 1647-49 :nihil
Rek. 1650-51 :nihil
Rek. 1652-53 :nihil
Rek. 1653-55 :nihil

Rek. 1655-56, folLxxxvnj:
ItembetaeltLodienderobleorghelmaeckervooreenighereparatieghedaenaendeorghel
deser kercke in mey 1657 per billet ende quitantie

xj Rinsg.
R A B . K A . n r. 2 5 . 3 8 7

De naam de Robles was te Brussel niet onbekend ;in 1654 werd de Hofkapelaan Franciscus
Johannes de Robles tot bisschop van leper gewijd.

In de lijst van de musici aan het Hof te Brussel staan op 30 dec. 1637 Nicolas en Roberto de
Robles ingeschreven. Omstreeks 1648 was dit nog steeds het geval voor Roberto terwijl Nicolas,
die een belangrijke plaats onder de musici waarnam, er nog steeds actief was in 1664.

Rek. 1658-59, fol. LxxvHj.
Itembetaeltmr.PeeterLannoyvoorPreparatieghedaenaendeorgheldeserkerckeinden
Jaere 1654, ter ordonnantie vanden heere Pastoor

Lix Rinsg. vij St.

Rek. 1660-1661, fol.xcvtf.
Item betaelt Cathlyn dekens voor de leveringhe van hout tot het maecken vande nyen
orghel j.a. december 1659 per quitantie

xij Rinsg.

Rek. 1662-63 :nihil
Rek. 1664-65 :nihil

Rek. 1666-1668, fol.Lxxixv°.
Item mr. Anthoon Bergere voor de dachueren by hem verdient in het repareren vande
orghel ende blaesbalcken deser kercke mette materiale daertoe noodich in Augusto en
12 september 1666 by dry quitantien betaelt
14

xLviij Rinsg.

Rek. 1668-69 ;nihil'
R A B . K A . n r. 2 5 . 3 8 8

Rek. 1668-69, fol.Lxxxvj.
reparatie blaasbalgen in dec. 1669, voor 55 rinsgulden.

Rek. 1670-72, fol.Lxxxvij.
franciscus Noelmans, reparatie in juli 1671.

Rek. 1672-74,

fol. Lxxvij v".

Item xiij July 1672 Antoen de Cnaepe nommé Antoon Bergere voor tgene hem alnoch
was commende als reste voor het maecken vande orghel by ordonnantie en quittantie
betaelt

XXXV Rinsg. xvj St.

Rek. 1674-78, fol.Lxxvj.
franciscus Noelmans, op xv april 1677
Rek. 1679-80 :nihil
R A B . K A . n r. 2 5 . 3 8 9

Rek. 1668-69, fol.Lxxxij v°.

ItemfranciscusNoelmansorghelmaeckervoordereparatiebyhemgedaenaendeorghel
deser kercke in februario 1668 per quitantie betaelt

xxxiij Rinsgl.
R A B . K A . n r. 2 5 . 3 8 8

Rek. 1691-94, fol98-98 v".
Item franciscus Noelemans voor syne ordinnaire gagie voor het stellen vande

orgie inue

kerckevanSteCathelynearatovanachthienrinsgl.sjaersverschenenSt.Jansmisse1691
betaelt achthien guldens aen J. van SI'aeyenbergh die inde plaetse vanden voorschreven
Noelemansgecommenis,betaeltvoorJaeren1692,1693St.Jansmisse1694volgens

v i e r

quittantien ’tsaemen acht en seventigh guldens
fol. 98 v°. :

Itemaendenselvenvoorhetschoonmaeckenendestellenvandeorgeleendehetmaeken

v a n

een nieuwe register betaelt per vier quittantien
xxxi Rinsg, Hij St.

R A B . K A . n r. 2 5 . 3 9 0

Deze Josse Van Weyenbergh, alias Wayenbcrch, Van Wyenbergh, Vanden Wyenbcrghe had
"Notitieboek voor mij J. Vanden Wyenberghe, int jaer 1692" aangelegd waarin hij naasc de

naam

e

e

n

van

liefhebbers van spinetten ook een gedeelte van zijn bedrijvigheid als orgelhersteller noteerde.
Hierin tekende hij o.m. aan dat hij een overeenkomst had afgesloten met de Sint-Katarinakerk
voor het stemmen van het orgel van den Sint-Katarinakerk.
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Rek. 1694-98, fol.eiv":
Item aen Joannes Baptista forceville voor trepareren ende herstellen vande orgelen
betaelt de somme van
L. Rinsg.
R A B . K A . n r. 2 5 . 3 9 0

Rek. 1698 tot 1702, fol.79d-80
Item betaelt aen N,

de boeck gesuccedeert inde plaetse van J.
van wayenbergh
voor drye Jaeren gagie van te onderhouden die orgelen verschenen Bamisse xvf
negenentnegentich xvif en xvif een a18 guldens tsrs. de somme van Li tij Rinsg.

Rek. 1702 tot 1704, fol76;
dito rek. voor 1702 en 1703
R A B . K A . n r. 2 5 . 3 9 0

Rek. 1704 tot 1706, fol.74d
Sr. de Boeck, onderhoud.
R A B . K A . n r. 2 5 . 3 9 1

Gedrukte bron ;

p. 60. er ontbrak een orgel ”tot dat in Februario 1738 eene is gekogt van

Sr. Forceville den ouder, ende is door des selfs Sone de selve in de Cappelle
ges telt geworden.
p . C X LV I

Daer was eene nieuwe orgel-kasse die haer toehoorde ende die deel gemaekt
heeft van de Koopsomme der Orgel bij St. Forceville, mits dese hare eygen

orgel-kasse hadde. De gekogte orgel was voor het grootste deel het werk van
den orgelmaker LANNOY, autheur der orgel in de Parochiale kerk van
S. Catharina binnen Brussel, met dit verschil nogtans dat de orgel in de

Cappelle van Bystant veel molliger is, ende voor het minste deel is sy het
werk van den geseyden Forceville.
p . C X LV I I

Volgens Fiocco was er maar één beter orgel in Brussel, nl. dit van de
Cappelle van het gebrandt Hof. Kostprijs van het orgel: over de hondert
Pistolen, daer is niet begrepen de orgel-kasse... (11).
N.B. Het orgel van het Hof was ook een werkstuk van J.-B.
Forceville (12).
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De zonen en familieverwanten van Abraham van den Kerckhoven in

de muziekpraktijk.

Joes vanden Kerckhoven, synen som, geboren ca. 1645, komt reeds in de

rekeningen van de Sint-Katarinakerk in 1691 voor als zanger, en volgt er
zijn vader op als organist in 1702 :
Item aen Joes vanden kerckhoven synen sone gesuccedeert in desselfs plaetse betaalt voor
een halffjaer, verschenen Juni 1702
L. Rinsg. (13)

Ook werd hij organist aan de Koninklijke Kapel. Méér nog dan zijn vader

blijkt Jan-Baptist betrokken te zijn geweest met de orgelmakerij en
orgelmakers :in 1697 herstelt hij de blaasbalgen van het orgel der
Sint-Walburgakerk te Oudenaarde (14), trekt als keurmeester n a a r
Bergen, samen met zijn leerlingen om er het orgel in aanbouw voor de

kerk van Asse, in het atelier van Le Roy te gaan zien (15) en ondertekent,
samen met J. Boutmy een negatief rapport n.a.v. de reparatiewerken aan

het orgel van Halle (Bt), een verslag dat hij ondertekent als Joannes
den Kerckhoven, organist der koninckx Cappelle (16).
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De nog niet gepubliceerde archivalia omtrent zijn organologische
activiteiten zijn :

1967, Oudenaarde, St.-Walburgakerk
Den 22 ende 23 ende 24july 1967 hebbe ick onderschreven gherepareert ende ghemaeckt de vier
blaesbalcken inde kercke van Ste Walburga binnen Audenaerde synde nu in goeden staete waer
voeren tck pretenderende de somme van twee ponden grooten courant ende over alle de leveringhe het
sy van het leer lym als andersints.

Ontfaen den inhoudt hier boven vermeit Acturn den 26 Augusty 1697 van Sr. Joannis
Va n n e e r e n a l s k e r c k m e e s t e r

Iget.) Joannes vanden
kerckhove

lek onderschreven attestere dat is waerachtigh dat den selven kerckhove heeft de blaesbalcken
nu in goeden staete heeft ghestelt.
Actum den 26 Augusty 1697

(volgen 2onleesbare handtekeningen).
P12, Asse, Dekanale kerk
Ontfangen bij mij onderg. van Ai. Hooftdrossard des lants van Assche de somme van eenendertich
gul. en twelf stuyvers in vold. van mijn verlet en schaede die ick gehadt hebbe met mijne scholieren
m. mijne voyage naer Rijsel om d’orguel aldaer te visiteren ioor d< ki r, kt tan .\■uA,, turn dntn
Joannes van den kerckhoven
20 april 1712

organist des koninckxlijcke Cappelle
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De onderschreven meesters organisten respectivelijck van het hof van Brussel ende der Stadt van
Aelst verclaeren dat sy op heden 27 9bre 1713 ten versoeckevan den Seer Eerweirden heer Mijnheer
Cornelius van den daele pastoor van Assche hebben in behoorlijcke forme gevisiteert ende geprobeert

dedobbelorgelstaendeindeprochiekerckevanhetselveAsschealdaergesteltendegelevertbijd’heer
Matthieu Ie Roy meester orgelmaecker woonachtig tot Bergen in henegauw, oock te hebben
geexamineert het contract over de selve orgel gemaeckt den 18 april 1712, ende dat sy de selve orgel
hebben bevonden in goeden staet en onblamerelijck in alle syne deelen in teecken der waerheudt
hebben wij dese onderteeckend met presentatis in forma actum ut aute
Joannes van den kerckhoven
J. Lamberti 1713

Uit het genealogisch onderzoek blijkt overigens dat Jan-Baptist gehuwd
was met Maria Leyniers en dat ze elf kinderen hadden waarvan het z^sde,
nl. Melchior eveneens organist werd aan de Kon. Kapel.

Ook het derde enhet vijfde kind van Abraham blijken muzikaal begaafd
te zijn geweest :het zijn Peter-Arnoud (Brussel, St.-Katelijneparochie
29.6.1648) en Jan-Philips, gewoonlijk kortweg Philips genoemd
(" Brussel St.-Katelijneparochie, 24.4.1651).
Peeter, ofte. Petrus, was priester, zanger en organist aan de Kon. Kapel
die in zijn testament, verleden voor Notaris de Cuyper in 1710 legeert

al stjne blommen aan een kapelaan van Sinte-Goedele, al sijne voghelen
aan zijn neef ;aan de kerk van Sint-Gorik schenkt hij sijn gouden medaille
die hij is hebbende van saliger memorie den Aertshertogh Leopoldus. Aan zijn
broer Jan-Philippe legeert hij sijn beste claversingel gemaeckt door Couchet,
doch Jan-Philippe mag dit instrument niet verkopen maar moet hem
laeten volghen ende succederen op zijne kinderen. Zijn andere broer krijgt

7\]n viercante claversingel staende bij sijn bedde, en dit met hetzelfde voorbe¬
houd als bij de vorige gift. (17)

Jan-Philips was eigenlijk notaris (gehuwd ca. 1689 met Maria Lindemans) en is omstreeks 1707 samen met Jan-Baptist zanger aan de SintKatarinakerk.

Twee zonen van Philippe, nl. Ignatius C’ Brussel, St.-Katelijneparochie
17.2.1690) en Jan-Baptist, werden zanger aan de Kon. Kapel.

Van de kinderen van Jan-Baptist, de oudste zoon van Abraham, werd het
zesde, Melchior (f Brussel 1758) organist aan de Kon. Kapel. (18)
Blijkbaar is hij de vader van Pieter die in 1782 deze functie waarnam. (5).
18

Het Brusselse stadsbeeld ten tijde van Abraham van den
kerckhoven.

ter gelegenheid van een tentoonstelling "Brussel in de 19de eeuw” (19)
schetste A. Moerman in zijn bijdrage "Vorming en evolutie van het

Brusselse XIXe-eeuwse stadsbeeld” voor de cataloog van deze
tentoonstelling als volgt ;
"Afgezien van de eerbiedwaardige oudere monumenten zoals onder

meer de Grote Markt met het Stadhuis en de Gildehuizen, de St.Michielskathedraal (voorheen St.-Goedelekerk), de Zavel- of de

Kapellekerk, dateren de karakterbepalende trekken in de fysionomie van
het kunst- en stadhistorisch belangrijke of pittoreske monumentenBrussel, merendeels van na het midden van de XVlle eeuw.

Het oude Brussel had de XVIlIe eeuw ingezet met een heropgebouwd
hart :in de jaren die volgden op de tragische beschieting van het stads¬
centrum door de Fransen in 1695, worden het zwaargehavende stadhuis
en de dito Brood- en Vleeshuizen hersteld en herrezen de Gildehuizen

Zoutkaai te Brussel in 1732

tekening van E. Puttaert {uit Bruxelles ètravers les ages. 3° vol. Bruxelles moderne,
par Henri &Paul Hymans. s.d.)

m

1

m
■V

;

uit hun puin in glorieuze Vlaams-barokke stijl, stijl die reeds in de loop
van de XVIIe eeuw met zwier was toegepast op tal van nieuwe kerken die
zowat overal in de stad waren ingeplant —men denke aan de Augus¬

tijnenkerk, de Jezuïetenkerk, de Karmelietenkerk, de Begijnhofkerk,
O.L.-Vrouw van Zeven Weeën ter Rijke Klaren, O.L.-Vrouw van Bij¬

stand en de kerk der Brigitinnen —evenals op menige patriciërs- of

burgerwoning. Tussen 1600 en 1700 was het ook gew'eest dat binnen de
tweede stadsomheining (de huidige kleine ring) rond de middeleeuwse
stadskern nieuwe straten en woonwijken werden aangelegd :even¬

wijdig met de Zenne werd naar het Noorden toe doorheen de Blekerij-

weiden de Nieuwstraat getrokken, aan de zuidwestelijke voet van de
Koudenberg werd de thans verdwenen Isabellastraat geopend evenals het

Beierenplein en de Beierenstraat (thans de onlangs gedeeltelijk

gesloopteDinantstraat),nabijdeGalgenberg(thansJustitiepaleis)ende
Wollendries ontstond de Bovendaalswijk, ten zuiden van de Papenvest

de wijk v^in de Nieuwe Markt (thans Anneesensplein), terwijl tussen de

Lakensestraat en de Vlaamsesteenweg dokken werden gegraven —het
Hooidok, de ”Mestback'' en "den Zaef' —en in 1650 in het verlengde
het St.-Kathelijnedok de Nieuwe Graanmarkt werd getraceerd. Uit
v
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de XVIIe eeuw dateren of dateerden ook enkele merkwaardige
fonteinen die het XIXe-eeuwse Brussel sierden :Manneke Pis, het

Melkmeisje bij de St.-Nikolaaskerk (Boterstraat) en de verdwenen
Saters- en Steenpoortfonteinen.
De XVIIIe eeuw en meer speciaal de tweede helft ervan, bracht voor
Brussel grote urbanistische wijzigingen mee.”
Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw begonnen de moderniserings-

projecten voor de stad :tegen 1871 was de Zenne die in de benedenstad
vaak overstromingen en besmettingen had veroorzaakt, overwelfd, en
meteen was de schilderachtige, grillige waterloop met zijn bruggetjes en

steegjes, waterraden, looierijen, ververijen en brouwerijen omgevormd.
Leopold II heeft verder gezorgd voor de omvorming van de Hofberg en
de Putterijwijk tot de huidige "Kunstberg”, zo genoemd omwille van de
musea, bibliotheken, archieven. Paleis voor Schone Kunsten en het
Muziekconservatorium die er in de plaats kwamen. Op de Galgenberg
bouv ile Poelaert tussen 1866 en 1883 zijn gigantisch Justitiepaleis. De
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overblijfsel van oude St.-Katharinakerk (1979)

w Ê m

v a n dit massale gebouw is wellicht mét het dempen der
binnendokken -bv. St.-Katelijnedok gedempt in 1850, St.-Katelijneconstructie

plein met de nieuwe St.-Katelijnekerk, 1845 ;Hooidok gedempt in 1880
-en de aanleg der middenlanen wel de meest bepalende ingreep geweest
in het Brusselse stedelijke landschap.

Met de bouwkunst te Brussel, zoals deze zich manifesteerde met de

heropbouw van de Grote Markt na de beschieting door de troepen van de
Franse maarschalk de Villeroi in 1695, is de spirituele overeenkomst met
Abraham van den Kerckhoven wel treffend :een laatste, maar dan ook de

meest schitterende getuigenis van het 17de-eeuwse Zuidnederlandse
genie dat kort daarop door het opkomende rococo tot een volstrekt
voltooid verleden tijd werd aangezien. Interessant detail is overigens, dat
de heroprichting van de Grote Markt werd geleid door de Heyn, een
familieverwant van Abraham van den Kerckhoven. (20)

De van den Kerckhovens en hun geprefereerde orgeltypes.
Als organist aan de Sint-Katarinakerk debuteerde Abraham op een
instrument van de ambulante Noordnederlandse orgelmaker Jan

Janssens van Weert, dat later werd vervangen door een orgel gebouwd
door De Lannoy uit Brussel of Antwerpen.
Tenslotte is er, zoals reeds hierboven aangehaald, het Antwerpse van

Hagen-orgel dat van den Kerckhoven met veel brio heeft bespeeld.
Het zijn precies al deze orgelmakers die, qua orgelbouwstijl, zich
duidelijk hebben geïnspireerd op de Noordnederlandse orgelfactuur.
Dit staat wel in sterk contrast met de opvattingen van Jan-Baptist,

Abrahams oudste zoon en opvolger die zich kennelijk onmiddellijk heeft
vastgeklampt aan het opkomende Franse-Vlaamse rococo waarvoor hier
de baanbreker Johannes-Baptista Forceville is geworden en die via

Antwerpen in Brussel zijn entree deed rond de eeuwwisseling. Ook blijkt
dit nog verder uit het bezoek van Jan-Baptist met zijn studenten aan het

Rijselse orgelmakersatelier en uit de keuring van het orgel voor de kerk
van Asse bij M. Le Roy te Bergen.

Net zoals hij het met J.S. Bach is vergaan, werd de orgelkunst van Abra¬
ham van den Kerckhoven als voorbijgestreefd aangezien door de jongere

generatie, en verklaart dit het feit dat zijn stijl geen continuïteit heeft
gekend.
2 2

Ook het kerkgebouw dat in zijn prilste jeugdjaren werd opgetrokken tot
een barokke uitgroei vanuit een kleine gotische kern en dat in de 19de
eeuw op de toren na werd afgebroken, lijkt wel als symbool van zijn
nagelaten oeuvre :er is weinig van bekend, maar het staat hoog boven al
wat de 17de-eeuwse orgelcompositie in de Nederlanden ons thans
aanbiedt.

Over het van Weert-orgel dat van den Kerckhoven in de Sint-Katarina-

kerk ten dienste stond is niets bekend, over het instrument dat De Lannoy
bouwde in 1645 getuigde -in de 2de helft van de 18de eeuw -Fiocco, dat
het, na het orgrl van de Stadskapel (een rococo-instrument van J.-B.
Forceville dat uiteraard beter aansloot bij de tijdssfeer van toen) het
mooiste orgel was van de stad :het eerste zou ronder geweest zijn van
klank dan dat van de Sint-Katarinakerk dat eerder scherp van toon was.
Van Peter De Lannoy is hier te lande slechts de orgelkast in de Antwerpse
kathedraal overgebleven, zij het dan nog op een getransformeerde wijze,
hoewel het instrument in 1789 nog door een Parijs’ verslaggever werd
geroemd als Ie plus parfait que l’on connaisse en Europe par l’armonie et
l’égalité des sons (21).

Pas na de dood van Abraham van den Kerckhoven zal het orgel van de
Sint-Katarinakerk gans worden vernieuwd, hetgeen ook de nieuwe
stijlinzichten van zijn zoon verklaart ;
Rek. 1707-1708:

Item aen Sr. Forceville orgelmaecker voor het vernieuwen vande Orgel, de somme v a n
vier hondert vyffentwintich guldens, dico
iiif Lxxxxv Rinsg.
Item aen Sr. pletincx meester Beltsnyder voor reparatie aende orgel de
twintigh guldens, dico

somme

van

XX Guld.

Item aen Sr. de kinderen mr. Schryntvercker voor reparatie aende voorschr. orgel, de
somme van vierentivintich gulds thien stuyvers, dico

xxiiij G. XSt.

Rek. 1708-1709:
Item aen mons. forceville voor het onderhouden van de orgel a18 guldens s'iaers dus voor
het jaer 1707

18-

(22)

Was Abraham van den Kerckhoven allicht een nogal honkvaste man
-uit de kerkrekeningen blijkt dat hij zelden of nooit zijn post heeft
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onderbroken -zijn artistieke impulsen spoorde hij op in composities
zowel uit het Franse, Italiaanse als uit het Zuid-Duitse repertoire,
(zoals onlangs A. Fauconnier ontdekte) terwijl hij kennelijk preferenties
had voor een orgeltype dat sterk verwant was aan het Noordnederlandse
type zoals dit bekend was via Antwerpen door guren als een Nicolaas
van Fdaghen en een De Lannoy die het in onze gewesten tot een
nieuwsoortig en zelfstandig orgeltype ontwikkelden (6).
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(16) G. POTVLIEGHE, Prolegomena tot de geschiedenis van het orgel en het
muziekleven in de Sint-Martinuskerk teHalle (Bt.), in, Verhandelingen,
Kon. Geschied- &Oudheidkundige Kring, 1967, blz. 96, 99.
(17) P. LINDEMANS, Uit oude papieren, testament van Petrus van de
Kerckhove, in Eigen Schoon en De Brabander, 1967, nrs. 1-2-3 blz. 447.
(18) G. POTVLIEGHE, De Orgelmakers Forceville, o.c. blz. 326.
(voetnoot)

(19) Tentoonstellinggehouden in de zaal ”De Tinne Pot” van de Krediet¬
bank aan de Grote Markt te Brussel (28 juni tot 29 aug. 1971).
(20) LEO LINDEMANS, van den Kerckhove, a.c., blz. 174 in voetnoot.
(21) Bouwstenen voor een geschiedenis der toonkunst in de Nederlanden,
Deel 2, Amsterdam, 1971, blz. 46-47 (tekst ter beschikking gesteld
d o o r P. H a r d o u i n ) .

(22) RAB.KA. St.-Katarina, nr. 25.391, rekening 1707-1708, fol 79,
1708-1709, fol 56.

Portaal van de vroeger St.-Katharinakerk
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Bernard Huys

L I J S T VA N O R G E LT I J D S C H R I F T E N B E WA A R D
IN

ENKELE

BELGISCHE

BIBLIOTHEKEN.

De onderhavige lijst biedt een overzicht van tijdschriften, gewijd aan het
orgel en bewaard in de vijf volgende instellingen :
Antwerpen, Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium (A c)
Brussel, Koninklijk Muziekconservatorium (B c)
Brussel, Instrumentenmuseum (B i)
Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I(B r)
Gent, Koninklijk Muziekconservatorium (G c).

Alleen de speci eke orgeltijdschriften werden weerhouden. Ofschoon

de periodieken gewijd aan de kerkmuziek in het algemeen, zoals Adem,
Kirchenmusikalisches Jahrbuch, Musik und Kirche, La Tribune de
Saint-Gervais, e.a., soms interessante bijdragen in verband met het orgel

bevatten, werden zij wegens hun ruime opzet niet in deze lijst opge¬
nomen. De gebruikte afkortingen ter aanduiding van de bibliotheken
(A c, Bc, Bi, Br, Gc), werden ontleend aan de RISM (International
Repertory of Musical Sources) en kunnen als algemeen aanvaard

beschouwd worden. Er werd naar gestreefd voor ieder tijdschrift de pre¬
cieze jaargangen te vermelden die een bepaalde bibliotheek ervan bezit.
Ten slotte danken wij graag onze collega’s-bibliothecarissen die ons

bereidwillig de inlichtingen betreffende hun collecties hebben willen
toesturen, nl. Mejuffer Marie-Thérèse Buyssens (Antwerpen, Koninklijk
Vlaams Muziekconservatorium), en de heren Kamiel Cooremans (Gent,

Koninklijk Muziekconservatorium) en Paul Raspé (Brussel, Koninklijk
Muziekconservatorium en Instrumentenmuseum).

Acta organologica. lm Auftrag der Gesellschaft der Orgelfreunde herausgegeben von Alfred Reichling.
Berlin, 1.1967 —

Bi :1.1967—;Br ;1.1967—

American Guild of Organist's quarterly.
N e w Yo r k , 1 . 1 9 5 6 -

12.196‘7 (July) (Voortgezet door: Music. The

A.G.O. Magazine)

Bc :1.1956 (nr. 4)— 12.1967 (July).
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Ars organi ;Zeitschrift für Orgelwesen, zugleich Mitteilungs- und Referatenblatr der Gesellschaft der Orgelfreunde.
Berlin, 1.195 3—
Bi :8.1960 —21.1973.

Bulletin de la Fédération beige des marchands de planos, orgues et
harmoniums.

Bruxelles, 1.1923 —9.19.31.
Br: 1.1923- 9.1931.

Cahiers et mémoires de 1'orgue ;numéros spéciaux de la revue 1’Orgue.
Paris, 19^0—
A c : 1 9 7 5 ( n r. 1 3 ) — ; B r : 1 9 7 4 ( n r. 11 ) —

Communications des Archives Centrales de 1’Orgue/Mededelingen van
het Centraal Orgelarchief.

Brussel', 1975—
Bc: 1975—; Bi: 19^5—; Br: 19^5—

Connaissance de 1'orgue ;revue de 1'Association frangaise pour la
sauvegarde de 1’orgue ancien.
Paris, 1971—(voortzetting van :Renaissance de 1'orgue).
Bc :1971— ;Br :1971 —

International society of organ-builders Information ;aperiodical for
organ building.
Lauffen/Neckar, 1969—
Ac:1969— ;Bi:1969— ;Br:1969—
Jeunesse et orgue. Revue trimestrielle.
Bordeaux, 1.19..—

Bc:24.1975— (onvolledig)
De Mixtuur ;tijdschrift over het orgel.
Schagen, 1970—
Bi :1970—; Br :1970—

Music. The American Guild of Organist’s Magazine.
New York, 1.1967 (October)—
Bc:1.1967 (October)

5 . 1 9 7 1 ( n r. 9 )
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The Organ ;aquarterly review for its makers ;its players and its lovers.
Luton, Beds., 1921/22—

Bc; 5.1925/26 (nr. 17)—■ 12.1932/33 (nr. 45) ;Bi:1.1921/22—
40.1960/61 ;
Br :48.1968/69 (nr. 189)—

The Organ Club Journal
London, 1.9. .—
Bi ;3.1970 —6.1923

Organ institute quarterly. Published 4times yearly. Editor :A. Howes.
Andover (Mass.), 1.1951 —
A c ; 6 . 1 9 5 6 — 11 . 1 9 6 4

The Organ yearbook ;aJournal for the players and historians of Keyboard
intruments.

Amsterdam, 1.1970—

Bc: 1.1970—;Bi: 2.1921—;Br: 1.1970—;Gc: 1.1970—
Organist’s Review.
Eastwood (Essex), 1.19. .—
Bi ;61.1976 (nr. 243) —63.1928 (nr. 250)

L'Organiste ;revue trimestrielle. Organe de 1’Union Wallonne des
Organistes.
Bas-Oha, 1.1969—
Ac ;2.1920(nrs 1-2) ;Bc:1.1969— ;Bi:1.1969— ;Br:1.1969—

L'Organo ;rivista di cultura organaria eorganistica. Si pubblica ogni sei
mesi.

Bologna, 1.1960—
Ac:1.1960 —8.1920, 10.1972— ;Bc:1.1960— ;Bi:1.1960 —
10.1972 (onvolledig) ;Br:1.1960—
Het Orgel ;uitgave van de Nederlandse Organisten Vereniging.
Amersfoort, 1.1903/04—
Ac :65.1969— ;Bi :51.1961— ;Br:70.19^4 (nr. 2), 71.1975 (nr. 10),
72.1976—

Het Orgelblad.
Leiden, 1.1958—

Bi; 10.1062 —16.1973 (Onvolledig).
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Orgeldienst ;orgaan van de Vereniging van gereformeerde Kerkorga¬
nisten.

Groningen, 1.1974—
Bi:1.1974—

Orgelkunst ;viermaandelijks tijdschrift
Grimbergen, 1.1978—
Bc; 1.1978—;Br: 1.19^8—;Gc: 1.1978—

Der Orgelspiegel ;Informationsbrief der Gesellschaft der Orgelfreunde.
Esslingen, 1.1963—
Bi:Enkele losse nummers, niet geklasseerd.
Orglet ;medlemsskrift for Det danske Orgelselskab
Hilleród, 1971 (nr. 1)—
B i : 1 9 7 6 — ; B r : 1 9 7 8 ( n r. 1 4 ) —

L'Orgue ;bulletin trimestriel (Revue trimestrielle).
Paris, 1929—1940, 1947— (Voortzetting van Bulletin trimestriel des
Amis de 1'Orgue)

Ac :1947—1970, 1975— ;Bc :1951 (nr. 58) —(onvolledig) ;B1;1930
(nr. 4) —onvolledig) ;Br;1968 (nr. 125)—
L'Orgue et les organistes ;revue mensuelle. Rédacteur en chef :J. Huré.
Paris, 1.1924/25—

Ac: 1.1924/25 —2.1925/26 ;Bc: 1.1924/25 (nr. 1)— 3.1926/27 (nr.
33):Gc: 1.1924/25 (nr. 1), 2. 1925/26 (nr. 13), 3.1926/27 (nr. 25).
Le Plein Jeu.

Grenoble, 1.1969— (Voortzetting van :Bulletin de 1’Association pour la
promotion de 1'orgue dans la région grenobloise)
Bc:7.1975— (onvolledig)

Point d’orgue. Bulletin de liaison des organistes de 1'Ouest. Lu^on,
1.19..

(In 1969 wordt :Bulletin de liaison de 1'Association des Amis de

rOrgue de la Vendée des Jeunes Organistes de 1'Ouest).
Bc :3.19..—

De praestant ;driemaandelijks tijdschrift voor orgelcultuur in de
Nederlanden.

Tongerlo, 1.1951/52 —21.1972. (Voortzetting van De Schalmei)
●
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1

Ac;1.1951 —21.1972 ;Bc:1.1951 —21.1972 ;Bi:1.1951
21.1972 ;Br; 1.1951 —21.1972 ;Gc: 1.1951

21.1972.

Renaissance de 1'Orgue ;revue de rAssociadon franc;aise pour la sauvegarde de l’orgue ancien.

Paris, 1968— 1970 (nrs 1—8) (in 1971 wordt :Connaissance de 1'orgue)
Ac;1968 -1970 (nrs. 1—8) ;Bc:1968 —1970 (nrs. 1—8) ;Br:1968
—1970 (nrs. 1—8)

De Schalmei ;tweemaandelijks tijdschrift voor organisten.
Gent, 1.1946 —5.1950 (in 1951 wordt :De Praestant)
Ac :1.1946 —5.1950 ;Bc :1.1946 —5.1950 ;Bi:1.1946—5.1950 ;
Br :1.1946—5.1950 ;Gc :1.1946—5.1950.

Urania ;ein musikalisches Beiblatt zum Orgelfreunde...

Redigirt und herausgegeben von G.W. Körner und A.G. Ritter.
Erfurt, 1.1844 —68.1911 ;
Ac: 1.1844 —27.1870 ;Br: 1.1844— 10.185.5.
Wa k k e r H a u s m i t t e i l u n g .
Ludwigsburg, 19..— i'
Bc:1969 (nr. 40, 41), 19"^ 1(nr. 42) ;Bi:enkele losse nummers, niet

geklasseerd.
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A. Dumon

"OPLEIDINGSCURSUSSEN VOOR
R E S TA U R AT I E A M B A C H T E N ”

P E R S C O N F E R E N T I E VA N D E M I N I S T E R
VA N D E M I N I S T E R VA N N E D E R L A N D S E C U LT U U R .

Tijdens een persconferentie, gegeven voor Mevrouw R. De Backer,
Minister van Nederlandse Cultuur, op 23februari 1979 werd gehandeld
over Opleidingscursussen voor restauratieambachten in de sector
"Monumenten”.

Bij dit initiatief wordt ook de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening, als¬
mede de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf betrokken.

Eén der uitgangspunten is :de toenemende subsidiëring van de
restauratie

aan

monumenten

waarmee

de beschikbare middelen aan

bekwame vaklui geen gelijke tred kunnen houden.
Ter verduidelijking stelt de minister :
"De industrialisatie, de bevolkingsexplosie in de steden, de uitbouw van
het spoorwegnet, in de tweede helft van de XlXe eeuw en de ontsluiting
van de wegeninfrastructuur van recentere datum liggen aan de basis van
het verlies van heel wat waardevols.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten, die bij K.B. van 1835, na
de chaotische toestand waarin ons cultureel patrimonium ingevolge de
maatregelen tijdens het Franse Regime verkeerde, was niet bij machte,
gezien haar zeer beperkte wettelijke middelen en de omzeggens onbe¬
staande nanciële middelen, hierin verandering te brengen.
Een keerpunt was de wet van 1931 inzake Monumenten- en Landschapszorg. Met deze wetgeving werd een kleine halve eeuw de Monumenten¬
zorg in dit begeleid.
... Te geringe budgetten veroorzaakten lange wachttijden voor restau¬
ratie, zodat het wel gebeurde dat het monument reddeloos verloren ging.
Ook was de houding van eigenaars of gemeentebesturen soms een
element van zware obstructie in het werk van Monumentenzorg.
... Het aantal beschikbare aannemers op deze markt is echter onvol¬
doende. Bewijzen hiervan :het beperkt aantal inschrijvingen bij
openbare aanbestedingen en de aannemers die, bij inschrijving, de

fi
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erkenning D24 voor restauratiewerken aanvragen, zonder al te veel
ervaring in deze sector te bezitten.

Een tweede uitgangspunt is het feit dat veel, vooral jongere mensen zich

in deze tijd duidelijk meeren meer gaan richten op het ambacht. Men gaat
het als zinvol zien om weer met de handen creatief te kunnen werken, e e n
erkenning van een andere levensvervulling. Men lijkt afkerig te worden

van de industriële werkzaamheid ;men wil niet langer als bij toeval
geraken

m

een eigenlijk niet-gewenste werkomgeving en daarin

gedurende een geheel leven blijven hangen ;een omgeving, die niet in
harmonie is met een eigen innerlijk (dikwijls niet geheel bewuste)
verwachting.

Het ambacht beweegt zich niet uitsluitend op het gebied van de gebonden
kunsten. Het mag gericht zijn om het behoud van culturele waarden ;het
dient ook nieuwe waarden te scheppen.
Scheppend werk heeft een vormende invloed op mensen, het ambachte¬

lijk handwerk kan bijdragen aan de vorming van een meer evenwichtig
zich ontwikkelend individu. Ambachtslieden blijken in belangrijke m a t e
van invloed te zijn geweest op de continue verandering van de menselijke
samenleving.
Een grote opdracht is gelegen in het behoud en het herstel van hetgeen
ons is nagelaten. Daarnaast zal de gerichtheid op nieuwe vormgeving, het
zoeken naar geheel nieuwe mogelijkheden een groeiend aandeel moeten
verwerven. Hoe hoger het peil van het "nieuwe”, hoe meer kans er zal

zijn, dat de voltooide werkstukken van blijvende waarde blijken te
zijn voor de mens van de toekomst ;vormen uit vroeger tijden kunnen
ons immers nu boeien en ons inlichten over de gedachten, die tot deze
vormgeving leidden.
Tenslotte kan gesteld worden, dat -de kwaliteit van -het werk in het ene
ambacht bevruchtend kan werken op het werkstuk in het andere

ambachtsveld :het werk van de houtbewerker kan van invloed zijn op het
nieuwe werk van de stucadoor, en omgekeerd.

Deze ontwikkeling kan steeds meer mensen aantrekken om zich te gaan
uiten middels ambachtelijk werk.

Maar met dat ambacht gaat het slecht. De Britse architect en restauratie-

deskundige Bernard Feilden kwam in zijn rapport voor de Raad van Europa
kort geleden tot deze formulering :
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"Geplaatst tegenover een groeiende heroriëntering van onze levens¬

wijze, vraagt de publieke opinie het behoud en de herwaardering van de

architecturale erfenis, monumentaal of bescheiden, als een uitdrukking
v a n de gemeenschappelijke wil onze omgeving te herleiden tot een
menselijke schaal.

De operaties van restauratie en renovatie, hebben grote tekorten aan
ambachtslui aan het licht gebracht in elk Europees land. Deze vakbekw'aamheden in het kunstambacht bestaan nog, maar gezien ze onder¬
wezen werden in de jaren ’30, zijn ze nu op het einde van hun carrière en

is het dringend noodzakelijk dat deze worden overgedragen of

z e

verdwijnen voor altijd.”

De traditionele kleine toeleveringsbedrijven van artistiek-ambachtelijke

aard :smeden, houtsnijders, lijstenmakers, ornamentbeeldhouwers,

-gipsgieters, stucadoors, decoratieschilders, koperslagers, vergulders en
zo meer, sterven uit.

En, zoals bij aanvang reeds is gesteld, aan deze economische en culturele
overwegingen kan nog een sociaal argument worden toegevoegd :
i n v e n t i e v e

arbeid en vakvaardigheid geven voldoening aan de

beoefenaars.

Bovenstaande uitgangspunten leveren een aantal conclusies op die de
basis vormen van het plan tot verwezenlijking van deze cursussen in de
restauratieambachten ;

A. Er moet voor hen, die de basisambachtelijke kennis verworven heb¬

ben, een hogere beroepsopleiding komen als middel om hun kundigheid
verder te volmaken ;in het bijzonder bij de restauratie en instand¬

houding van Monumenten is een dergelijk onderricht een absolute
noodzaak.
B.

Er

moet

een

visueel informatief centrum komen, waar de

geschiedenis en de ontwikkeling van diverse ambachten en gereedschapp e n

bestudeerd kan worden ;in diverse depóts (musea, gemeente-

werven) is veel materiaal aanwezig, dat toegankelijk dient gemaakt te
worden.

C. Er moet voorzien worden in de nodige infrastructuur opdat door de
theorie en het werken met modellen, verworven kennis aan de praktijk
kan getoetst worden. ...
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GLOBALE VISIE :De opleiding zal ingevolge de essentie van het
ambacht een schakel moeten vormen tussen de kunstzinnige en kunst¬
historische disciplines enerzijds en technologisch wetenschappelijke
disciplines anderzijds.”
Deze tekst, gelicht uit de toespraak van de Minister van Nederlandse

Cultuur tijdens de persconferentie, is bijzonder goed van toepassing op
de orgelcultuur. Orgelkunst durft daaruit besluiten dat de actie om het

kunstambacht, in casu de orgelbouw, te beschermen en te bevorderen
binnen de directe beleidslijnen ligt van de bevoegde minister. In dezelfde
lijn zal de minister logischer wijze de kunstambachtelijke zin van de
nieuwbouw, en de nieuwbouw in kunstambachtelijke zin moeten zien.
In de lijn van het betoog is een terugkeer naar de oude waarden van de
orgelbouw noodzakelijk om de brede sporen van verlies van waardevolle
kunstschatten te dichten.

Orgelkunst wil ervan uitgaan dat Minister R. De Backer achter de inhoud
van haar tekst staat en dat haar geloof in de kracht en de waarde van het

kunstambacht een reële kentering in het beleid zal meebrengen.
Orgelkunst ziet met veel belangstelling uit naar de eerste
die hoogdringend moet gezet worden.
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concrete stap

K. D’Hooghe

BESPREKING

VA N

O R G E LW E R K E N

Vanwege het Cebedem (Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie)
ontving de redaktie vijf verschillende orgelcomposities ter bespreking.
Uitgave 1976
Flor Peeters

Introduzione, Fugato con Corale sopra ”Pro
Civitate” op. 123. .

101

BF

Opgelegd werk voor de Nationale Muziekwedstrijd 1976 ongericht door het Gemeentekrediet
België.
v

a

n

Norbert Rosseau Salve Regina op. 79
Preludio, Interludio, Postludio op. 81

68 BF
484 BF

nn. 1-2-3.

Uitgave 1977

Raymond

Espaces

Baervoets

Opgelegd werk voor de Nationale Muziek- 135 BF
wedstrijd 19^7, ingericht door het Gemeente¬
krediet van België.

Uitgave 1978
Willem Kersters Variazioni op. 70.

Opgelegd werk voor de Nationale Muziek-

135 BF

wedstrijd 19^8, ingericht door het Gemeente¬
krediet van België.

Het componeren voor orgel dient te gebeuren vanuit de vertrouwdheid
met het beoogde instrument. In de 17de en 18de eeuw stelde zich dit
probleem op een minder scherpe wijze omdat de organisten -clavecinisten- componisten wisten voor welk intrumentaal type, uiteraard
streek- en tijdsgebonden, zij hun muziek schreven. De Fransen lieten
vanuit de improvisatie allerlei Suites en Noëls groeien op verschillende
voorgeschreven en vastgelegde registraties. In Buxtehude en Bachs tijd
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werd de orgelcompositie in grote srijlgelijkenis met de andere klavierintrumenten doorgevoerd. Een duidelijke scheidingslijn is niet mogelijk
tussen de vele "Claviermuziek” die stijlverwantschap insluit tussen de
orgel-, clavichord- en clavecimbelmuziek.
In de 19de eeuw heeft men de orgelmuziek anders gezien. Zij moest

wedijveren met het steeds breder uitdeinend orkest. Alle orgelgeweld
moest steeds groter, sterker omvangrijker en virtuozer worden.

C. Franck schreef zijn orgeloeuvre met pianistieke en orkestrale inspiratie
voor een duidelijk omlijnd intrumentaal orgeltype, het CavailléCollorgel. De orgelwerken van Mendelssohn. Liszt, Brahms en Reger

geven veel minder duidelijke aanduidingen. Toch zijn zij eveneens ge¬
groeid uit en bestemd voor bepaalde intrumenten met eigen stijl,
speelaard en registratiepraktijk.
De 20ste eeuw kent een verder uitdeinen van deze traditie met

O. Messiaen en J. Langlais die hun composities uitdenken voor de
getransformeerde Cavaillé-Collorgels. H. Distler herontdekt het 18de
eeuwse orgel en componeert daarvoor zijn orgeloeuvre. Pepping, David

en Micheelsen zoeken hun inspiratie in het neo-barokorgel. Is het orgel¬
werk van Schönberg of van Xenakis ook gedacht vanuit een bepaald
intrumentaal type ?
De evolutie van de orgelbouw doorkruist nu de orgelcompositie. Zijn zij
op een verschillend pad aangeland ?De orgelbouw evolueert naar een
tegenpool tussen ambachtelijke en industriële produktie. De ambachte¬

lijke orgelbouw poogt in de leer te gaan bij de voorvaderen en inspireert
zich op de verschillende orgellandschappen en orgeltypen uit het
verleden om vandaar de oude waarden opnieuw te doen herleven. De

industriële produktie gaat uit van de voortdurende vorderingen van de
wetenschap en de techniek, uitgewerkt in haalbare toepassingen ervan op
de bestaande markt. Deze strekking gaat ervan uit dat de nieuwe tijd
superieur is. Men vergeet evenwel dat dit slechts geldt voor het praktische,
materiële leven. Hierdoor ontstaat er verwarring rond de keuze tussen

tendensen en zogenaamde waarheden. De organist de orgelcomponist en
alle verantwoordelijken voor de orgelcultuur worden elke dag opnieuw'
geconfronteerd met deze vraagstelling. De voorliggende composities van
Belgische componisten ontsnappen niet aan deze vraagstelling. Zijn zij
geconcipieerd voor een bepaald typeïnstrument ?
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Gaan zij uit van het zogenaamde all-roundorgel waarvan beweerd wordt
dat Sweelinck, Bach, Franck en Messiaen er even goed op klinkt ?Is het
neobarokorgel of een historisch orgel richtinggevend geweest ?Deze

vraagstelling hebben de componisten zich blijkbaar niet gesteld. Zij zijn
ervart uitgegaan dat een orgel een orgel is. Zij wensen een instrument met
min of meer uitgebreide klankmogelijkheden en dit volstaat voor hen.
Dit standpunt is begrijpelijk en vrij algemeen verspreid. Toch doet zich

de noodzaak gevoelen van het zoeken naar aansluiting bij de vele
gedifferencieerde orgeltypen met hun uiteenlopende kleuren en moge¬
lijkheden.

Flor Peeters, vergroeid en vergrijsd met het orgel, kent zijn instrument
vanuit zijn persoonlijke spel- en compositieinzichten. Beiden zijn in de
loop der jaren geleidelijk geëvoleerd naar een soberder beeld. De
gelegenheidscompositie op ”Pro Civitate" ligt goed in vingers en voeten,
klinkt vlot en is handwerk met verzorgde structuur. De moeilijkheids¬

graad is niet te hoog. De vrij precieze registratieaanduidingen verwijzen
naar een tweeklaviersinstrument met uitgebreide pedaalbezetting.
Wetend dat deze aanduidingen eerder naar de geest dan naar de letter

dienen gevolgd te worden is het toch tekenend dat de pedaalregistratie
een onafhankelijk klankenveld voorziet van grondstemmen vanaf de 32
voet tot de mixtuur met daarbij een tongwerkbatterij van trompet 16’8’
en 4'. De fugatoaanzet met I8’ 4' 2' +II
II 8' 4’ 2’ mixtuur
Ped. 16' 8'4' -f II

verwijst duidelijk naar de registratiepraktijk op een electropneumatisch
orgel. Is Flor Peeters trouw' gebleven aan dit instrument omdat het gans
zijn rijk gevuld leven wist te voeden en te stimuleren of is het orgelinzicht

van de Mechelse orgelmeester niet verder geëvolueerd omdat hij trouw
bleef aan de stijl van zijn uitgebreide orgeloeuvre uit vroegere jaren ?
A. Boone schrijft in "Norbert Rosseau, toondichter van koorw'erken”
(Berichtenblad van de Vlaamse Federatie van jonge koren, jaargang 12,
nr 3).

Norbert Rosseau ligt begraven op de hoogten van Zuid-Oost-Vlaanderen,
in de schaduw van de parochiekerk van Edelare (Oudenaarde), langs een
van de bedevaartw'egen die leiden naar de kapel van O.L.Vrouw van
Kerselare. Op de vooravond van zijn dood had hij dit uitdrukkelijk
verlangd :te rusten in het land, dat hij heel zijn leven, op enkele
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uitzonderingen na, jaar na jaar in de lente had teruggezien om er een

plaatselijk bedrijf gaande te houden, dat leeft van de vrolijke drukte der
bedevaart.

Een vaste pool in een bewogen zwerversleven, dat van zijn eerste aan¬
vangen af in het teken van de muziek heeft gestaan. Hij was zeven jaar,
toen hij voor het eerst zijn ouders vergezelde op hun tochten door Europa
als leden van een lyrisch gezelschap. Al heel vroeg kreeg hij muziekonderricht van zijn moeder, eerste prijs piano aan het koninlijk muziek¬
conservatorium te Gent. En van zijn vader, ook oud-student van dat

conservatorium, krijgt hij zijn eerste vioollessen, die te Genua voortgezet
worden bij de Zigeuner-violist Piramo.
De kleine Norbert is acht jaar, als hij te Turijn voor het eerst optreedt
voor een publiek. Heel dat jaar 1915 en de daarop volgende oorlogsjaren
geeft hij concerten voor gewonde soldaten. Daarvoor krijgt hij, als
negenjarige, de gouden medaille van de stad Messina, wordt hij erelid van
het Italiaanse Rode Kruis en het jaar daarop -hij is dan tien jaar -wordt hij
ereburger van Arezzo, waar hij in het bijzijn van al de schoolkinderen van
de stad de onderscheiding 'Al Merito’ ontvangt. Hij wordt voorgesteld
aan paus Benedictus XV en geeft een groot concert te Rome, waar hij de
genodigde is van de Ambassadeur van België en van prinses Alice
Borghese.
Als het einde van de oorlog de familie terug naar België brengt, worden

die jeugdige triomfen voortgezet met twee concerten, die hij te Gent
dirigeert, hij is dan twaalf jaar. Doch naast deze activiteiten als virtuoos
violist, had zich ook reeds het productief aspect van zijn muzikaal tempe¬
rament geopenbaard, toen hij in 1913 zijn Opus 1schreef, een Serenata
voor viool en piano.
In 1920 neemt hij, de jongen die nooit schoolonderricht genoot, privélessen in compositie bij Giuseppe Mulè, directeur van het muziekconser¬
vatorium Bellini te Palermo, die hij in 1925 naar Rome volgt. Norbert
Rosseau zal blijven studeren tot in zijn creatieve laatste jaren :Italiaanse
letterkunde bij St. Gentili te Palermo en bij Mantovani te Rome ;piano
bijSilvestri ;orgel bij Germani ;fuga bij Dobici ;in 1929 behaalde hij het
diploma voor compositie aan het koninklijk conservatorium Ste Cecilia
en vervolmaakte hij zich bij Respighi te Rome ;orkest-directie bij
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Bernardino Molinari en bij Gino Marinuzzi ;psychologie maakt hij zich
in zelfstudie eigen ;in 1957 bezoekt hij het ’Centre de Recherches
radiophoniques’ van Parijs ;in 1962 reist hij naar Darmstadt voor een
internationale cursus van moderne muziek en deze verworvenheden

diept hij in 1964 verder uit in het IPEM (Laboratorium van het Instituut
voor Psychoacustica en Electronische muziek) te Gent.”
Zijn ”Salve regina” is een orgelmotet gecomponeerd in 1961. het is een
vrij eenvoudig manuaalstuk dat ongeveer 2minuten duurt, niet wijkt van
het modale dorische patroon en in een vrij ritme de gregoriaanse melodie
op de voet volgt.
Deze melodie zit aanvankelijk verborgen in de tussenstem om al direct
over te gaan naar de sopraan en later in de bas als ,,Salve” te verschijnen.
Rijke contrapuntische ranken omspelen op diskrete wijze het gegeven en
zorgen voor diskrete modale harmonische steunpunten. Het is liturgische
gebruiksmuziek van mooi niveau gecomponeerd in een tijd (1961) waar
men zich jammer genoeg te ver is gaan verwijderen van de bron van de
gregoriaanse muziek.
Volgens P. Roose komponeerde hij dit werk op vraag van de dirigent Pros
Goethals, die hem had verzocht bij gelegenheid enkele orgelwerkjes voor
liturgisch gebruik te komponeren. Het manuscript draagt het nummer 1,
wat bewijst dat er meerdere nummers gepland waren. Door
omstandigheden bleef het jammer bij dit ene nummer.
Het Preludio (1962) is opgedragen aan Stanis De Riemaecker, het
Interludio aan Lucien Goethals.

Het "Preludio” (circa 10’) heeft een rijke melodische structuur gebaseerd
op natuurlijk klinkende notenreeksen van negen tonen en kleine cellen
van twee tonen. Door het ganse werk loopt een doorzichtige melodische
zilverdraad wars van elke akkoordvorming of compacte sonoriteiten.
Alles glinstert, is eenvoudig, jn en origineel. Het lang niet eenvoudige
werk is in feite een op- en neergaande guirlande van notenreeken die
soepele melodische draden weven vanuit de compositorische inspiratie
gericht naar het instrument.

Het "Interludio” (1961) heeft soortgelijke elementen en groeit vanuit
een motorische cel van terts en secundeinterval. Het duurt circa 9

minuten en is technisch vrij moeilijk.

fi
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Het drieluik besluit met een "Postludio” (1962) met een duurtijd van
circa 6minuten. Het sluitstuk is gebaseerd op een melodische toonladdercel van negen tonen die in een geaf rmeerde tweeledige maatsoort
stevig uit de verf komt.
Tegenover dit statische zelfbewuste aanvangsgegeven staat een motorisch
ontwikkelingsmotief met herhaalde noten in een drieledige maatsoort.
Verkortingen van aanvangsmotief vullen het tweede gegeven aan en
leiden naar een middenblok met doorzichtige, stevige polyfone structuur.
Hieruit groeit terug de ritmische stuwkracht van de eerste toonreeks en
het ritmische gegeven in 3/8 maat. Het is andermaal uitgegroeid tot een
klankenspel gecomponeerd op een zeer doorzichtige wijze met
eenvoudige middelen.
Deze trits orgelwerken is voorzien van sobere dynamische schakeringen
en laat verder alle initiatieven aan de vertolker, door zijn compositorische
kwaliteiten en zijn doorzichtige structuren zal elk ervaren organist er weg
mee

weten.

Het werk "Espaces” van Raymond Baervoets (circa 6’30”) werd door
J. David gespeeld en staat reeds op de grammofoonplaat, uitgegeven na
het concours van het Gemeentekrediet 1977. Het schijnt voor een
andere kandidaat onspeelbaar. Deze arme jonge man heeft er blijkbaar
nachtmerrie's bij opgedaan en klaagt nu zijn nood bij de rechtbank. Hij
voelt zich onrecht aangedaan omdat het stuk onspeelbaar blijkt.
Is het wel zo ?Er komt een akkoord in voor waarvoor de arme speler zes
vingers moet hebben, de rechterhand is voorzien van veelvuldige hoog
kirrende en twintelende a' noten en nog in hoger sferen vertoevende
tonen die op de meeste orgelklavieren onvindbaar blijven. De pedaal-

partij is rijkelijk opgesmukt met menige s' en g' die de speler tevergeefs
zal zoeken naast het pedaalklavier, en toch.
Raymond Baervoets, (1930) gevormd in het Conservatorium te Brussel,
heeft een persoonlijk talent. Zijn contacten met W. Fortner, K. Van
Baaren, G. Lygeti, samen met zijn studies bij Petrassi in de "Accademia di
Santa Cecilia di Roma" waar hij twee jaar bleef, hebben hem gericht naar
een veelzijdig palet dat de belangstelling in de middens van de moderne
muziek wist te trekken.

Zijn orgelwerk "Espaces" is moeilijk en boeiend, indien bij de speler de
nodige vertrouwdheid aanwezig is met deze stijl. Voor de speel-

fi

fi
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technische moeilijkheden ook wat de tessituur betreft zal de behendige
uitvoerder zeker een passende oplossing vinden. Ik beveel het a a n v o o r
de zoekenden in de avant-garderichting en toch... moet ik verwijzen naar
de uitvoerige inleiding.

Voor welk instrument werd dit werk geschreven ?Ongetwijfeld voor een

electropneumatisch groot Italiaans nieuw apparaat uit de tijd van de
fabrieksproduktie voor de niet kritische consument van orgels.
Willem Kersters heeft reeds verschillende verdienstelijke orgelwerken
geschreven. De "Variazioni” zijn op m a a t v a n h e t c o n c o u r s v o o r

gevorderde amateurs geconcipieerd. De registratieaanduidingen I, II, III,
Ped. Grondspelen 16’ 8' 4’ 2’, Mixturen, Tongw. 8’ 4’ Kopp. III III Ped.
verwijzen naar een groot orgel van het electro-pneumatisch systeem wat
zeker niet meer als richtinggevend en waardebepalend gesteld wordt.

Voor nadere toelichting verwijs ik naar de inleiding van dit artikel. De
"Variazioni” zijn gebaseerd op een vrije reeks, een kernachtig aanvangsritme en ostinaatritmen.

Het is degelijk werk van een beslagen componist die weet wat hij wil en
een vlotte melodiebouw koppelt aan doorzichtige contrapunktiek.
Manuaal -en pedaalpartijen zijn evenwichtig uitgetekend. Het is een

goed op maat geschreven concoursstuk met voorbehoud voor de instru¬
mentale stijloptie. Dit kan echter deze noch de vorige besproken compoisties aangewreven worden. Het is aan de organisten en aan de
beleidslui, om het probleem van de keuze een instrumentaal type
duidelijk aan de orde te stellen.

Is er voor de Nationale Muziekwedstrijd van het Gemeentekrediet van

België en voor Cebedem geen boeiende opdracht uit te werken om de
vele historische orgels -die onze talloze gemeenten onder de kerktorens
staan te wachten op belangstelling -te integreren in de belangstellingswereld van de orgeljeugd van vandaag door er een aangepast repertorium
voor uit te denken en uit te geven ?

De meeste van deze instrumenten zijn klein maar kleurrijk, bescheiden

maar stijlvol, zonder pretentie maar rijk aan inhoud. Bij een zulkdanige
wending is groot niet meer synoniem van mooi en zal ook de orgelpedagoog terug moeten naar een herbronning, wat een pedagogisch en
artistiek verantwoorde opdracht blijft voor allen.
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ACTUALITEITEN

'T KLIEKSKE, INSTRUMENTAAL, Vlaamse volksmuziek. CBS 83292

Het Pajottenland, gezegend oord van instrumentenmakers !Naast een Mattbias Glatt,
beroemd om zijn blaasinstrumenten, werken er nog een paar volksmuziekinstrumenten-

makers waaronder Herman Dewit, de leider van het volksmuzikantengroepje ,,’t
Kliekske” excelleert. Verder zijn er nog een paar klavecimbelbouwers en ook nog een
vioolbouwer actief.

Een onderlinge binding van al deze muziekinstrumentenmakers zal er ongetwijfeld
bestaan. Voorzeker is dit het geval met Herman Dewit en de Ninoofse orgelklavecimbelmakerG.Potvlieghe.Hetmerkwaardigeisweldatbeidebouwers,gedreven
doorartistiekemotivatiesaanhetwerkzijngegaanenditoverigenszondereenspeci eke
instrumentenbouwkundige opleiding te hebben genoten. Precies dit soort bouwers blijkt
e n

zelfs een internationale nieuivigheid te zijn, en dit vnl. in Nederland en in Duitsland.
Het is een verschijnsel in de musicologie dat opzichzelf al een studie waard is !

Met de zopas op de markt gekomen plaat ,,’t Kliekske instrumentaal” krijgen we,

af gezien van een onsterfelijke reeks ongekende volkse melodieën uit de 11 de en de 18de
eeuw -een bundel in handschrift ontdekt door G. Potvlieghe -een instrumentarium te
horen dat ontstaan en meegegroeid is met de volksmuziek sinds de middeleeuwen. Met
’t Kliekske kan men spreken van de historische revival van de Vlaamse volksmuziek :het

is een revelatie, plots de ongemeen rijke klank te horen van koehoorns, snarentrommen,

vedels, draailieren, een uitgebreide gamma van doedelzakken en uiten, en een

portatief; alle instrumenten die kunnen bogen op adelbrieven uit de middeleeuwen. Veel

van deze instrumenten pleven in gebruik tot diep in de 18de eeuw, zelfs in kloosters en
kerken {denken we maar aan
trotseerde).

het serpent dat er zelfs een gedeelte van de 19de eeuw

De portatievenbouw op zichzelf kent tegenwoordig ook een groeiende belangstelling. In
vele gevallen wordt het echter voorzien van houten pijpwerk en is het uiteindelijk als een
tafelportatief te beschouwen. Het portatief gebruikt door,, ’t Kliekske” is een produkt van

deNinoofsebouwerG.Potvlieghe-DeMaeyer.hetisontworpenvanuitdeiconogra e
en beeft metalen pijpwerk.

Dit alles komt ten goede zowel voor wat betreft de hanteerbaarheid van het instrument
als voor wat de klankvorming betreft.
Dit portatiefje gebruikte ’t Kliekske al eerder op de plaat .Jaarwende” (CBS 82354) met

zang, en op de jongste plaat wordt het in duo met blok uit bespeeld. Teikens is het
wondere klankencombinatie, vervuld met poëzie en een ver jnde artisticiteit, waaruit
e e n

mogeblijkendatondersommigeinstrumentenbouwersenmusicikennelijkeengans

nieuwe koers constateerbaar is, een koers die ivel regelrecht indruist tegen al
fabrieksmatig is en derhalve tweederangswerk grondig negeert.

w a t

J. Braekmans

fi

fi

fl

fi

fl

4 4

DOCUMENTATIECENTRUM voor ORGEL te Veurne :STANDPUNT

Het volstaat enkele concertprogramma’s door te nemen om vast te stellen dat de muziek die nu de
meeste belangstelling geniet, twee- tot driehonderd jaar oud is. Het gaat hierbij niet om een
,,retour d", en evenmin om een aanpassing van oudere muziek aan de hedendaagse smaak. De
bedoeling ts tot het wezen van de oude muziek door te dringen, met gebruik van oude instrum
en toepassing van oude uitvoeringspraktijken. De oude muziek wordt,,gerestaureerd".
Hierbij treedt enige dubbelzinnigheid op :woorden als authenticiteit, historicisme, ambacht,
hebben nu zoveel betekenissen als er meningen daaromtrent de ronde doen.
Ter uwer stichting :

Mennemeeenoudepartituur,liefsteenhandschrift.Menvoegedaaraantoeeenreeksoudevinger-

zettingen. Men zoeke, en vinde, ter uitvoering van deszelves een authentiek instrument dat aan de
stijl van het werk beantwoordt. Men passé het laatste snufje van versieringstechniek toe. Men
verkondigde daarbij dat men de beste is, was en zal blijven, en het sukses is verzekerd.
Item. Men neme een oud instrument, bij voorkeur een orgel. Men constatere vooreerst houtworm en
tinpest. Men gooie weg wat niet bevalt of te moeilijk is, en men bestelle nieuw (omwille van het

ambachtelijke kieze men wel zelf zijn pijpen, die men dan kan egaliseren, harmoniseren, intoneren
of wat dan ook). Men verklare hierbij dat andere bouwers onbekwaam zijn, en het sukses is
verzekerd.
Nochtans :

Als een orgel een machine is, met een al dan niet uitgebreide keuze van sonoriteiten, te bedienen van
op een speeltafel waarbij het niet uitmaakt hoe men de toetsen neerdrukt, als dat apparaat

bovendien nog in serie gebouwd wordt, met de standaardisatie en de mediocriteit eigen aan de
industriële faktuur, dan ts het met de moeite om daarover papier vuil te maken :voor dergelijke
"instrumenten" kan verwezen worden naar reklamefolders en andere surrogaten van informatie.
Het is meer dan vanzelfsprekend dat men bij de restauratie van een oud instrument de oude
ambachtelijke technieken moet toepassen, en het juiste materiaal. Men moet zich evenwel niet tot
restauratie beperken :door de herwaardering van het oude is duidelijk gebleken dat e e n
vervlakking en verarming is ingetreden in de 19e eeuw. De draad moet opgenomen worden waar

hij verloren ging. Het heeft geen zin oude instrumenten te copiëren onder het etiket "toekomst". Wij

moeten niet het verleden herhalen, maar aan de geschiedenis een vervolg schrijven. En om ook hier
de spraakverwarring te vermijden :orgelbouwer is hij die niet alleen het ambacht beheerst, maar
ook, en alleszins, een artistieke visie weet waar te maken. Een orgel hoort door de bouwer als
kunstwerk af geleverd te worden.

Het is even vanzelfsprekend dat men bij de uitvoering van oude muziek gebruik moet maken van
oude instrumenten en oude speelpraktijken. Nochthans is ook hier de draad verloren bij de opkomst
van de virtuositeit, in het begin van de 19de eeuw. Wij hebben het verleerd om een werk als een
geheel uit te voeren, om het kunstwerk zijn eigen leven te laten leiden, met zijn eigen beweging, zijn
eigen wezen. Wij hebben het verleerd om als uitvoerder het kunstwerk niet in de weg te staan met
onze eigen agressiviteit, maar het integendeel vrij te laten "zijn". Wij weten niet meer dat het
kunstwerk ademt als het heelal -wij zijn niet meer in staat onze adem naar de universele orde te
regelen. Wij zijn notenkrakers geworden, virtuozen. Ook hier moet de draad weer opgenomen

worden en zal blijken dat hij die er uit kan leren ook de toekomst zal kunnen wijzen. En om ook
hier de spraakverwarring te vermijden :organist is hij die niet allen de techniek van het orgelspel
beheerst, maar daarenboven in staat is de muziek te begrijpen en door zichzelf te laten stromen.
Aldus :

In Veurne staat een huis, genaamd "Driekoningen". Daar is ondergebracht de galerij Hugo

Godderis en het Documentatiecentrum voor orgel. Hier hebben beeldende en klinkende kunsten
elkaar gevonden :er zijn regelmatig huisconcerten, en wie snel is kan er een ets, tekening of akwarel
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van een orgel (kast) bemachtigen. Het doel van het Documentatiecentrum is het propageren van
waardevolle puhlikaties voor of over het orgel. Het is dus een gespecialiseerde handel in partituren,
hoeken, etc. De bedoeling is goede uitgaven te verkopen, cursussen te organiseren, goede
instrumentenbouw te bevorderen, waardevolle uitvoeringen op plaat te brengen, en dies meer.
Open :maandag, woensdag en donderdag :9tot 12 u.
vrijdag, zaterdag en zondag :10 tot 12, en 15 tot 19 u.

Veurne :Orgel in het St.-Jans-Gasthuis
Akuarel door José Van Gucht
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ORGELCONCOURS
D O M S TA D O R G E L C O N C O U R S V O O R A M AT E U R S 1 9 7 9

OnderauspiciënvandeGemeentelijkeMuziekschoolUtrechtwordtvoordeelfdemaaleenorgelconcours voor amateurs gehouden.

Deelname is mogelijk voor amateurorganisten tot de leeftijd van 3Jjaar.

Voorselekties op zaterdag 28 april en op de zaterdagen 5, 12 en 19 mei 1979 in de Pieterskerk,

Pieterskerkhof 5te Utrecht.

Openbare nale op zaterdag 8september 1979 in de Jacobikerk te Utrecht, aanvang 14.00 uur.
Inschrijving vóór 1april 1979 bij het sekretariaat van het Domstad Orgelconcours, pja
Gemeentelijke Muziekschool, Lange Nieuwstraat 2te Utrecht.

Het inschrijfgeld bedraagt . 25,—, tegelijkertijd met de inschrijving te storten op girorekening

nr. 2953 176 ten name van StichtingSchoolfonds Gemeentelijke Muziekschool in Utrecht, Prof.
Wentlaan 55, onder vermelding van ,,Domstad Orgelconcours 1979%%.
De Jury :Andr'e Verwoerd (voorzitter) -Rotterdam, Elly Kooiman -Deventer, Kees van Houten Boxtel, Gé van Leeuwen -Acquoy.
Organisatie voorselektie
Verplichte werken :

1. Praeludium en Fuga in Fdur van Vincent Lübeck (uitgave Peters no. 3of Breitkopf no. 5).

2. Koraalvoonpel "Wenn wir in höchsten Nöthen sein" uit het "Orgel-Bikhelein" vanJ.S. Bach
(Peters Band Vno. 51 of Bdrenreiter no. 42). Tevens dient hierbij gespeeld te worden de
vierstemmige zetting van dit koraal uit de editie Bdrenreiter (blz. 122).
Vrij werk :

3. Een werk naar eigen keuze, gecomponeerd na 1750. Maximale speelduur 5minuten.

Iedere kandidaat krijgt rond 20 minuten voorbereidingstijd om op het orgel van de Pieterskerk in
te spelen. Bij de keuze van het vrije werk moet hierbij rekening gehouden worden.
Organisatie nale in de Jacobikerk.

Op grond van de ervaringen tijdens de voorselekties nodigt de jury maximaal 4kandidaten uit
voor deelname aan de nale.

Van de nalisten wordt verlangd, dat zij een programma ten gehore brengen van ongeveer 25
minuten bestaande uit werken naar eigen keuze. De jury zal de volgende punten beoordelen :
1. de keuze van de werken, uitgaande van het speci eke karakter van het orgel van dejacobikerk
2. de opbouw van het programma zelf
3. de artistieke en technische presentatie.

De vier nale kandidaten worden in de beide laatste weken na de laatste voorselektie op 19 mei in

degelegenheidgesteldgedurendeeenochtendofeenmiddaghetorgelindejacobikerkteverkennen,
(maximaal 3uur lang)

In de week van de nale op 8september wordt iedere kandidaat in de gelegenheid gesteld zijn

programma "in te spelen" op het orgel van de Jacobikerk gedurende een ochtend of middag.

(maximaal3uurlang)Bovendienbestaatopdeochtendvan8septembergelegenheidomgedurende
1uur in te spelen in de Jacobikerk.

De roosters van verkennen en inspelen worden na de laatste voorselektie bekendgemaakt.
PRAAG 2- 10 MEI 1979

Het Festival van de Praagse Lente, omvat het 31ste internationaal muziekconcours waaronder een
orgelwedstrijd.

Tijdensdeeerste(anonieme)schiftingsproefwordendrieverplichtewerkenuitgevoerd.Detweede
proef vereist een trio-sonate van Bach, een belangrijk 19de eeuws (niet-Eranck) orgelwerk en een
hedendaagse Tjechische orgelcompositie, te kiezen uit een opgegeven lijst.

De nale omvat een groot preludium en fuga, of een toccata en fuga van Bach, een ,,Choral" van
C. Franck en een hedendaagse (na 1930) orgelcompositie van een niet-Tsjechisch toondichter.
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De eerste prijs bedraagt 20.000 Kcs. De tweede prijs 15.000 Kcs. Er worden twee derde prijzen
van elk 10.000 Kcs uitgereikt.
Het Fonds voor Tsjechische Muziek schenkt een prijs van 3.000 Kcs voorde beste interpretatie van
het hedendaagse Tsjechische werk.
De juryleden worden niet vermeld.
Contactadres :31st International Music Competition of the Prague Spring 79 Festival. -House
of Artists -Alsovo ndbrezi 12-11001 Praha Czechoslovakia.

SAARBRUECKEN 17-24 JUNI 1979
In het kader van een feestweek ter gelegenheid van ’TO Jahre Kleuker-OrgelJohanniskirche wordt
te Saarbriicken een orgelconcours georganiseerd.
De 1ste prijs bedraagt 3.000 -DM, de 2de prijs 1.500 -DM en de 3de prijs 500 -DM.
Gevraagd wordt: het preludium en fuga in Es-dur van J.S. Bach en een groot orgelwerk uit de
periode 1847-1937.
De laureaten zullen een programma naar voren brengen dat met inbegrip van de verplichte werken,
vier perioden omvat.
Samenstelling van de jury :Hans Gebhard, Günther Hoffman, Nicolas Kynaston, Helmut
Tramnitz en het publiek.
Contactadres :GeFO Geschafstelle, Rotenbergstrasse 18, 6600 Saarbriicken 3Duitsland.

ST. AFBANS 1-7JULI 1979
Wan 1tot 7juli gaat te St-Albans het tiende Internationaal Orgelfestival door o.m. bestaande uit
een internationaal concours, met volgende prijzen :
1ste prijs :800 Pond en twee recitals
2de prijs :400 Pond en één recital
3de prijs :200 Pond
Tournemireprijs :200 Pond
Bachprijs :150 Pond

Gevraagd wordt een gemengd programma met deels vrij, en deels verplicht werk. De jury is
samengesteld uit Catherine Crozier (U.S.A.j, Michio Akimoto (Japan), Raymond Daveluy
(Canada), CarlHochreiter (Duitsland) en Alan Wicks (Engeland).

Vele concerten, recitals, lezingen, rondleidingen en orgeltochten vinden hun plaats in een
fantasievol en ludiek programma dat begint met de uitvoering van Brittens War Requiem en
eindigt met "entertainment”.
Contactadres :
The International Organ Festival Society
Box Of ce
P. 0 . B o x 8 0

St. ALBANSAL 34HR. England
BRUGGE 27JULI -4AUGUSTUS 1979
In het kader van het Festival van Vlaanderen gaat te Brugge van 27 juli tot 4augustus een

internationale orgelwedstrijd door op het in 1976 gebouwde middenduitse nrgeltype (de brochure
vermeldt "neo-barokorgel" !)
Er worden prijzen en premies voor een totaal bedrag van 250.000 BE. toegekend aan de laureaten
en de halve nalisten. De Eerste Prijs bedraagt 75.000 BE.

Gevraagd ivordt een gemengd programma met werk van J.S. Bach en Prae-Bach componisten. De
jury is samengesteld uit Nicholas Danby (Engeland), Navier Darasse (Frankrijk), Ton
Koopman (Nederland), Bernard Lagacé (Canada), Gabri'él Verschraegen (België).

fi
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Verder worden interpretatiecursussen door de leden van de jury gepland. Er zijn demonstraties,
audities en een tentoonstelling van positieven, portatieven (historische instrumenten, moderne
instrumenten naar historische voorbeelden) edities, platen en hoeken.

Eenreeksconcertenbekroonthetgeheel.Deorgelweekisheteerstedeelvaneentweeluikdatinhet
Brugse festival zal zijn gewijd aan "Musica Antiqua".
Verdere inlichtingen op het adres :Festival van Vlaanderen -C. Mansionstraat 30, 8000
BRUGGE.

INNSBRUCK 7-13 SEPTEMBER 1979 :PAUL HOFHAIMER -PREIS

HetvijfdeOrgelconcoursvoordePaulHofhaimer-prijsvande"LandeshauptstadtInnsbruck
heeft plaats tussen 7en 13 september e.k.

Tergelegenheidvande450steverjaardagvanhetafstervenvanKeizerMaximiliaandeEerste
heeft de stad Innsbruck in 1969 de Paul Hofhaimer-prijs gesticht ter bekroning van de uitvoering
van vroegere muziek op orgel.

De prijs bedraagt 30.000 schilling, verder zijn nog twee prijzen van respectievelijk 20.000 en
10.000 schilling.

Het verplichte programma bestaat uit werken van Kerll. Bach-Vivaldi. Merulo. Gabrieli,
Erescobaldi. Erbach. Hofhaimer en Schlick. en ivordt vertolkt op drie verschillende geëigende
instrumenten.

DeItaliaanseliteratuurzalgespeeldwordenopeenmerkivaardigItaliaansrenaissanceorgeluitde
tweede helft van de léde eeuw. Het staat in de Silherne Kapelle van de Innshrucker Hofburg.
De oudste Duitse orgelliteratuur zal vertolkt worden op het Ebert-orgel in de Innshrucker
Hofkirche. Dit imtrument van 1555 -1561 gebouwddoorjörg Ebert uit Ravensburg is in zijn
originelestaatbewaardgebleven.Eennaarmenzegtgewetensvollerestauratie(1976)maaktehet
terug bespeelbaar. Een aangepaste techniek met de toepassing van de oude vingerzettingen is
noodzakelijk.

EenmooieprogrammabrochureenverdereinlichtingenzijntebekomenbijStiidtichesKonzertbüro
Herzog-Friedrich-Sirasse 1911
A6020 Innsbruck -Oesterreich

Samenstelling van deJury :Bruno Wind (Oostenrijk), Gustav Leonhardt INederland). Dr Luigi

Tagliavini (Italië). Jean-Claude Zehnder (Zwitderland). Michael Radulescu (Oostenrijk),
Herbert Tachezi (Oostenrijk).

TWEEJAARLIJKSE NATIONALE ORGELWEDSTRIJD VOOR DE ■PRIJS ALE
PA E P E N " .

De Tweejaarlijkse Nationale Orgelwedstrijd voor de "Prijs Alex Paepen" zal in de loop van de
maand december 1979 ingericht worden door het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te
Antwerpen.
Voorwaarden :

Mogen aan deze wedstrijd deelnemen :alle organisten zonder leeftijdsgrens, die aan een

ConservatoriumvanBelgië,tenminsteeenEerstePrijsvoorOrgelbehaaldhebben,alsookde
orgelleraarsvandeKoninklijkeConservatoriavanBelgië.Vandezeleraarswordtnietgeëistdat
zij een TPrijs voor Orgel behaald hebben.

De nationaliteit van de deelnemers komt niet in aanmerking.
Programma :

De volgende werken moeten gespeeld worden op het examen :
1. Drie werken van vóór 1800 waaronder een werk vanJ.S. Bach.
2. Drie uerken na Bach.

3. Concertstudie in Gvan A, Paepen (Uitgave Prop -Antwerpen).
4 9

Het programma moet een werk bevatten van een Belgisch componist gekozen uit de orgelliteratuur
van alle tijden.

Bovendien zullen de mededingers een improvisatie van ten hoogste tien minuten moeten doen op een
thema door de jury aangegeven.
Prijzen :

De beste laureaat van deze wedstrijd ontvangt een prijs van 50.000 fr.
De tweede laureaat ontvangt een bedrag van 20.000 fr.
De derde laureaat ontvangt een bedrag van 7.500 fr.
De eerste prijs kan slechts 'eenmaal door dezelfde mededinger behaald ivorden.
Inschrijving :

De inschrijvingen, samen met een afschrift van de l" Prijs in Orgel (niet voorde orgelleraars van

de Koninklijke Conservatoria), ivorden ingewacht uiterlijk op 1november 1979, bij de Heer
Engine Traey. Directeur van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium. Desguinlei, 25, te
Antwerpen.

Verdere inlichtingen omtrent de juiste datum, uur en plaats waar de wedstrijd zal worden
ingericht, zullen aan de ingeschreven mededingers medegedeeld worden.
ORGELACADEMIES
BAD HERSPELD 13 -15 APRIL 1979

DeBadHersfelderOrgel-FesttagedieplaatshebbenopGoedeVrijdag,PaaszaterdagenopPasen,
zijn gewijd aan de orgelwerken van J.S. Bach en M. Reger. De interpreten zijn H.M. Hoffman,

E. Kraus en Al, Lücker. De concerten gaan door op het grote orgel van de stadskerk van Bad
Hersfeld.

KASSEL 18 -22 APRIL 1979

De ’’8e Wochefür getstliche Musik der Gegenwart”, gewijd aan nieuwe kerkmuziek heeft plaats
te Kassei van 18 tot 22 april 1979.
Contactadres :Kantorei an St.-Martin, Lutherplatz 6, D-3500 KASSEL (Duitsland).
TOULOUSE 26 JUNI -14 JULI 1979

"Les semaines del'orgueet du clavecin”Toulouse 1979 gaan door, voor het orgel van 26 juni tot 14

juli en voor het clavecimbel van 2tot 14 juli. Marie Claire Alain (26 -30 juni) geeft een

uiteenzetting over -en een interpretatiecursus van het orgeloeuvre van Jehan Alain.
Het thema "L’orgue symphonique” wordt gedurende de 2e en 3e week (van 2tot 14 juli) behandeld

door Andr'e Marchal en Xavier Darasse. Deze cursussen gaan door op symfonische orgels te
Toulouse en omstreken. Vier Cavaillé-Collorgels worden hierbij bespeeld.

Gelijktijdig (eveneens van 2tot 14 juli) loopt een initiatiecursus over hedendaagse orgelmuziek
door Bernard Eoccroulle.

Elisabeth Chojnacka geeft een interpretatiecursus (van 2tot 7juli) van de hedendaagse

claveambelmuziek en Gustav Leonhardt geeft meester- en interpretatiecursussen (van 7tot 14

juli! met als thema ,,De barok in Italië en Duitsland".

HAARLEM 6-22JULI 1979

Van 6tot 22 juli 1979 wordt te Haarlem de 25e Zomeracademie voor organisten ingericht.
Docenten zijn :Piet Kee (J.S. Bach, Buxtehudej, Hans Haselböck (improvisatie), Ton Koopman

(J.P. Sweelinck en tijdgenoten). Daniël Roth (Franse orgelliteratuur uit 19e en 20e eeuw), L.F.
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Tagliavini (Italiaanse en Spaanse orgelliteratuur), Wernerjacob (Max Reger en hedendaagse
componisten). K. Gilbert (Clarecimbel: Couperin, Marchand, Clêrambault, d'Anglebert)
Inlichtingen en aanmelding bij :Stichting Internationaal Orgelconcours Stadhuis Haarlem Nederland.

BAD HERSPELD 6JULI -5AUGUSTUS 1979

Inde19-BadHersfelderEestspielkonzerte1979nemenhetorgelendeclavecimbeleenbelangrijke
plaats in.

In vier recitals nl. op 6. 13. 27 en 20 juli ivorden respectievelijk Engelse, Pranse en Italiaanse

orgelmuziekenromantischeorgelwerkengeprogrammeerd.OpclavecimbelvertolktMireilleLagacé
op 15 juli de Goldbergvariaties van Bach en op 14 juli geeft zij een gevarieerd clavecimbelrecital.
S A I N T- D I E 1 5 - 2 8 J U L I 1 9 7 9

Van 15 tot 28 juli 1979 gaat te Saint-Dié (Frankrijk) een zomeracademie voor orgel door, met als
docenten :Louis Thiry. Maurice Moerlen. Gunter Morche. Jean-Pierre Legay, Pierre Parisot,
Jean Wallet, G'erard Letellier. Pierre Perdignon. Philippe Hartmann.
Gastdocent: Bernard Lagacé

Inlichtingen :Mare Goertz -16 Rue du Aiaréchal Foch. F-88100 Saint-Dié France.

ROMAINMOTIER 15-29JULI 1979

Interpretatiecursus voor organisten
Guy Bovet. Lionel Rogg.

Programma :werken van Buxtehude. Guilain. Rossi. Brahms. Franck.J.S. Bach :Schiiblerkoralen. Fantasieën &Fuga's.

Inlichtingen :Secrétariat du Cours Internationald'Orgue

La Maison du Prieur. CH-1349 Romainmotier, Zwitserland.

SAINT-DONAT 19-26 JULI 1979
Te Saint-Donat wordt door het "Centre musical international J.S. Bach" een "Académie
internationale d'Orgue" georganiseerd. Deze gaat door van 19 tot 26 juli 1979Het programma van de zomercursus, gegeven door AI. Cl. Alain is geivijdaan de interpretatie van

het preludium en fuga ineBWV 548. de toccata en fuga in FBWV 540. de triosonaten n~ 1en2
BWV 525 en 526. de fantasia en fuga in aBMV 561 en tien koralen uit het "Orgelbüchlein
BWV 618 tot 627. De cursisten moeten minimum drie werken vertolken.

Voor verdere inlichtingen :Académie Internationale d'Orgue -26260 Saint-Donat France.
SALAMANCA

6-II

AUGUSTUS

1979

Internationale interpretatiecursus voor oude Spaanse muziek
Monserrat Torrent. Guy Bovet.

Inlichtingen :Secrétariat du Cours International d'Orgue, La Maison du Prieur. CH-1349
Romainmotier. Zu itserland.
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B AY R E U T H 7 - 2 7 A U G U S T U S 1 9 7 9

Orgel -iiHerpretatieairsiis
Thomas Rothert. Marinette Extermann. Pierre Perdigon.
Programma :werken van Su eelinck, Liszt, Alain. Bach.

Inlichtingen -.InternationalJugend-Pestspieltreffen. Postfacb 2603. D-8580 Bayrenth. B.R.D.
PISTOIA 26 AUGUSTUS -7SEPTEMBER 1979

Academia di Musica Italiana per Organo.
L.F. Tagliarini.J.C. Zehnder. R. Saorgin.
Programma :werken van Prescobaldi en Banchieri.
Inlichtngen :Segretaria Dell Academia di Musica Italiana per organo. Via delta Madonna 28,
T51100 Pistoia. Italië.

ORGELSEMINARIES Conservatorium Brussel

Ürgetseminaries worden in het Kon inlijk Conservatorium te Brussel gegeven door Ghislain

Potvlieghe. Antoine Fauconnier en Harald Vogel. Zij beogen het promoveren van de orgelbouw als
kunstambacht, uitgaand vanuit bronnenstudie en praktijk.
Harald Vogel gaf van .1 tot 5maart seminaries over de "Muzikale Retoriek in Relatie tot de

Interpretatie". Hierbij stelde hij eigen materiaal ter beschikking, doceerde in het Instrumenten¬
museum en bespeelde enkele merkwardige historische instrumenten. Verder maakte hij gebruik van
het studieorgel van Draps. Op 4maart gaf hij een matinee-recital op clavichord en clavecimbel.
Zijn seminarie richtte zich tot organisten, clavecinisten. pianisten, violisten, enz...

Ghislain Potvlieghe handelt in zijn seminaries over de "Zuidnederlandse Orghelhistoriek”. De
geschiedenis van de Zuidnederlandse Orgelbouw, de biogra eën van de betrokken orgelbouwers
worden met rijke feitenkennis en sprankelende humor meegedeeld. Het is de bedoeling om de
orgelstudenten inzicht te verschaffen in het eigen rijk historisch orgelpatrimonium.
Zij zullen moeten zorgen voor het Vlaamse orgellandschap. Zij zullen het met deskundigheid
moeten verdedigen tegen onbegrip, vent aarlozing en eigengereide aanpak van niet bevoegden.
Antoine Fauconnier geeft les over de "Technische Opbouw van het Orgel".
Dit seminarie heeft een dubbel opzet :
I. de belangstelling van de beginnende orgelstudenten te bevorderen.

2. de gevorderde studenten te sensibiliseren voor de taak van orgelzorg en orgeldeskundigheid.
In de mate van de mogelijkheden wordt dieper ingegaan op de technische en structurele elementen
van de orgelbouw en de manier waarop die in restauratie en nieuwbouw dienen opgelost te worden

CONCERTEN

14 januari :Geleen tNli -Loret-orgel :John Boone

14 maart :20.30 u. Brugge St. Giliiskerk :Jozef Sluys
22 maart :20 u. St.-Niklaas (Terekenl St.-Jozefkerk :Michel Pieters m.m.v. het gemengd koor
Psallite. o.l.t. Mathias Pieters

30 maart :20.30 u. Averbode Abdij :Trio Jozef Sluys
20 april: 20 u. Watervliet :K. D'Hooghe

10 mei :20 u. St.-Niklaas (Tereken) St.-Jozefkerk :Jan Van Landeghem m.m.v. het koor in duld
jubilo. o.l.i. M. Van Daele
3juni :15 u. Beauvoorde :Jozef Sluys

fi

52

V A R I A

OrgelpuntiseennieuireveertiendaagseorgelmagazinevanBRT5,dieop21januarijl.om18u.

voor het eerst in de eter kwam. De uitzending heeft tot doel allerlei orgelinformatie door te spelen.

HetinitiatiefislovensivaardigenOrgelkunstdruktdehoopuitdatditprogrammaleidtnaar

duidelijke en objectieve informatie.

Hetzoekennaar-enhetinformerenoverdeambachtelijkewaardenindeinstrumentenbouw,ende

dienstbaarheidaandeorgelmuziekenaandeorgelszalhopelijkinspirerendwerkenendeze
orgelmagazinetoteenverrijkendeinformatiebronmaken.

VooreenkloosterorgelgebouwddoorLouisHooghuysin1896wordteenpassendebestemming
gezocht.

De dispositie is :Voix celeste 8. Salicional 8, Principaal 8, Prestant 4, Bourdon 8, Flute 4,

Fugara4,DoubletteP.DemanuaalomvanggaatvanCtotgS.Erisgeenpedaal.Hetpijpwerkis
integraalvanHooghuys.Defrontpijpenzijninzink,dochmooigemaakt.Dekasttspttchpine,
heefteeneenvoudigevormgeving,sluitenigszinsaanbijdeneoklassiekestijlentsvrijfunkttoneel.

De achterwand is wat uitgebrejd, een zwelkast is later bijgevoegd. Er is vrij veel restauratiewerk
het meubel, het pijpwerk en het windwerk nodig. Inlichtingen kunnen ingewonnen worden
op het secretariaat van "Orgelkunst".

a a n
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PRULLARIA of Steen des aanstoots
I

Op het tijdschrift "Orgelkunst” is op velerlei wijze gereageerd, zo ook
in het Nederlands blad "De Orgelvriend”. Het is een blad, dat in vak¬

kringen de naam draagt ”orgel-pornogra sch” te zijn en dat op grond
van het vertoonde gemiddelde niveau..

Waarom we zo lelijk over ”De Orgelvriend” doen ?Wel,!daar is voor

één keer alle reden toe :J.W. van Spronsen, redakteur van het tijdschrift,
heeft in zijn vaste rubriek ”Ons Orgelwereld je” in het laatste december¬
nummer eens even uit de doeken gedaan, wat voor "antieke” ideeën er
m
wel leven bij de redaktieleden van "Orgelkunst”. We zullen m e n e e r
onderstaande regels ook zelf even aan het woord laten.

Nadat hij eerst onze hoofdredakteur even "prettig” heeft neergezet,
vervolgt hij zijn verhaal aldus :"Als Uhet tijdschrift doorleest, waant

Uzich niet direkt buiten de grens van ons land, doch wel 25 jaar in
de tijd terug. Zeer principiële ideeën en de daarbij behorende uitdruk¬

kingen en woorden zoals wetenschappelijke restauratie, vernieuwings¬
drang, verantwoordelijkheid, orgelbeleid, historiserend

puritanisme

komen we bladzij na bladzij tegen. Arme Belgische orgelvrienden ;zij
moeten onze gang van 195 3naar 1978 nog gaan meemaken alsof ze op
een andere planeet wonen ... Wat moet dat worden ?”

Dat is niet mis !En dat van de kant van een orgelvriendenclub, die
beweert volgens haar begripsomschrijving "geen partij te kiezen voor een
bepaalde opvatting, stijl of richting” (sic !). En dat is een blad, dat in het
decembernummer mediteert met een vroom verhaal over vrede tussen de
mensen onderling !

Het blijkt dat de heer Van Spronsen buitengewoon slecht begrijpt, wat
een aantal idealisten in België bewogen heeft om tijd en geld te steken in

de start van "Orgelkunst”. De opgemaakte inventarisaties van het
Belgische orgelbezit, die onthullen, hoe slecht het er met het historisch

orgel voorstaat, deren hem niet. Hij heeft ze wellicht nooit gezien, laat

staan bestudeerd.^Hij wordt ook niet gehinderd door kennis omtrent de
Belgische orgelpolitiek, noch door kennis over de ontwikkelingen in de
orgelkultuur in eigen land gedurende de afgelopen 25 jaar. Hoe zou je
ook, als je geen principes wilt uitdragen, als je bijna alles mooi vindt ?De
handel in elektronika vindt in "De Orgelvriend” een mogelijkheid om

fi
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-als nergens anders -ongelimiteerd reklame te maken. Leve de
bescherming van de orgelkultuur !België heeft van meneer Van S.,
eertijds medewerker van ”De Praestant”, en zijn makkers niet veel
positiefs te verwachten :toen niet (toen er al lof werd geuit over ont¬
luisterde orgels) en nu niet !
Maar gauw stoppen met het ruilabonnement, dat door „De Orgelvriend’’
is aangevraagd, zou ik zeggen. We zijn te principieel en daar houden Van
Spronsen e.s. niet van. Dat is volgens hen ook helemaal niet nodig ;weten
zij veel ... ?
H . K .

I I

Een abonnee stuurde ons een autentiek persuitknipsel, dat we graag over¬
nemen. Alleen persoons- en plaatsnamen werden afgekort. Hoe een
orgelprobleem in een gemeenteraadszitting werd behandeld, en wat de

neerslag daar van was in de pers, blijkt uit hetgeen volgt ;
Daarna werd overgegaan tot de bespreking van de aankoop van een
positief orgel voor de kerk te H. Dit orgel zou 525.000 Fr. kosten.
Raadslid D. zei dat men reeds kleine orgels kan krijgen van rond de
25.000 Fr. en vroeg dan ook of die uitgave van meer dan 600.000 Fr. (met
BTW) niet overbodig is.
Raadslid H. voegde daar aan toe dat het nodig is te besparen en dat het
misschien beter ware een ''oppositie-orgel'' te bespelen dan een "positieï

ï

orgef'. Daarop antwoordde raadslid D. dat H. tevreden was met een

kleiner orgel maar dat de orgelkommissie daar niet akkoord mee ging.
POSITIEF

?

Raadslid M. vroeg dan nog naar de juiste betekenis van een positief orgel
waarop de burgemeester het antwoord schuldig bleef.
Volgens Raadslid N. zou een dergelijk orgel in tegenstelling staan met;
een orgel in een danszaal. Achteraf kon de burgemeester toch de juiste
betekenis van deze benaming meedelen en zei dat het een gemiakkelijk
verplaatsbaar orgel betreft.”
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