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EDITORIAAL 

Blijft het mogelijk om welvaart en welzijn van elkaar te onderscheiden ? 
Onderlijnt de moderne vooruitgang en de beheersing van de techniek 
de opgang van de mens in de twintigste eeuw? 

Welvaart die niet groeit naar welzijn laat brede sporen van verwoesting 
na om uiteindelijk zelfvernietigend te werken. De superioriteit van de 
moderne technologie leidt naar een gevaarlijk gevoel van meerwaardig
heid waarbij de industriële wereld de ambachtelijke waarden minacht 
en verplette1t, aldus de vernietiging van het handwerk van de mens be
vorderend. 

Twee krantenartikels van december laatstleden illustreren twee werel
den zonder raakvlakken. Het Brabants Dagblad titelde «Een goed orgel 
wordt met de hand gemaakt.» De Standaard trok een ander register en 
vroeg de aandacht met «Microprocessor haalt meer uit het orgel». 

Waarden en schijnwaarden staan tegenover elkaar. Het ambachtelijk 
gebouwd instrument waarbij alle onderdelen vervaardigd worden door 
zorgzame handen van kundige vaklui kunnen en mogen niet uitge
speeld worden tegen ingenieuze apparaten met min of meer indruk
wekkende knoppen, toetsen, lichten, wippers en signalen. 

Een viool kan ambachtelijk of fabrieksmatig vervaardigd worden. Ie
dereen vindt het vanzelfsprekend dat het «pièce unique» een énig mu
ziekinstrument is. De fabrieksmatig gebouwde viool wordt geduld bij 
gebrek aan beter. Wanneer zal dit alles duidelijk worden voor de orgel
wereld? 

De orgelbouwers die aan industriële orgelbouw doen, realiseren zich 
nog niet dat zij hun beroep vernietigen, in de maalstroom ook nog de 
historische instrumenten meeslepend. 

De organisten die veel klavieren en registers, veel kombinaties en tech
nische apparatuur verkiezen boven de kwaliteit van de mooi gemaakte, 
goed geîntoneerde registers en de soepel spelende trakturen werken 
mee aan een stinkend rottingsproces. 

De kerkelijke overheid gaat maar door met het omvormen van de tem
pels tot salons. Dank zij de technische apparatuur wordt de winterse 
kerkbezoeker gekoesterd in een gezellige warmte die dient om de vro
me zielen te lokken en te ontdooien. Jammer genoeg gebeurt dit ten 
koste van soms waardevol houtsnijwerk, van mooie schilderijen, ja zelfs 
van Vlaamse Primitieven en van de orgels die er nog de grootste slacht-

. offers van zijn. Sommige instrumenten moeten temperaturen van 20, 
30 ja zelfs 40 graden doorstaan. Vanzelfsprekend leidt de techniek van 
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verwarmingsapparatuur en de thermostaat naar een verspilling van en
ergie en een vernietiging van de orgels, het houtsnijwerk en de schilde
rijen. Het «push button» systeem vermeit de homo ludens. Kan het niet 
met mate gebeuren ? 
Is 12 tot max. 15 graden niet voldoende ? Of moet de kerkganger ook 
nog wegdommelen ? In een broeierige atmosfeer kan de geest niet wer
ken. 

Luidsprekers, opnameapparaten, casettes en platen zijn zoveel tover
middelen bespeeld door vlijtige modernisten om de argeloze kerkbe
zoeker in de passende stemming te brengen. Straatliedjes en min of 
meer goedkope, suikerzoete «brol» verdringen het orgel, het zangkoor 
en de cantor. Hoe bestaat het ! 

Ook hier doodt het overmatig gebruik van de hulpmiddelen die de tech
nische apparatuur ons biedt veel menselijke subtielere activiteiten. 
Daarbij dient nog vermeld dat hoest- en niesbuien van voorlezer of pre
dikant leiden tot weinig stichtelijke ontploffingen. Het is U bekend dat 
micro's en luidsprekers niets anders doen dan versterken en vervor
men. Hopelijk staan zij er niet al te schraperig bij te kraken en te kras
sen. Het oor wordt niet gestreeld, het oog evenmin. 

Indien deze mallemolen verder doordraait dan wordt eerstdaags ook 
nog de predikant en de voorganger vervangen door de video-recorder 
en de TV waar alles op voorhand werd opgenomen in één centrum voor 
het ganse land en dit om toe te laten dat wij thuis in de knusse zetel of 
in het café op de hoek van de straat de wekelijkse bezinning kunnen la
ten insijpelen. Dit zou toch ook wel praktisch en gemakkelijk zijn voor 
de predikant, de voorlezer en de kerkganger. Op onze drang naar com
fort en gemakzucht schijnt het aan te komen. Modern, praktisch en ge
makkelijk zijn begrippen met een uitwerking als de aanbidding van de 
nieuwe gouden kalveren. 

Aan een priester die neerhalende slechte blikjesmuziek serveerde bij li
turgische vieringen stelde ik de vraag waarom zulks gebeurde. Hij deed 
het omdat de mensen het graag hadden. Ik heb ter overweging gegeven 
met potsierlijke lichteffekten en andere noodzakelijke attribute.n over te 
gaan tot imitatie van de zwoele, speciale, al dan niet exotische amuse
mentsaangelegenheden. 

Wij moeten aandacht besteden aan deze evolutie. Wij mogen echter 
niet in paniek slaan. Is het niet steeds een beweging tussen ebbe en 
vloed of een spel van golven ? 

Bij het afleggen van de oude gewaden moeten wij met omzichtigheid te 
werk gaan. Zijn de nieuwe wel beter ? Leiden zij ons op veilige paden ? 
Brengt het vuur kracht, licht en geest of werkt het vernielend ? Gebrui
ken wij of verbruiken wij de ons ter beschikking staande middelen ? 
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Wij zullen in de orgelkunst moeten zoeken naar een gefundeerde en 
consequente houding. Hierbij moet een confrontatie van ideeën moge
lijk zijn en dit vanuit alle gezichtshoeken. «Orgelkunst» wil dit mogelijk 
maken door te streven naar intellectuele eerlijkheid en respect. Luister
bereidheid en wederzijdse waardering zullen vruchtbare contacten in 
de hand werken. 

Met moed en verantwoordelijkheidsgevoel zullen wij uitkomen voor 
önze eerlijk opgebouwde eigen overtuiging. 

«Orgelkunst» kent een gewaardeerde start en krijgt heel wat lovende 
reakties in Nederland en in Vlaanderen. 

Een lezer uit Berchem schrijft over tergende wantoestanden : «Orgels 
worden stoofhout omdat men het jaarlijks onderhoud schrapt. Daardoor 
wordt dan na enkele jaren een grote restauratie nodig, die onbetaalbaar 
wordt. Voor enkele duizenden franken koopt men een electronium en 
het kwaad is gebeurd, op het hoogzaal komt een memelnest. » Maar 
men vindt nog sterkere staaltjes. Haasdonk, het dorp van mijn grootva
der, restaureerde met overheidssteun een historisch orgel. Tot mijn 
grote verbazing stelde ik onlangs vast dat de koster-organist een ham
mond bespeelde. Bij navraag bleek men het mooie instrument nooit 
meer te bespelen. Wat kan men tegen zulke domheid doen ? 

Ton Van Eck, organist, Jacobuskerk Den Haag zond een uitvoerige 
brief waaruit 
«Overigens alle lof voor dit initiatief. Ik heb er alle begrip voor, dat de 
normen voor restauratie van orgels in België zeer streng zullen moeten 
worden gehanteerd, gezien de schade die in het verleden is aangericht; 
dat hiervoor vanuit Nederland zo weinig begrip bestaat vanuit bepaalde 
kringen is m.i. grotendeels te wijten aan onbekendheid met de situatie 
in uw land ... 
Ik had in Gent een twee klaviers mechanisch orgel ter beschikking, dat 
in 1967 was gebouwd. Toen ik een keer met een employé van een ne
derlandse orgelbouwer het geheel van binnen kon bekijken, om wat 
hangers en andere inconvenienten op te heffen bleek men zich van een 
toch wel zeer onorthodoxe tractuur bediend te hebben, nl. nylondraad. 
Ook bleken de draadveren van de ventielen door een niet gelukkige ma
teriaalkeuze niet behoorlijk te functioneren, en dan te weten dat dit 
oude Anneessens-laden waren, (?) die men had «gerestaureerd». Dit, 
en de uitstekende documentatie van de heren Potvlieghe en Fauconnier 
hebben mij een beeld gegeven van de stand van zaken bij U en dan is 
een dergelijke stringente aanpak waarschijnlijk de enige manier om het 
Vlaamse historische orgel van zijn ondergang te redden. 

Daarom hoop ik dat U bij uw activiteiten niet alleen de l 7de en l&le
eeuwse instrumenten zult betrekken, maar tevens zult trachten de goe
de 19de-eeuwse factuur te bewaren. De orgels van Merklin, Loret, 
Schijven en Anneessens, die nog getuigen van het vakmanschap zijn 
dat waard ... 
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In uw land zouden de nog bestaande orgels van Cavaillé-Coll (van de in
strumenten is er al een naar Nederland verhuisd, nl. dat van de Rè
demptoristenkerk te Antwerpen) beslist eens geînventariseerd moeten 
worden en onder bescherming van de Rijksdienst voor Monumenten en 
Landschappen geplaatst moeten worden. Gelukkig worden in België 
toch reeds een niet gering aantal goede restauraties uitgevoerd.» 

L. Van Den Berg uit Vlaardingen schrijft «Tevens wil ik van deze gele
genheid gebruik maken, mijn waardering uit te spreken voor dit fijne
orgelblad. De meeste «orgelliefhebbers» zitten en denken duidelijk op
een andere golflengte, en begrijpen niet waar je over praat. Met wat ik
in uw blad lees, uw gedachten over orgels, orgelbouwrestauraties, or
ganisten en orgelmuziek voel ik mij verbonden. » 

Ontmoetingen met organisten in onze steden en dorpskerken zijn 
steeds boeiende, soms treurige belevenissen. De ene heeft het over zijn 
orgel dat schreit en piept omdat de verwarmingsinstallatie steeds op 
kookpunt staat. De andere heeft tet over het onbegrip van de kerkelijke 
overheid voor het ambt en de inzet van de organist. Een derde ziet het 
met de liturgische vernieuwingen niet meer zitten. 

Een lezer uit Brugge schrijft : «Er zijn heel veel orgels in Vlaanderen in 
een zeer slechte en verwaarloosde toestand. En dit komt meestal door 
de nalatigheid van de kerkfabrieken en pastoors. » 

Voor de pastoor-deken voldoet het vermoeiende orgel «als er maar la
waai uitkomt.» 

En zo is het in de meeste kerken in Vlaanderen. 

Uit eigen ervaring kan ik hieraan toevoegen dat het mooie Van Pete
ghemorgel te Verrebroek in Oost-Vlaanderen, waar ik mijn eerste or
gansitenjob vond, geen enkele onderhoudsbeurt mocht krijgen gedu
rende de vijf jaar dat ik er verbonden was. De pastoor antwoordde stee
vast : «mijnen bruinen kan het niet trekken» . 

Orgelkunst nodigt uit om deze en andere delicate kwesties open en se
reen te behandelen. Het is niet verbazingwekkend dat onze delicate 
omzichtigheid leidt naar halfslachtige «rond-de-pot-draaierij». 

Als er nu wat minder onder de mat geschoven wordt zal een open om
gang in de wereld van de organisten, orgelliefhebbers, orgeldeskundi
gen en orgelbouwers een beter toekomstbeeld scheppen. 

Als er nu wat minder intriges zijn en wat meer niveau komt dan kunnen 
wij beter onszelf zijn in een directe omgang met collega's en overheid 
en zullen wij mekaar kunnen ten dienste staan. 

Als er nu wat meer openheid en klaarheid komt in het beleid dan zal dit 
inspirerend werken op allen. 
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Als de macht het gezag als wapen opbergt en mee wil werken aan een 
bezinning over de werkelijke problemen van het orgelbeleid dan zal dit 
de orgelkunst binnen en buiten de liturgie dienen. Orgelkunst wil hier
aan meewerken en nodigt U allen uit om op 24, 25 en 26 Augustus in de 
abdij te Grimbergen het orgelcolloqium bij te wonen. 

K. D'HOOGHE
hoofdredacteur.

Raymond Schroyens 
• CLA VIERMUZIEK,

EEN GEHEIM HUWELIJK.

In het eerste nummer van Orgelkunst publiceerde ik een bijdrage onder 
de titel Orgelmuziek op de weegschaal. Het was een herverwerking van 
een lezing gehouden tijdens de orgeldagen 1968 te Averbode en behan
delde een probleem dat nog altijd even aktueel is gebleven, nl. de bena
dering van het orgel en zijn muziek. Déze publicatie is nu welhaast een 
jaar oud en ik heb inmiçldels kunnen vernemen dat sommigen zich 
groen hebben geërgerd aan mijn verklaringen. Ik weet het : een klauw 
in je vlees krijgen is geen pretje. Een kwaadaardig gezwel moet tijdig 
doorgeprikt worden en wie de kwaal onderkent is reeds virtueel aan de 
beterhand. Vervolgens kunnen de middelen worden bepaald om het 
venijn te bekampen. 
Voor enthoesiasten van het orgel (net zogoed als voor andere instru
menten) geldt het probleem niet zozeer het bouwkundige, het organo
grafische of het locaal-esthetische, maar in hoofdzaak het inspiratieve, 
en dit steevast als gevolg van een te beperkte repertoirekennis. Ik meen 
alvast weer een nieuwe klauw uit te slaan door te verklaren dat de 
meeste organisten het repertoire van hun instrument onvoldoende ken
nen. Dit komt door dat het de meesten aan inzicht ontbreekt om op ei
gen houtje op speurtocht te gaan. Ze kennen geen beroepsnieuwsgie
righeid. 
Wanneer men bedenkt dat elke cultuurperiode enkele decennia ge
duurd heeft en vele markante prestaties op haar palmares heeft gezet, 
dan moeten wij vaststellen dat er toch heel wat van het onmetelijke cla
vierrepertoire moet vergeten zijn geraakt, te oordelen naar het vijftigtal 
komposities die men uit iedere periode meent te kennen. Dit zijn dan 
doorgaans alleen maar de hoogste toppen van het grenzeloze muziek
woud. Tijd en geschiedenis hebben intussen hun verloop gehad en vele 
overleveringen gingen-op een stipje na soms- helemaal verloren. Het 
kan ons heden slechts verbazen hoevéél er ter overlevering nog is ge
bleven wanneer men bedenkt op welke barbaarse wijze de generaties 
intussen met elkanders verwezenlijkingen zijn omgesprongen. 
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Met de verspreide scherven zijn navorsers sedert ettelijke jaren aan 
een gigantische legpuzzel begonnen en de reconstructie van voorbije 
culturen heeft ons reeds verrassende dingen onthuld. Ze heeft ons al
vast datgene geleerd wat wij uit' de literatuur of uit de bouwkunst niet 
zo direct duidelijk konden capteren, nl. een qruisend leven, een emotio
neel geladen levensdrang, een uitdrukkelijke reële levensmentaliteit, 
die men «de andere poëzie» van de tijd zou kunnen noemen. 
Het repertoire is nochtans enorm en er is in de laatste jaren steeds 
meer aan het licht gekomen dan wat we hadden godacht of hadden kun
nen vermoeden. Toch hebben wij tot op heden niet eens de helft ervan 
gehoord, menende dat dit alles was. Van dit enorme woud zagen we 
slechts dàt deel waar wij zelf stonden. Laten we dus het resterel_lde deel 
van dat woud binnentreden en ontginnen. Het bevat datgene wat door 
de Barnumvirtuozen laatdunkend klavier- of «kleinorgel»-literatuur 
werd genoemd. De pejoratieve bijklank verdwijnt echter geleidelijk. 
Men heeft nu toch reeds -eerlijkheidshalve- de woordsplitsing tussen 
klein orgel en literatuur geplaatst. 
Het orgelspel is van bij het begin van de westerse geschiedenis als een 
zaak van eer beschouwd geworden. Uitverkorenen bespeelden het pij
peninstrument en deden dat in een staat van geestelijke verhevenheid. 
Het orgel heeft altijd een beetje apart gestaan en men kende het zelfs 
een eigen notatiesysteem toe, nl. dat van de z.g. orgeltabulatuur. Bij 
het voortschrijden der jaren voltrok er zich echter een generalizering in 
het muziekschrift en de orgeltabulatuur verdween. Op dàt moment 
werd een duidelijke aanwijzing van een eventueel verschil tussen mu
ziek voor orgel en voor een ander toetsinstrument zo goed als opgehe
ven. 
Steeds meer ging alle manuaalmuziek op elkander lijken. Het werd -en 
is nog- vaak zo onduidelijk dat men niet precies meer herkende of men 
met orgel dan wel met clavichord, virginaal, spinet of klavecimbel te 
doen had, of heeft. De muziek verkreeg een meer algemeen aspect en 
zo wordt het begrijpelijk dat men het verschijnsel met een algemene 
benaming is gaan aanduiden: claviermuziek. Deze benaming sloeg dus 
op alle instrumenten voorzien van een toetsenbord en ze verried geen 
duidelijke aanwijzingen meer i.v.m. de uitvoering. Het was aan de spe
ler om uit te maken welk instrument in aanmerking zou komen. 

INSTRUMENTATIE. 
Het is vast geen kwaad idee hier even na te gaan waarin het verschil 
tussen de zojuist genoemde instrumenten precies ligt. Want, indien 
CLAVIER een verzamelnaam is, dan wijst dit er tevens op dat er toch 
onderlinge verschillen zijn. Het klavecimbel is een instrument waarbij 
de toon wordt voortgebracht door het aanknijpen van de snaar door een 
plectrum, gemonteerd in een klein tuimelmechanisme, op het uiteinde 
van het verlengde van de toets. Dit aanknijpen van de snaar gebeurt 
vooraan in het klavecimbel aan klavierzijde zodat de snaar over haar 
ganse lengte kan trillen en een sonore klank kan voortbrengen. De 
toonintensitiet kan niet door de aanslag worden beïnvloed, net zomin 
als bij het orgel. 
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Virginaal en spinet huldigen hetzelfde principe, maar de klankeigen
schap wordt in beide gevallen anders omdat de plaats van het aanknij
pen en vooral omdat de vorm van beide instrumenten elk voor zich an
ders is. Dit vormverschil is trouwens de voornaamste aanleiding ge
weest voor de verschillende benamingen, heden ten dage. Men heeft-er 
op verschillende tijdstippen en in verschillende landen verschillende 
opinies over gehad, zodat de benamingen wel eens door elkaar werden 
gehaald. In principe bekeek men spinet en virginaal allebei als de ver
kleinde uitgave van het klavecimbel (ook cembalo, manuaal, harpicor
dium, steertstuk, zwijnskop, clavecin en harpsichord genoemd). 
Noemenswaardige verschillen in speelswijze zijn er echter niet en de li
teratuur vor deze drie types van instrumenten is uitwisselbaar. De 
klank van het virginaal is net iets molliger dan van de andere twee om
dat de snaar in het midden van haar lengte wordt aangeknepen en voor
al omdat de resonantiekast tamelijk lang en betrekkelijk diep is. Omdat 
deze laatste twee eigenschappen bij het spinet niet aanwezig zijn krijgt 
dit een ietwat nijdiger klankkarakter. De snaren zijn hier dus veel min
der lang, bijgevolg is ook de zangcapaciteit minder volumineus. 
Indien deze drie instrumenten onderling nogal nauw verbonden zijn, 
dan is dit niet het geval met het clavichord. Hoewel gewoonlijk even 
eens rechthoekig zoals het virginaal, ontstaat de toonproductie hele
maal anders. Het clavichord is a.h.w. een «slagtoetsinstrument» in te
genstelling met de vorige drie die we veeleer «tokkel-toetsinstrumen
ten» zouden moeten noemen. Het clavichord is qua mechaniek zo mo
gelijk nog eenvoudiger van constructie : op het uiterste· van de toets 
staat een koperen staafje rechtop dat bij bespeling van de toets tegen 
de snaar slaat. De aanraking van beide metalen verwekt een onver
wacht weke toon, die algauw door het minste gerucht kan overstemd 
worden. Deze rechtstreekse aanraking maakt de toon echter spontaner, 
variabeler en vooral expressiever dan bij welk ander plectrum-instru
ment ook. De klankintensiteit kan door de aanslag WEL worden beïn
vloed. Bovendien kon de speler, door het «pompen» met de vinger op 
de toets, de klank laten golven. Het is de zgn. Bebung. Uit het clavi
chord (en NIET uit het klavecimbel) zou de piano-forte ontstaan. 

Het clavichord blijkt HET huisinstrument bij uitstek te zijn geweest. 
Cabeçon, Froberger, Fux, Buxtehude en vooral Bach en zijn zonen had
den er een speciale voorkeur voor. In Duitsland kwam het geweldig in 
zwang en heeft het zelfs een belangrijk aandeel gehad in het tot stand 
brengen van de «Empfindsame Stil». Voor de organisten is het daaren
boven een oefeninstrument geweest thuis, omdat het enerzijds geen 
gedruis veroorzaakte en anderszijds grote expressie- en controlemoge
lijkheden inhield. Het orgeloefenen in de kerken was om allerlei (on-) 
praktische redenen uitgesloten. 
Raymond Russell toont ons in zijn prijzenswaardige boek «The harpsi
chord and the clavichord» een afbeelding van een gemonteerd studie
clavichord, bestaande uit twee boven elkaar geplaatste man.uaalclavi
chorden gekoppeld aan een pedaalclavichord. Op die manier konden de 
organisten op een economische en knusse manier thuis oefenen. 
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DIFFERENTIATIE. 
We zagen reeds dat claviermuziek een verzamelnaam is voor een lite
ratuur waarvan het niet zo direct duidelijk is voor welk instrument ge
opteerd werd. Omtrent de bestemming van bvb. de Ordres van F. Cou
perin of de suites van Rameau bestaat geen twijfel, want de auteurs zelf 
hebben de benaming «clavecin» in het voorwoord van hun edities ver
noemd. De orgelmissen van diezelfde F. Couperin, van Nivers, Cléram
bault, de Grigny e.a. spreken eveneens duidelijk voor zichzelf. Aandui
dingen i.v.m. manualen en registratie laten evenmin enige twijfel ont
staan. Titels zoals bvb. «Récit du Chromhorne en taille» of «Elévation» 
verklaren genoeg. 
Wanneer het gaat om benamingen als Ricercar, Fantasia, Canzona of 
Fancy wordt het op het eerste zicht al iets moeilijker, maar hier hoeft 
men slechts de bedenking te maken dat deze titels tot de ernstige en 
eerbiedwaardige vormen werden gerekend en daardoor automatisch 
«orgel» betekenden. Wanneer we in deze richting verder denken opent 
zich het perspectief op een onoverzienbare rij van werken -w.o. talloze 
meesterwerken- die in aanme·rking komen voor een waardige vertolking 
op het pijpeninstrument. Een aanzienlijk aantal ervan heeft echter am
bivalente eigenschappen en kan net zo goed -wellicht mooier !- op een 
kielinstrument *) tot klinken worden gebracht. Het zou onbegonnen 
werk zijn hiervan een opsomming te willen geven, zelf een summiere. 
Ik zou hele bladzijden kunnen vullen met titels en komponistennamen. 
De titels enerzijds, maar vooral de stijl en de schriftuur anderszijds ge
ven duidelijk te kennen of het orgel, ofwel een ander instrument de pri
meur krijgt. Werken op bijbelse onderwerpen -bvb de Bijbelse Sonaten 
van J. Kuhnau- hebberi in de eerste plaats het orgel tot doel. Maar het 
kan niemand beletten ze even verdedigbaal-op clavichord of klavecim
bel uit te voeren. Hetzelfde kan gezegd worden i.v.m. sommige vroege 
werken van J.S. Bach zoals de Aria variata, het Capriccio über die Ab
reise, en de Sonata alla Galina Cuca ; ofschoon de nadruk hier meer op 
het snaarinstrument zou kunnen gelegd worden, want zij vormen pro
fane thema's. 
,Aldus betreden we, stil maar zeker, een nieuw gebied, nl. dat waar de 
scheiding tussen de instrumenten in geen geval nog voor de handlig
gend is. Ik denk aan de Fantasia's van T. Tomkins, aan de Canzoni alla 
Francese van G. Frescobaldi, aan sommige van zijn Toccata's en Chan
sonparafrazen, aan de Liedvariaties van Sweelinck. We ontmoeten 
soms ronduit dilemma's, vooral dààr waar we ze het minst zouden ver
wachten. Nemen we als voorbeeld Domenico Scarlatti. De volledige 
heruitgave in 11 volumes van zijn Sonaten reveleert ons een schat aan 
muziekminiaturen die we zonder verpinken alle aan het klavecimbel 
toedenken. Esercizii heetten ze aanvankelijk. Oefeningen, en nog wel 
voor een vorstelijk pupil. Het behoorde tot het goede fatsoen het cla
vierspel te beoefenen, zowel het snaar- als het pijpeninstrument ! Mee
stal verraden deze sonaten de glinsterende trilling van de snaar, doch 
we treffen er ook andere aan. Wanneer er tussen de notenbalken te le
zen staat flautato, trombone, oytabado, tortorilla, dan weet men met
een dat de clavecinist de plaats moet afstaan aan de organist. Doch 
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meermaals verraadt geen enkele aanduiding het· instru:ment dat écht 
bedoeld werd. We kunnen de Sonate in d, ki. 52 even als voorbeeld ne
men. Het is een Andante moderato, diatonisch van structuur en eerder 
gebaseerd op het «doorklinken» van de toon dan op de «flits» ervan. 
Bovendien is er de volle vijfstemmige harmonie en valt er een lichte 
neiging tot contrapunteren vast te stellen. Kortom, het wordt meer en 
meer een orgelstuk dan een klavecimbelwerkje. Een blik in de elf volu
mes openbaart meerdere «orgelmatige» sonaten bij D. Scarlatti ! De 
vraag rijst op welk instrument deze werken het voordeligst tot hun 
recht komen. Schrijft bovendien Ralpf Kirkpatrick niet in zijn befaamde 
studie over D. Scarlatti : It is possible that some of the r1ther pieces in 
relatively sober style were also intended for organ. (Op. cit. pag. 185) 

Inmiddels dringt zich alweer een ander aspect op van het grote vraag
stuk : wat moet het met clavierwerk van de hand van een specifiek or
gelkomponist? Voorbeeld : Buxtehude. We kennen van hem hoofdza
kelijk cantates en grote orgelkomposities die er op wijzen dat hij over 
een groot orgel met uitgebreide dispositie kon beschikken. We kennen 
echter eveneens een collectie wereldlijke suites en variaties. Er is bo
vendien van hem ook werk bekend, genoteerd op twee notenbalken, en 
dat, ofschoon geconcipieerd in de profane suitevorm, desalniettemin 
duidelijke trekken van kerkmuziek vertoont. Ik denk o.m. aan de koraal
suite «Auf meinen lieben Gott». Moet dit als een tussensoort worden 
begrepen ? Is het een orgelwerk of een clavichordstukje ? Persoonlijk 
vind ik een uitvoering op klavecimbel ook heel mooi ! Ik neem nog een 
ander voorbeeld : Pachelbel's Ciacona in f. Alweer is hier een twee
slachtig antwoord mogelijk, een exclusief besluit kan niet gegeven wor
den. Uit ervaring weet ik dat dit werk op orgel uitstekend tot zijn recht 
komt en het gedragen karakter van zowel het thema als menige variatie 
zet deze bewering kracht bij. Bovendien stemt de schriftuur op vele 
plaatsen overeen met deze die men ook in 's meesters koraalpartita's 
aantreft. Bijwijlen echter verdwijnt deze gedragen (zeggen we organi
stieke) stijl , en doet een vinnige, spitante textuur haar intrede zodat 
het orgel het moeilijker en het kielinstrument het probleemlozer gaat 
doen. Op de vraag of er in een orgel versie een pedaalpartij bij hoort zeg 
ik beslist neen, primo omdat de bas nergens. prominent is (het ciaco
nathema ligt steeds in de discant) en secundo : de afwezigheid van een 
derde notenbalk duidt precies aan dat het Pachelbel's intentie was dat 
de uitvoering manualiter zou gebeuren. Trouwens véél zou een pedaal

'bas niet reveleren. Een soortgelijke argumentering geldt ook voor bvb. 
Reinken's prettige Fuga in g. De repercutienoten van het thema, ge
speeld in een levendig en opgewekt tempo, kan ik mij niet indenken uit
gevoerd op mechanisch-niet-gehaaste pedaaltoetsen. De vraag of dit 
werk dan op klavecimbel moet gespeeld worden, krijgt hiermee nog 
geen bevestigend antwoord. Het beste functionerende klavecimbel zal 
het toch nog lastiger hebben met de repercutienootjes dan het beste 
functionerende orgel. Een werkelijk verbod is er niet, het is wel een 
kwestie van smaak en aanvoelen. 
Weinigen hebben er tot nog-toe aan gedacht dat Bach zijn Wohltempe
riertes Clavier wellicht voor meerdere toetsinstrumenten zou kunnen 
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hebben ontworpen. Wij hebben, indertijd aan de vleugelpiano gezeten, 
allemaal gemeend dat deze muziek in werkelijkheid op het klavecimbel 
diende te worden uitgevoerd. In zijn Franse vertaling heet het werk 
trouwens «Le clavecin bien tempéré». Bach maakt nergens allusie op 
een klavecimbel. Hij noteerde daarentegen duidelijk het woord «Cla
vier». De tijd schijnt echter gekomen dat men zich m��r en meer begint 
te realizeren dat deze 48 Preludia en Fuga's wel eens het breviarium 
zouden kunnen geweest zijn voor alle in die tijd in zwang zijnde toetsin
strumenten, vermits het opzet van dit monumentale werk geweest is 
een apologie te brengen voor een nieuw harmonisch fenomeen, nl. dat 
van de «getemperde stemming». Met de 48 heeft Bach willen aantonen 
dat men, dank zij dit systeem, vrij naar alle toonaarden kon moduleren. 
En naar de menig van velen heeft Bach bij deze 48 aan alle toetsinstru
menten gedacht en niet uitsluitend aan een klavecimbel. Enkele proe
ven: 

Boek 1, Preludium in C. Waarschijnlijk een clavichordstukje. Het ver
scheen trouwens voordien in het «Clavierbüchlein für Wilhelm Friede
mann ». Er ligt een groot expressief crescendo in dit werk, een optie 
waarvoor het klavecimbel niet de vereiste mogelijkheden biedt. Het or
gel evenmin. Hiervoor zijn de arpeggio-akkoorden nu precies niet hele
maal verantwoord. 
Preludium in c : klavecimbelmuziek. Het geprononceerde ritme vraagt 
de bitsige toon van een plectrum en is verder gebaseerd op de motoriek 
van de akkoorddi:minutie. 
Preludium en Fuga in D : de schittering van het passagewerk in het 
preludium doet aan het klavecimbel denken, ofschoon men een gelijk
aardige tekening aantreft in de koraal «Allein Gott in der Höh' sei Ehr» 
uit de orgelmis. De fuga zou, vanwege de schitterende roulade van het 
thema eveneens klavecimbelmuziek kunnen worden beschouwd indien 
de pompeuze praal van het gepunte ritme «à la Française» niet sterk 
deed denken aan het Preludium in ES uit dezelfde orgelmis. 
Het Preludium in es schijnt me, omwille van de expressieve cantilene in 
de rechterhand, en de ondersteunde akkoorden in de linker, een gt-
knipt clavichordstukje. Ook de lyrische fuga met haar innige warmte
bron, klinkt het mooist op dit instrument. Hier speelt de «Bebung» nl. 
een belangrijke rol. Werken als Preludium en Fuga in G en Preludium 
in BES zijn onbetwistbaar voor het klavecimbel gedacht, de Fuga in a 
daarentegen lijkt mij meer om een orgel te vragen. Preludium én fuga 
in B (SI) zouden dan weer clavichordmuziek kunnen zijn, zoöok deze in 
b. Het tweede boek kan op een gelijkaardige manier worden bestu
deerd en gekatalogeerd. Ik zou hieruit nog één voorbeeld willen lichten,
nl. dit van Preludium en Fuga in f. Ofschoon het me persoonlijk erg
vreemd zou lijken deze preludia en fuga's ooit nog aan een piano toe te
vertrouwen, maar als er één zou zijn die hier voor TOCH in aanmerking
ZOU komen, dan zou ik niet aarzelen het preludium en de fuga in f
daarvoor aan te duiden. Zelfs al zou het preludium met even veel recht
en kàns op goed resultaat het clavichord kunnen worden toebedacht,
dan heeft alleszins de fuga de nodige eigenschappen om op een hamer
klavier te worden uitgevoerd. Het martellato van dit fugathema in f ver-
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draagt inderdaad de droge dreun van het piano-forte. Maar het zal zo 
wat het enige geval zijn. 
Bij meesterw�rken als deze is de instrumentatie-kwestie nog niet zó in
gewikkeld als bij muziekwerken met innerlijke dualistische tendenzen. 
Ik verlaat nu de muziek van Joh. Seb. Bach en wend mij tot een werk en 
een komponist van veel mindere betekenis en van een totaal andere 
herkomst : de «Quatre morçeaux fuguées» van Matthias Van den 
Gheyn. Naar de titel te oordelen zou men geneigd kunnen zijn deze vi�r
werken naar het orgel te verwijzen. Grote fragmenten ervan laten dit 
inderdaad niet alleen toe doch vragen er blijkbaar om. De stijl is polyfo
nisch geînspireerd en helemaal gericht naar de Stile Antico. Tot er plots 
een ommezwaai in de conceptie plaats grijpt waarbij Alberti-bassen 
verschijnen en melodieën van het zuiverste rococo-salon-genre hun �: 
trede doen. In dergelijke gevallen zal gelijk welk uitvoerder «water b1J 
de wijn» moeten voegen en ik durf sterk te veronderstellen dat Van den 
Gheyn minstens hetzelfde zal hebben gedaan. De laatste fugato wordt 
zelfs -en dit met uitstekend resultaat ! - op beiaard uitgevoerd. Het 
hoeft niemand erg te verwonderen dat zulks mogelijk is als we beden
ken dat Van den Gheyn zelf beiaardier is geweest van de St. Pieterskerk 
te Leuven, waar hij tevens organi�! was. 

DOCUMENTATIE. 
Uit de «Dispositien der-merckwaerdige kerkorgelen» van J. Hess leren 
we dat het pedaalspel bij orgel in de Noordelijke Nederlanden vrij al
gemeen in gebruik moet zijn geweest, dit in tegenstelling met het Zui
den waar de instrumenten kleiner waren, de meesten met zelden meer 
dan één manuaal en vaak zonder pedaal (of maar enkele toetsen). Wel
iswaar dagtekenen de grote N-Nederlandse orgels van de 18de eeuw of 
werden in die periode uitgebreid. In verhouding tot de kleine orgels zijn 
de grote alleszins in de minderheid geweest, vroeger net als tegen
woordig. Het is wel van belang dit even te belichten in verband met 
overvloed aan manuaalmuziek welke tot onze beschikking staat. 
De interpreten wordt dan ook aangeraden eerst een flink aantal oude 
orgeldisposities na te gaan alvorens een progra.mma samen te stellen, 
en daarna de registratie te bestuderen ! Dit kan uitstekende diensten 
bewijzen wannee-r o.a. Sweelinck, Cabeçon, Bull, Philips of Atteignant 
aan bod komen. Aangezien Sweelinck meer en meer in de belangstel
ling komt (een verheugend feit overigens) is het m.i. beslist niet zonder 
belang even stil te staan bij de biezonderheden welke wij over hem be
zitten. Sweelinck was in zijn tijd «de Amsterdamsche Organistenmae
ker». Die eretitel had hij verworven ingevolge zijn hooggeprezen vak
manschap als virtuoos en improvisator. Hij schijnt twee buitengewoon 
mooie en indrukwekkende orgels te hebben gehad in Amsterdam, een 
groot en een klein, en we hebben geen reden om Gerhardus Havingha 
niet te geloven die in 1727 nog wist te vertellen dat rnr. Sweelinck over 
een orgel beschikte «dat als een van de beste orgels van Christenrijck 
mag worden geroemt». Het bezat in 1682 (nog geen 50 jaar na Swee
lincks dood) drie manualen en volgens dr. Vente misschien zelfs 
een pedaal. Alles samen 30 registers. Dit voor wat het grote orgel be-
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trof. Het kleine had twee manualen, met 11 registers en daarbij «nog 
een pedaal sprekende mit den bas trompet van zes voet» (Tr. 8'). Indien 
het kleine orgel reeds een pedaal bezat, vermoedelijk F -c' zal het grote 
er beslist ook een gehad hebben. Wanneer Sweelinck dus over een pe
daal-orgel beschikte, concluderen we daaruit dat zijn tijdgenoten dat 
geredelijk ook gedaan hebbe.n. Dus gelden dezelfde maatstaven voor 
hen : sporadisch pedaalgebruik, voor sommige werken dus voorname
lijk tongspel. 
Zoals van vele andere komponisten kennen we van Sweelinck geestelij
ke en wereldlijke werken. Daarvan is het grootste deel voor toetsinstru
menten gezet. De koraalbewerkingen zijn voor orgel. De variaties staan 
naar karakter, conceptie en notatie dicht bij de stijl van de Elisabe
thaanse virginalisten Byrd, Bull, Philips, enz. Deze variaties op eigen
tijdse melodieën leren ons Sweelinck kennen als een geducht claviërist 
die de virginaalspeelkunst even meesterlijk hanteert als die van het or
gel. Ze dragen in zich de ziel van het virginaal en toch zijn we er zo 
goed als zeker van dat hij ze eveneens op orgel gespeeld heeft, en wel 
tijdens de bekende wandel-concerten in de grote kerk te Amsterdam. 
De fantasieën, de echo-fantasieën (uiteraard!) en de Toccata's behoren 
tot Sweelinck's orgelmuziek. Nochtans mogen we niet uit het oog ver
liezen dat de fantasia op Ut-re-mi-fa-sol-la, de Preludium-Toccata in a, 
de bewerking op Ps. 140 en nog een fantasia in d opgenomen werden in 
het Fitzwilliam Virginal Book, dat toch op de eerste plaats voor «the vir
ginals» (d.w.z. de kielinstrumenten) voorbestemd was. Op correcte do
cumentatie komt het aan, een belangrijke, niet te miskennen factor! 

OSMOSE. 
Op dit punt van ons betoog gekomen hebben we dus een geweldig pro
bleem gesteld en de poorten open gegooid op een land dat de meesten 
van ons bekend, maar onvertrouwd is. De vraag op WELK toetsinstru
ment WELKE muziek moet of mag worden uitgevoerd staat voortaan in 
de grondwet·van dat land ingeschreven. Vooral de grens- en mysterie
gevallen houden hierbij onze aandacht gaande. Wie ze zich weinig of 
niets aan gelegen laat hoeft er dan ook verder niet van wakker te lig
gen, maar wie het als een erezaak opneemt kan inderdaad door twijfels 
worden geplaagd en zal zich de kwestie ter harte nemen. Er is nochtans 
één belangrijk facet dat nimmer uit het oog dient te worden verloren, 
zijnde de bewuste vaststelling dat de komponisten van claviermuziek in 
de praktijk zelf ook stuk voor stuk goede claviëristen waren, m.a.w. zo
wel het orgel, het klavecimbel, clavichord, virginaal of spinet (of piano
forte) bespeelden. 
Denk even : Cabeçon, Frescobaldi, Cavazzoni, Byrd, Froberger, Bull, 
Gibbons, Tomkins, Buxtehude, Sweelinck, Scheidt, Pachelbel, Bach, 
Couperin, Clérambault, Marchand, Le Bègue, Dandrieu, Händel, Pur
cell, Blow, Scarlatti, Telemann, Soler. Ik beperk mij t0t de alle bekend
sten, de lezer vermag er op eigen houtje allicht zelf nog een honderdtal 
namen bij te voegen. Ze hebben allen voor de beide media gecompo
neerd ! Het feit alleen reeds bewijst dat het probleem van de specifici
teit zich stelt binnen de afgebakende omheining welke het hoofdstuk 
«toetsinstrument» omspant, en waarvan de esthetische waarden en uit-
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voeringsmodaliteiteri in globo dezelfde zijn ! 
De muziek van één komponist, nu eens voor virginaal dan weer voor or
gel of clavichord, straks voor klavecimbel, ontspringt toch uit dezelfde 
bron, huldigt toch dezelfde basis-esthetiek, en kan toch bezwaarlijk an
ders dan speeltechnisch onderling in nauwe relatie staan. Wie muziek 
van Frescobaldi uitvoert komt toch onontkoombaar voor deze dualiteit 
te staat en kan, hoe dan ook, 's meesters richtlijnen en suggesties voor 
de interpretatie van diens Ricercaren, Corrente's, Toccata's, Partita's 
of Fiori Musicali niet negeren. Wie Couperin's orgelrnissen wil spelen 
ontmoet dezelfde Couperin als in diens Pièces de Clavecin. De stijlcon
ceptie is onveranderd dezelfde, de technische implicatie eveneens, zo
ook de versieringskunst. En welk verschil zou dit vervolgens kunnen 
uitmaken bij een Bach of een Purcell of gelijk wie van de andere mee
sters waarvan we zoëven een opsomming hebben gegeven? 
Aldus bekeken schijnt het er op neer te komen dat men -zeggen we tot 
aan de Franse Revolutie- niet slechts alleen organist of clavecinist was, 
competitief tegen elkander opgesteld, doch claviërist, geoefend en be
kwaam in het bespelen van zowel het ene als het andere (vele andere) 
toetsinstrument(en). Inderdaad ! Titels zoals «organiste et claveciniste 
du Roy» of «Director Mucices und Königlicher Kapellmeister» spreken 
overduidelijke taal. De vaststelling van deze historische ambivalente 
werkelijkheid vormt een uitdaging voor allen die oude muziek op toets
instrumenten willen uitvoeren. Het in stand houden van de scheiding 
tussen deze nauwverwante disciplines verliest, onder druk van boven
staande visie, alle zin en logica. Echte claviëristen leggen zich mutueel 
toe zowel op het pijpen- als het snaren (kiel) instrument, zodat de inter
relatie een verhouding van 50/50 kan worden. Deze relatie zal dan ge
transformeerd worden tot een revelatie m.b.t. de muziek der meesters 
die men liefheeft ! Ik durf zelfs te beweren dat wie niet zowel het ene 
als het andere heeft beoefend, slechts de helft van zijn ware opdracht 
heeft vervuld ; erger nog : de meesters onrecht heeft aangedaan en 
zichzelf grotesk bedrogen ! 

Er mag dus, -er MOET- een pleidooi op gang worden gebracht om een 
actieve wisselwerking te creëren tussen de oude orgelliteratuur en deze 
voor de kielinstrumenten, clavichorden en pianoforte, incluis. Pas wie 
multi-dimensionaal gaat denken en begrijpen, profiteert tenvolle van 
het licht boven op de kandelaar, terwijl er anders steeds een helft scha
duwzijde blijft. 
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De Vlaamse redaktieleden 
van het tijdschrift «De Mixtuur» 

EEN NIEUW MARCUSSEN-ORGEL 

IN HET LEM1\1ENSINSTITUUT TE LEUVEN 

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Lemmensinstituut te 
Leuven, werd een nieuw orgel in gebruik genomen, gebouwd door de 
Deense firma Marcussen & s�n uit Aabenraa. 
Geplaatst in het gehele produktieproces van deze firma, kan dit opus 
nauwelijks als een merkwaardigheid gekenschetst worden. Gesitueerd 
echter binnen de Belgische orgelproduktie, kan de geboorte van dit in
strument niet ongemerkt of onbesproken voorbijgaan. Het is mede ooki 
de bedoeling van «Orgelkunst», naast restauraties aandacht te beste
den aan nieuw gebouwde orgels, ze in de mate van het mogelijke kri
tisch door te lichten en te toetsen op hun werkelijke - zeg maar vooral 
artistieke - waarde. Dat ook even de- didaktische mogelijkheden aan de 
orde zullen moeten komen, lijkt bijna vanzelfsprekend voor een orgel 
gebouwd in een instituut waar orgelonderricht tot één der meest essen
tiële opdrachten mag worden gerekend. 

Van zohaast het nieuwe Marcussen-orgel gereed kwam, werd daarrond 
een festival georganiseerd bestaande uit een zevental bespelingen. De 
programmafolder van het eerste concert, dat wij bijwoonden, licht ons 
in over de motieven en bedoelingen van het instrument, en vermeldt 
enige technische bijzonderheden alsmede de dispositie.' Omdat deze 
tekst een goed uitgangspunt vormt voor de verdere bespreking en be
oordeling van het orgel, laten wij hem hier integraal volgen 
«Het nieuwe orgel van het Lemmensinstituut werd gebouwd door de 
Deense Firma Marcussen & son. 
Het bezit de omvang en het karakter van een koororgel en de dispositie 
werd ontworpen vanuit een polyfoon, eerder noordelijk klankbeeld. 
Zo functioneert het vooral voor de uitvoering van de nalatenschap van 
meesters als Sweelinck, de «organistenmaken», Scheidt en Scheide
mann, Böhm, Bruhns, Lübeck en Buxtehude, tot en met de grootste Jo
hann Sebastian Bach. 
Dispositie en harmonisatie maken dit instrument even�ens geschikt 
voor orgelmuziek uit andere scholen van zeventiende en achttiende 
eeuwen, voor gotische en renaissanceliteratuur en voor hedendaagse 
composities die voortbouwen op een lineair-polyfone traditie. 
Voor de stemming werd uitgegaan van een niet strikt-gfi!temperde skala 
en de harmonisatie sluit bewust aan bij het coloriet van de door Mar
cussen gebouwde orgels in de vijftigerjaren. 
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Het nieuwe Marcussen-orgel in het 
Lem·mensinstituut te Leuven 
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Dispositie : 

Hoofdwerk: 
Praestant 8 
Roerfluit 4 
Octaaf 4 
Koppelfluit 4 
Octaaf 2 
Mixtuur 4-5 s. 
Trompet 8 

Bovenwerk: 
Holpijp 8 
Praestant 4 
Spitsfluit 4 
Woudfluit 2 
Sesquialter 2 s. 
Scherp 3-4 s. 
Dulciaan � 

Borstwerk: 
Gedekt-8 
Roerfluit 4 
Gedektfluit 4 
Nazard 11/3 
Octaaf 1 
Regaal 8 

Pedaal: 
Subbas 16 
Praestant 8 
Gedektbas 8 
Oktaaf 4 
Mixtuur 4 s. 
Fagotl6 
Trompet 8 

Gewone koppelingen, tremulanten op Borstwerk en Bovenwerk, Boven
werk 4' + Pedaal. » 

Dat de geciteerde tekst voor de goede lezer, en vooral voor diegenen 
die op heden de internationale ontwikkelingen inzake orgelbouw, orgel
spel en interpretatie van dichtbij hebben gevolgd, hiet zonder meer vol
mondig te onderschrijven is, is vrij duidelijk. Aan de hand van bespre
king van diverse aspekten van het nieuwe orgel, zullen wij dieper in
gaan op de bewoordingen en gedachtengang van deze tekst. 

HET ORGELMEUBEL EN ZIJN OPSTELLING IN DE KAPEL-RUIMTE 
Wie enigszins vertrouwd is met het Lemmensinstituut weet dat bij de 
overbrenging van het instituut van Mechelen naar Leuven het grote 4-
klaviers electrische Joannes Klais - orgel mee verhuisd is en achteraan 
in de kapel op en vóór het doksaal na enige dure maar even goed nutte
loze aanpassingen, een nieuwe opstelling kreeg. Gezien de ongelooflijk 
rommelige en slechte konstruktie, heeft het aldus tot de nivellering van 
onze orgelkultuur een aardig steentje bijgedragen. 
Velen hebben verwacht dat nu eindelijk dit grote concert-orgel zou wor
den vervangen door een nieuw mechanisch Marcussen-orgel. Niets is 
mirrder waar gebleken. Het Klais-concert-orgel behield zijn plaats en 
bleef in funktie, voornamelijk met het oog op de uitvoering van symfo
nische literatuur. 
Daartegenover in de half-ronde koorabsis werd. het nieuwe 3-manu
alig Marcussen-orgel opgesteld, blijkbaar niet zozeer als een rechtlij
nige stellingname in de orgelkultuur, maar eerder om een bepaald facet 
van die orgelkultuur te illustreren, waarvan men daar te Leuven nog 
aanneemt dat haar genuanceerde veelheid aan mogelijkheden zich uit
strekt tot en met het behoud en de integratie van electrische org�ls. 

Het nieuwe Marcussen-orgel 11eeft de uiterlijke verschijning van een 
historiserend en barokkiserend instrument, een voorkomen dat het in 
grote lijnen bij de meesten tegenwoordig wel doet. Vanuit een bepaalde 
hoek bekeken, kan men niet ontkennen dat het ensemble van orgelkas 
en podium met borstwering een bepaalde indruk maakt. Bij nader toe
zicht valt een duj.delijk te smalle voet op en een nogal vertikaal uitge
rokken bovenkas. De architectonische proporties - breedte tegenover 
lengte van voet en bovenkas, evenals de indeling van het front - zijn 
niet geslaagd. 
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De bovenkas mist klaarheid in haar struktuur. Het uitgebrei
de zelfstandige pedaal wordt op geen enkele manier in het front duide
lijk gemaakt. Ingevolge de, naar ons gevoel, te beperkte breedteafme
tingen van de bovenkas en de geringe diepte moet een technische blik 
op het meubel de pedaalopstelling inwendig eerder als een arrange
ment doen overkomen, dan als een weloverwogen funktioneel-instru
mentale konstruktie. De gevolgen van deze konstruktie-optie zijn niet 
uitgebleven : zo ongeveer het groot oktaaf van de Sub bas 16 voet werd 
achter de orgelkas plattegronds in open opstelling geplaatst, omdat er 
binnen de orgelkas geen ruimte beschikbaar was. Het homogene sa
menklinken van zulk pedaal wordt hiermee toch wel op de helling ge
zet. Wij stellen ons dan ook vragen, omtrent de zin van een orgelmeu
bel dat een gedeelte van de inhoud niet kan herbergen. 
Het gehele meubel mist naar ons gevoel elegantie. Het lijnenspel is wat 
strak en verstard. Er wordt naar de vorm een soort barokke silhouette 
geëtaleerd die blijk geeft van een inspiratieloze nuchterheid, en in dit 
opzicht eerder de geest ademend van een bepaalde moderne design. 
De drie scherpe 'torens bieden een eclectische starheid naar vaste pa
tronen. Estetisch storend is het visueel doorlopen van de basislijst van 
de middenpartij achter de voeten van de zijtorens, terwijl de zijtorens 
t.a.v. de middenpartij in de voet verzonken zijn, klaarblijkelijk een ca
mouflage-middel voor de HW - en Pedaallade gelegen ter hoogte van
de middenpartijbasis. Uit dergelijke kleine details blijkt in een front
reeds een bepaalde onvrede van de binnenwerk-struktuur met deze van
het front.
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Het groot oktaaf van de Subbas 16 in 
vrije opstelling 



De orgelkas is globaal gezien uitgevoerd in blank massief eiken hout, 
en dient zich als totaalindruk naar de materialen waaruit ze is gemaakt 
voor.naam en degelijk aan. Rond de klaviatuur echter is voor een kri
tiscrr�oog wel meerdere malen met eiken gefineerde plaat verwerkt, 
hetgeen de kwaliteit van het meubel in niet onbelangrijke mate relati
veert. De schrijnwerkerij van de orgelkas is goed en behoorlijk afge
werkt, maar overtreft desalniettemin niet de· kwaliteit van wat goede 
Belgische orgelmakers thans op dit vlak vermogen te presteren. 
Het blinderingswerk biedt een ornamentiek die een 15-tal jaren gele
den wel in trek was maar naar de huidige evolutie wat simplistisch en 
schraal overkomt. In feite wordt slechts een gevarieerde uitgave gebo
den van een ornamentiek die in 1956 reeds te zien was bij het orgel van 
�sterlars op het eiland Bornholm in Denemarken. Niets bijzonders dus 
om in 1978 nog te importeren ·vanuit Denemarken. 
In de boven geciteerde tekst wordt gesteld dat het ·orgel «de omvang en 
het karakter van een koororgel bezit en dat de dispositie werd ontwor
pen vanuit een polyfoon, eerder noordelijk klankbeeld». De steller van 
deze tekst schijnt te kunnen uitgaan van een vaste inhoud van het be
grip «koororgel», naar begrepen kan worden een orgel van beperkte 
omvang en met een bescheiden volume. Dat dit vanuit de historie ner
gens op slaat, kan met het volgende voorbeeld verduidelijkt worden. In 
de Salvator-Kathedraal te Brugge bouwde Jacobus Van Eynde in 1719 
een 3-klaviers-koororgel dat voor het volume van de hele kerk bedoeld 
was, en helemaal niet zo bescheiden van omvang. Wie de stijl van Van 
Eynde kent, weet dat, naar Vlaamse maatstaven, de draagkracht en het 
volume van deze instrumenten opvielen. Aan het begrip «koororgel» 
zijn dus blijkbaar geen precieze kwalificaties vast te knopen wat be
treft omvang en karakter, alleen kan daarvan met zekerheid worden ge
zegd dat de inplanting ruimtelijk aan de koorruimte gebonden was. 
In de bescheiden afmetingen van de kapel van het Lemmensinstituut 
bouwt men in de even bescheiden koorabsis een orgel met de niet alle
daagse omvang van 3 klavieren en zelfstandig pedaal. De bescheiden
heid in omvang zit vooral hierin dat de eerder royale inhoud niet volle
dig in de orgelkas een onderkomen vindt, omdat deze inderdaad onaan
gepast, te eng is gemaakt voor die inhoud. Vermits het orgel, opgesteld 
op een podium, waaronder wellicht de windvoorziening is onderge
bracht, geplaatst is in het koor der kapel kan m.i. louter op basis van 
zijn situering van een koororgel gesproken worden. De omvang is niet 
zo bescheiden te noemen, het karakter, indien men daarmee bedoelt 
het volume en de intonatie, wel, maar dit laatste heeft niets met zijn ge
bondenheid aan een koor te maken, wel met de mensurerings- en into
natiepraktijk die hier is toegepast, en waarop wij verder nog zullen te
rugkomen. Overigens heeft het weinig zin in deze kapel van een koor
orgel te gewagen, omdat de ruimte toch eigenlijk beperkt is, en de uit
straling van een instrument waar ook geplaatst de gehele ruimte van 
het gebouw beslaat. 

DE KLAVIATUUR, TRAKTUUR EN WINDWERK. 
De klaviatuur-aanleg, alsmede de constructie van de verschillende be
standdelen verschaft die accommodatie die men sinds ruim 20 jaar van 
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de Firma Marcussen gewoon is. De manuaalklavieren zijn nog steeas 
balans-klavieren in dezelfde uitvoering als bv. in 1956 in de Nicolaîkerk 
te Utrecht, wat wij voor zijn tijd nog altijd een prachtig orgel vinden. 
Het pedaalklavier is nog steeds concaaf en modern van opvatting, de 
ligging van de manualen ten opzichte van het pedaal is naar moderne 
standaardnormen. De registerknoppen zijn van het gèeigende Marcus
sentype. De koppelingen werden als voettreden in een horizontale rij 
boven het pedaalklavier aangebracht, een uitvoering die wijîn de Mar
cussen-faktuur vergeleken met het Utrechtse Nicolaî-orgel, waar deze 
als registertrekkers zijn uitgevoerd, en wat we zeker na 20 jaar, als een 
flinke stap achteruit mogen beschouwen. 
De registerknoppen zijn aan weerszijden van de.klaviatuur op twee ho
rizontale rijen aangebracht. De opstelling per werk verloopt niet erg lo
gisch. De registerknoppen van het bovenwerk (het in de top van de or
gelkas gelegen werk) worden rechts onder gevonden, een aanleg die bij 
het registreren vanuit de constructie van het instrument in het brein 
van de organist hersenkronkels teweeg brengt. 
De diep in de voet verzonken aanleg van de klaviatuur doet bij een eer
der historiserend orgelmeubel zeer onhandig aan. De klaviatuurinbouw 
lijkt een holte in de voet, en vanuit de situatie van de bespeler levert 
zulks geen gunstige beluistering van het eigen spel op, vooral niet van 
het bovenwerk. Ook de orgelbank is modern van inspiratie en bijgevolg 
verstelbaar gemaakt . 
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De speelaard der klavieren is aanvaardbaar en bedrijfszeker, wel erg 
verschillend van klavier tot klavier, met een vrij grote toetsdiepgang, 
en naar ons gevoel vooral te indirekt. Degene die vertrouwd is met 
staartklavieren wordt gewaar dat er te veel omslachtige toestanden tus
sen zitten. Prettig en didaktisch nuttig kan je dergelijke trakturen in 
verband met vertolking van oude muziek nooit noemen. 

DISPOSITIE, KLANKBEELD EN INTONATIE. 
De dispositie van het drie-klavierswerk met zelfstandig pedaal is qua 
opvatting onder te brengen bij de stroming die wij in de jaren '50 en '60 
hebben gekend in de Skandinavische landen en Nederland, door som
migen «neo-barok» genoemd, en in die tijd modern te noemen. 
Vooreerst valt op dat gestreefd werd naar een verdeling van de ver
schillende stemmen over een zo groot mogelijk aantal werken. De be
perkte financiële middelen voor zulk opzet die men onderhuids toch in 
de dispösitieopbouw voelt, hebben geleid tot een magere bezetting van 
de manuaalklavieren. 
Naar de huidige opvattingen zou een dergelijk aantal stemmen eerder 
te verdelen zijn over twee handklavieren en pedaal, zodanig dat een 
royaler bezetting per klavier ontstaat. 
1. Hoofdwerk :

Voor een 3-manualig werk valt vooreerst op het ontbreken van een
16-voets-register op het HW ; dit had bv. kunnen zijn een Kwinta
deen 16 voet. Ook wordt voor een noordelijk klankbeeld de Kwint 3
voet nogal gemist. De rest is zo goed als invulling van de sinds 20
jaar bekende standaard-patronen met o.m. een mixtuur die klassiek
voor C op 1 1/3' koor begint, wat voor een 8-voets-werk in de historie
lang niet zo algemeen is.

2. Bovenwerk:
Hier valt op de disponering van een woudfluit 2 ter vertegenwoordi
ging van het 2-voets-koor, hetgeen in een plenumbezetting (met de
scherp op C beginnend met 1-voetskoor) duidelijk een klankgat te
weeg brengt. De verouderde opvatting die de 2-voetsstem eerder als
een kleurstem beschouwt - denken wij aan de combinatie 8 '-2' die al
zoveel organistenzielen heeft verblijd - in plaats van op de eerste
plaats een struktuur-element in de plenum-opbouw steekt hier nog
steeds de kop op.
De sesquialter 2s. mist karakter, althans toch voor de bedoelingen
waarvoor hij in een noordelijk orgel moet worden aangewend. T.a.v
de mensurering is een tussenmaat gezocht tussen de eigenlijke pres
tantmensuur en de fluitmensuur, zoals die bekend is van de cornet,
met het gevolg dat het klankkarakter noch mossel noch vis is.

3. Borst werk :
Het meest opvallende van dit werkje is het gemis aan ruggegraat,
waardoor in een wat volle bezetting een hinderlijke discrepantie ont
staat met HW en Bovenwerk.
Dit kan ook nauwelijks anders vermits de spitse klankkroon octaaf 1
het enige register is dat op dit werk de prestantenfamilie vertegen
woordigt. In verband daarmee wordt het nut van een gedektfluit 2'
als enige 2-voet niet ingezien.
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De 'prik'-registratie-gedachten, die bij vele organisten nog leven vin
den in dergelijke disposities een vruchtbare voedingsbodem. 

4. Pedaal:
Het pedaal vertoont feitelijk meer pretentie dan voor een orgel van
die omvang gezond is. Het lijkt een volwaardig volume te bezitten,
maar heeft het niet. De stemmen praestant 8 en gedektbas 8 zijn na
melijk transmissies. Voor een orgel waar veelklavierige schraalheid
prevaleerde boven een volwaardige afronding van elk werk, komt een
gedektbas 8 over als een overbodige luxe naast de praestant 8. On
duidelijk gezoem in het pedaal beantwoordt blijkbaar nog aan be
paalde aspiraties. Veel heeft uiteraard te maken met de registratie
verhoudingen óver het gehele orgel.
Met de disponering van een fagot 16 in plaats van een bazuin 16,
ruikt men nog enigszins de schrik voor grondtonigheid die de or
gelmakers uit de zestiger jaren in hun barok-aandoende strevingen
bekroop. Met het oog op de uitvoering van de literatuur uit de barok,
niet in 't minst van J.S. Bach, wordt een 4-voets tongwerk erg ge
mist, maar hiervoor heeft men een snufje bedacht, dat ons uit de
elektrische orgelbouw reeds bekend is : de dulciaan 8-voet kan als 4-
voet op het pedaal worden getrokken.

Wanneer wij aldus de motieven en bedoelingen onder ogen nemen die 
aanleiding hebben gegeven tot het samenstellen van deze dispositie, 
dan komt de achterhaalde denkwijze over orgeldisposities, orgeltypes 
en interpretatie van oude orgelmuziek ons nog levensgroot voor ogen te 
staan. Over konstruktiedetails van het pijpwerk en het binnenwerk (la
den, mechanieken, enz.) kunnen we niets vermelden, omdat wij het or
gel niet inwendig hebben bezocht, maar het uiteindelijke intonatie-re
sultaat heeft ons bij beluistering geenszins overweldigd, laat staan ge
boeid, zelfs niet, gezien binnen het oouvre van de firma Marcussen. 
Het zou ons te ver leiden alle intonatiedetails op te rakelen, maar vrij 
algemeen kan gesteld worden dat de dispositie een der minst interes
sante is die wij van Marcussen kennen, en het klankbeeld is, ondanks 
zijn beheerst fatsoen, nauwelijks beter te noemen. In tegenstelling roet 
het geluid van het klassieke Marcussen-orgel uit de jaren 60 met zijn 
ietwat ruige agressieve, maar toch voor zijn tijd persoonlijke en karak
tervolle klank, komt ons het Lemmens-orgel voor als een afgezwakte, ja 
zelfs wat uitgeholde Marcussen. 
Het Nicolaî-orgel in Utrecht, dat ons inziens na 20 jaar nog steeds als 
een der beste Marcussen-orgels geldt, heeft stijl en persoonlijkheid, zo
wel qua architectuur als qua klankbeeld, en was een boodschap voor 
zijn tijd. Wat wij in het Lemmensinstituut zien en beluisteren is een 
niet geringe verwarring van barokke en moderne elementen, een epi
gonisme - met een behoorlijke afwerking weliswaar - maat toch van 
zulk misleidend soort, dat daarmee een groot deel van de Skandinavi
sche en Duitse orgelfaktuur thans voor lang is besmet, een glad gepolij
ste verpakking van industriële produktiegeest in een barok aandoend 
jargon. Kunstambacht in strikte zin kan men dit soort orgelbouw m.i. 
nog nauwelijks noemen ; daarvoor is het reeds lang te zeer gestan
daardiseerd naar stof en geest, en in die standaardisatie ook vastgelo
pen. 
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Dat hier een intonatiewijze aan de orde is gesteld die eigenlijk als afge
daan kan worden beschouwd, wordt zelfs in de bovengeciteerde tekst 
van de folder toegegeven : «de harmonisatie sluit bewust aan bij het co
loriet van de door Marcussen gebouwde orgels in de vijftiger jaren». 
Wij kunnen het zelfs nog scherper stellen : vele orgels van Marcussen 
uit de vijftiger, en vooral deze die op nederlandse bodem gebouwd wer
den, hadden beslist meer karakter dan het nieuwe instrument van het 
Lemmensinstituut. Dit is een spijtige vaststelling voor een orgelma
kersbedrijf met een befaamde internationale reputatie. 
Een der meest onbevredigende dingen in die intonatie is het volkomen 
gebrek aan volume, de schrale kwintige en weinig grondtonige toonge
ving. Na 20 jaar heeft men in dit soort schijn-historiserende richting 
jammer genoeg nog niet geleerd dat goede oude orgels vooreerst een 
volle ronde toon bezitten. In een noordelijke stijl zou dit ook nog moeten 
gepaard gaan met een niet geringe maar toch steeds zangerig-muzikale 
volume-ontwikkeling. Wat wij hier horen is een te zwakke toonontwik
keling in de diskant van alle prestant-registers, en een niet in verhou
ding gebrachte windtoevoer op de baskant van alle fluiten. Geregeld 
treedt te grote voorspraak op, een vaak te nadrukkelijk flitsende aanzet 
van de toon in de prestanten met een wat geforceerd strijkend timbre. 
De gedekten en fluiten vinden niet hun diepe ronde klank, maar geven 
eender een wat zure, zerp-kwintige toon. Toch bezit deze intonatie een 
bepaald ongenuanceerde egale afwerking, waardoor geen echt opval
lende intonatiegebreken op te merken zijn. Een vaststelling die in posi
tieve zin pleit voor het niveau van werken van de Firma Marcussen. 
De tongwerken vinden m.i. niet die verhoudingen die voor een noorde
lijk georiënteerd orgel dat «de nalatenschap van Sweelinck ... tot J.S. 
Bach» vooral tot zijn recht moet laten komen, geeigend is. Hun verhou
ding tot de labiaalstemmen is wat te nadrukkelijk sterk voor het vervul
len van polyfone registratiefunkties, en verder zijn zij van een bepaalde 
schrilheid niet vrij, kortom zij missen grondtoon, diepte, verzadiging. 
Het geluid is wel bijna gestandaardiseerd egaal, misschien zelfs te na
drukkelijk egaal, maar de versmelting met labiaalstemmen is ver van 
volmaakt. 
Ook qua intonatie en klankkleur in het algemeen doet zich dus, even
min als in de technische konstruktie en de dispositie, geen enkele nieu
wigheid voor in vergelijking met 20 jaar geleden. 
Het is ons dan ook een raadsel dat op heden geschreven kan worden dat 
«de dispositie en harmonisatie dit instrument eveneens geschikt maken 
voor orgelmuziek uit andere scholen van zeventiende en achttiende 
eeuwen, voor gotische en renaissance-literatuur en voor hedendaagse 
composities die voortbouwen op een lineair-polyfone traditie». Afge
zien van het feit dat de oude aap van het welbekende compromis-orgel 
hier even onvervaard uit de mouw komt gesprongen, holt deze gedach
tengang compleet achter de hedendaagse musicologische en instru

�mentenbotiwontwikkelingen aan. Op de achtergrond van wat zich op 
heden in dE;l vertolking van oude muziek en in de beoefening van de or
ganologische en musicologische wetenschap afspeelt, kan een aanstel
lerige toon aan zulke woorden niet ontkent worden. 
Het gotische orgel, waarvan wij door dergelijke studies zoals bv. «Die 
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gotische Orgel zu Halberstadt» van Karl Bormann, thans moeizaam tot 
enig inzicht in hun konstruktie en klankmogelijkheden gekomen zijn, 
blijkt bij enige studie een geheel ander instrument geweest te zijn dan 
wij op heden onder de accommodatie van een orgel verstaan. Wezenlijk 
verschillende elementen als de Pythagoreîsche temperatuur, de zeer 
kenmerkende mensurering (met een overgang van een enge baskant 
naar een wijde diskant), de bijzondere klavierconstructies vaak met de
ling in bas en diskantklavier die een even bijzondere applicatuur en vo
cale funktionaliteit in 't leven hebben geroepen, om maar enkele te noe
men, hebben de gotische orgelmuziek een eigen klankfysionomie gege
ven met duidelijk anders liggende spanningsverhoudingen. Zulke mu
ziek transponeren op een Marcussen-orgel is letterlijk van die muziek 
een karikatuur maken. 

Met de renaissance-muziek is het niet beter gesteld, wanneer men aan
dacht durft te besteden aan de instrumentale ontwikkelingen die in het 
orgel gaande waren. Naast een belangrijke evolutie in de mensurering 
en klankgeving van de ruwe, schrille en ongeschaafde gotische orgel
toon, naar een doorzichtige, heldere en doordringende rondheid bij het 
renaissance-orgel en toenemende diversificatie in de labiaal-en tong
stemmen - gaan in onmiddellijke relatie met de orgelcompositie ontwik
kelingen van Pythagoreîsche temperatuur naar Schlick-temperatuur en 
middentoon-temperatuur, al of niet met modificaties 
Dat J.P. Sweelinck in de Oude Kerk te Amsterdam een groot werk ter 
beschikking had dat zo goed als middentonig gestemd zal geweest zijn, 
en verder uitgerust met wijde draagkrachtige fluiten, een rijke serie 
tongwerken, veelkorige mixturen en een goed uitgebouwd prestanten
koor, zijn bekende gegevens. Hierbij in overweging genomen nog de 
vele andere details zoals de klaviertessituur (F.G.A.-g2. a2), het van 
principaalwerk afhankelijk pedaal met slechts twee eigen registers 
(nachthoorn 2 en trompet 8) - een langzaam tot ontwikkeling komen van 
het Hollandse orgeltype in zijn vroege vorm - doet de gedachte aan een 
Marcussen-orgel als geschikt instrument voor de zo voor het geeigende 
instrument geschreven muziek van J. P. Sweelinck in rook vergaan. 
Over de daarna komende groten tot en met J.S. Bach zullen wij het nog 
maar niet hebben, want bij enige navorsing moet blijken dat de verban
den er ook daar letterlijk met de haren zijn bijgesleurd. 
Dat zulke goedkope gedachten vrijuit in een muziek-pedagogisch insti
tuut worden verspreid, doet mensen met een muziekwetenschappelijke 
vorming op zijn minst de wenkbrauwen fronsen. 
Of hiermee dan werkelijk ook de didaktische bedoelingen van het insti
tuut gediend zijn, durven wij grondig betwijfelen. 
Nu in Nederland de hunker naar Marcussen-orgels een kleine 10 jaar 
achter de rug is, wordt in ons land het eerste Marcussen-orgel ge
bouwd, wellicht met de pretentie van een boodschap. 
Het zou wel eens kunnen wezen dat de eigenlijke boodschap van het 
eerste Marcussen-orgel in België - een instrument dat er hier pas komt 
als die mode in andere landen is voorbijgetrokken - is een bewijsstuk te 
zijn van het verouderde orgeldenken en van de achterhaalde orgelaspi
raties die in ons land nog steevast voet aan de grond hebben. 
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Deze bewering is op zichzelf geen diskwalificatie van de Marcussenfak
tuur, wel in tegendeel ; het is een feit dat de Firma Marcus sen een be
langrijke bijdrage heeft geleverd tot de orgelbouwstromingen die van
daag leven, maar die bijdrage is te situeren in de jaren '50 tot '65, niet 
meer anno '79. Uit deze gang van zaken moet blijken dat België in de 
orgelmaterie helaas nog altijd achter de ontwikkelingen aanloopt. 

HET FINANCIELE ASPEKT . 
Bij de beoordeling van nieuw gebouwde orgels of zelfs restauraties 
komt al te dikwijls het financiële niet ter sprake. Wij menen nochthans 
dat de financiële basis waarop werken in uitvoering worden gebracht 
een aspekt is van eerste orde, en onmisbaar voor een objectieve beoor
deling zowel voor de aard en omvang van de opdrachtverlening als voor 

• het door de orgelmaker geleverde resultaat.
Wellicht is het dan ook niet onnuttig even te verwijlen bij het financiële
aspect van dit nieuwe instrument, voor zover dit tenminste doorheen de
grenzen van de geheimhouding is uitgelekt.
Nadat in het Lemmensinstituut in de voorbije jaren reeds een veelkleu
rige reeks Belgische orgelmakers orgelprodukten hebben neergezet,
die geen van allen op bijzondere appreciatie hebben mogen rekenen
van studenten en leraren, is thans een orgel geplaatst dat zich van de
vorige instrumenten onderscheidt door één opvallende kwaliteit, nl. dat
het naar Belgische normen zijn prijs heeft gekost, naar men zegt zo een
slordige 250.000 fr. per register. Op zichzelf een verheugende gedachte
dat de Belg nu eindelijk eens voor betere kwaliteit de prijs betaalt die
nodig is. Maar onmiddellijk dient er aan toegevoegd dat het Belgische
orgelmakers, en in 't bijzonder zij die tegen ware dumpingprijsjes hun
produkten in dit instituut hebben geleverd, normalerwijze flink zou
moeten irriteren dat voor een buitenlands orgel en in 't bijzonder een
ronkende naam, wel geld wordt neergeteld, terwijl de Belgische orgel
makerij artistiek en financieël kan ten onder gaan aan een lage prijzen
politiek. Nochtans schijnt geen van deze orgelmakers zich vernederd of
miskend te voelen, zelfs niet omdat zij niet eens de kans hebben gekre
gen bij wijze van mededinging voor deze prijs werk van beter niveau te
mogen leveren.
Het stoort blijkbaar niemand dat de hele Belgische orgelmakerij dit
keer over het hoofd werd gezien, en daar, waar het interessante op
drachten betreft, tot nog toe op niet.veel meer heeft mogen rekenen
dan op fraaie woorden.
Tenslotte is het ook nuttig voor de belangstellenden te memoreren, dat,
vermits gemeenschapsgelden volgens de regels van een demokratie
ook voor de gemeenschap moeten verantwoord worden, de bekostiging
van dit nieuwe orgel geschiedt met ruime betoelaging vanwege het
Mini.<iterie van Nederlandse Cultuur. Blijkbaar geldt het hier een bij
zondere gunst bewezen aan het Lemmensinstituut dat onder direkte
kerkelijke bevoegdheid ressorteert, een gunst die geen enkel Konink
lijk Muziekconservatorium, rechtstreeks vallend onder de bevoegdheid
van de Minister van Nederlandse Cultuur, ooit te beurt viel zonder in
gewikkelde administratieve procedures.
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Onze conclusies liggen voor de hand. Dit orgel is geen modern orgel, 
ook geen barokorgel. Voor geen van beiden heef1 het zin een stemming 
toe te passen volgens een naamloze «niet-strikt-getemperde skala». 
Het kan in deze tijd voor moderne orgelliteratuur wel nog zinvol zijn 
een echt modern orgel te bouwen, en dat zou men normaal van een 
Marcussen-orgel verwachten; dan past daarop uiteraard een evenredig 
zwevende temperatuur. 
Een algehele verwarring tot stand brengen waarin men moderne ele
menten met barokke meent te kunnen verbroederen door aanpassing 
naar eigen smaak en intuïtie, heeft geen zin. Dit is een leugen creëren, 
zodat er van niets nog het.ware gelaat wordt getoond. Ware orgelbouw 
sluit geen compromissen, maar vormt wel een synthese. Het eerste 
brengt diffuse elementen samen, het tweede complementaire. Het ene 
kan zelfs bereikt worden met woorden of mooi-praterij, het andere ver
onderstelt moeizame studie en vakkennis. Ondanks zijn belangrijk ho
gere niveau dan dat van vele nieuwbouwprodukten waarmee wij de 
laatste jaren in ons land geconfronteerd werden, illustreert het Marcus
sen-orgel van het Lemmensinstituut nog ten volle de middelmatigheid, 
de verwarring en dubbelzinnigheid die in onze orgelmiddens leeft, 
symptomen van een verouderde en verziekte cultuur. Voor ons althans 
is deze orgelbouwstroming voorbij, en hoeft bijgevolg op dit ogenblik 
niet meer herhaald te worden. 

Patrick Roose 

TER OVERWEGING 

een vertaling van een artikel aan de hand waarvan de lezer even een 
vergelijking kan maken tussen de typisch Belgische manier van aanbe
steding en gunnen van opdrachten aan orgelbouwers, en de soepele wij
ze waarop datzelfde buiten onze grenzen zoal kan geschieden. 
Het betreft een artikel, uit de pen gevloeid van Guy Bovet, en versche
nen in «La Tribune de L'Orgue», XXX0 jg. nr. 4 (December 1978). De 
vertaling volgt de oorspronkelijke tekst en kursiveringen zo getrouw 
mogelijk. 

EEN PRESTIGIEUS ORGEL TE PORRENTRUY: 
EEN VOORBEELDIGE POGING 

Op het ogenblik dat deze regels zullen verschijnen, zal het bouwkontrakt 
aangaande dit instrument ongetwijfeld ondertekend zijn. 

83 



De wordingsgeschiedenis ervan strekt tot voorbeeld en zou model moe
ten staan voor ieder gelijkaardig projekt. 
Als gevolg van de noodzaak om over een uitzonderlijk instrument te be
schikken, bestemd voor onderricht en concert, dit alles in een ideale om
geving (de oude Jezuîetenkerk, thans aula van de kantonnale school), 
werd een vereniging gesticht.* 

Met het oog op de keuze van een orgelbouwer heeft deze vereniging zich 
laten leiden door de raadgevingen van een aantal organisten. Zij meent 
terecht (dit is immers een belangrijk aspect) dat de procedure die er in
bestaat meerdere bestekken bijeen te verzamelen -. wat zo dikwijls leidt 
tot het zakelijk materieel afwegen van orgelbouwers, iets wat helemaal 
geen uitstaans heeft met het artistieke resultaat - de verkeerde gang van
zaken is. 

De vragen die hier aan de orde kwamen waren uitsluitend van artistieke
aard. Dit waren vooreerst vragen omtrent de omvang, daarover werd een 
beslissing genomen in verhouding tot de ruimte die moet gevuld worden; 
vervolgens bleef de vraag omtrent de stijl. Op dit punt is de houding die 
de Vereniging aangenomen heeft opmerkelijk : eerst weten wat dit orgel
te vertellen moet hebben, welke «taal» het moet spreken en op welke 
bodem het gebouwd wordt. Aldus verzekert men zich van een instrument 
met blijvende waarde, onafhankelijk v� de smaakopvattingen van onze 

·"-

Association Etude et Concert, case postale 290, 2900 Porrentruy. 
Voorzitter: Dhr. Paul Flückiger. 
Beschermcomité: De Heren Nello_Celio, Max Petitpierre, Hans-Peter Tschudi, an
ciens présidents de la Confédération ; Simon Kohier, ancien Président du Canseil 
National, François Lachat, président de l'Assemblée Constituante jurassienne; Mgr. 
Antoine Hänggi, bisschop van Basel, en talrijke personaliteiten. 

Aktiecomi(é: De Heren Benoit Berberat, André Cattin, Pierre Christe, Roland Du
bois, Marcel Faivre, Claude Lapaire, André Marmy, Henri Parrat, J.-L. Petignat, 
Pierre Rebetez, Gabriel Theubet. 

Artistiek comité: De Heren Jean-Charles Ablitzer, Guy Bavet, Michel Chapuis, 
Bernard Heiniger, .jean Jaquenod, Philippe Laubscher, André Luy, Edouard Muller, 
Liane/ Rogg, Pierre Segond. 

Praktische inlichtingen : Uw gift, éénmalig, in schijven of beloofd op een vaste da
tum, kunt U laten geworden op CCP 25-3096 Bienne. 
Gelieve briefwisseling te richten aan de Association «Etude et Concert» case postale 
290, 2900 Porrentruy, of persoonlijk aan de leden van het Aktiecomité. 

Volgende dankbetuigingen worden aan de schenkers voorbehouden, naargelang 
barema : inschrijving in het gulden boek, reduktie op inkomprijzen, gratis toegang, 
fonoplaa t, naam gegraveerd in de grote pijp, levenslange concertkaart ... 
Een volledige brochure, bevattend lijsten, teksten, talrijke getuigenissen van con
certerenden, schemata, illustraties, samenstelling van het orgel wordt op aanvraag 
toegestuurd. Ze wordt, voorzien van een opdracht, aan biezonder milde gevers over
handigd. 

Bewaar de dokumenten: befaamde musici zullen ze signeren. 
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eeuw, en dat zich stevig in de bodem zal vastankeren om voor het natio
naal patrimonium een aanwinst te worden, niet een vreemde inplanting. 
Het probleem van de «taal» nam, in het toekomstig Jura-kanton, een bij
zondere plaats in en werd relatief eenvoudig : dit orgel zou Frans spre
ken. De nabijheid van de Elzas temperde deze eis en suggereerde een 
konstruktiestijl gelijkaardig aan die van Silbermann. 

Vermits het financieel aspect m.b.t. de orgelbouwer verplichtend naar 
het achterplan werd verschoven, kwamen uiteindelijk alleen die bedrij
ven aan de eindstreep die onberispelijk werk kunnen leveren, zowel van
uit artisanaal standpunt (het historisch aspect van de gebruikte materia
len en de werkmethodes speelden hier de beslissende rol, gezien de stijl 
van het instrument), als uit het standpunt van de hier gekoesterde arti
stieke verzuchtingen. Bovendien moest het bedrijf in de mate van het 
mogelijke reeds bewijs geleverd hebben van de bekwaamheid zich in te 
leven in de stijl die door de opdrachtgever vooropgezet wordt. 

Een aantal firma's, nochtans zeer degelijke, schakelden a.h.w. zichzelf 
uit tenzij vanwege hun werkmethodes (al stonden ze kwalitatief even 
hoog dan toch was de orgelbouwer die hier het pleit won de orthodoxie 
zelve) tenzij vanwege hun al te kosmopolitisch aangezicht, en ·anderen 
weer vanuit louter stilistische overwegingen vermits ze niet de gelegen
heid hadden hun kunnen te beproeven in dát genre waarin de Vereniging 
hier juist geïnteresseerd is. 

De keuze van orgelbouwer, gelet op al die voorwaarden, werd gemakke
lijk. In Europa (en misschien in heel de wereld) kon alleen het huis 
Ahrend te Leer (Oost-Friesland) hieraan voldoen. De kunstambachtelijke 
methodes, de aangewende materialen in zijn werken, de strenge lijn 
gevolgd bij zijn nieuwbouw, zijn grote ervaring met restauraties van 
oude orgels en zijn recent instrument voor Taizé, gebouwd in stijl van 
Clicquot, toonden terzelfdertijd zijn gestrengdheid en zijn soepelheid. 

Het beoogde instrument krijgt aldus 31 spelen op 3 klavieren en pedaal, 
geheel in de stijl van de Silbermann's uit de Elzas ; de hele konstruktie 
zal konform zijn aan de principes van de gekozen stijl. Het orgel wordt 
voorbestemd voor onderricht, concerten en opnamen. Het moet een aan
winst worden in het nationaal en regionaal patrimonium. Het zal het 
middelpunt worden van kongressen, seminaries en kursussen. Geplaatst 
in een landstreek die een boeiende politieke periode doorkruist, zal het 
geen ordinair orgel worden, maar een instrument dat in zijn kleuren en 
sonoriteiten de kulturele aspiraties weerspiegelt, de taal spreekt, de 
stem uitzingt van een volk. 

De helft van de benodigde som is reeds bijeengegaard. Het komt er op 
aan de andere helft te vinden. Wij hopen dat elkeen deelneemt aan deze 
solidariteitsgolf. 

Guy Bovet. 
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P.S. Een buitenstaander zal na lezing van de aan het extatische grenzen
taal van G. Bovet wel menen dat hier een en ander kan gerelativeerd 
worden : men dient dit alles echter te zien in het kader van de sfeer die 
momenteel heerst in Porrentruy, de stad die nu - na jarenlange tribula
ties -de hoofdplaats wordt van het nieuwe Jurakanton. Deze gebeurtenis 
is voor de inwoners heel wat meer dan een louter administratieve opera
tie : zo bijvoorbeeld krijgen voormalige regionale funktionarissen thans 
autonome armslag, de «Berner Bank» wordt thans «Banque du Jura» 
enz. ; kortom een «orgel dat geen ordiniair orgel zal worden» past hele
maal in deze euforie. 
Dat men zo hoog oploopt met orgelbouwer Ahrend is niet misplaats maar 
zet andere bekwame Europese orgelmakers toch wel wat in de kou. (Tus
sen haakjes : waarom heeft de nu toch aktuele regionale trots er niet toe 
aangezet een orgelmaker te zoeken in de Jura ? Of zijn die ook niet sant 
in eigen land ? ) . En in het licht van de royaal hoge sommen die aldaar de 
uitverkoren orgelbouwer voorgespiegeld worden, mag men toch zeker 
stellen dat meer dan één orgelbouwer zelfs de speciaalste wensen kan 
doen in vervulling gaan tegen dergelijke prijzen. 
Gelukkig kan men uit de opvattingen van G. Bovet toch opmaken dat de 
Zwitsers weer heel wat verder staan dan in de tijd toen b.v. het orgel in 
De Dom te Arlesheim (J .A. Silbermann 1761) gerestaureerd - lees «ver
groot» (o.m. met een uitgebreider pedaal) -werd. 
Wij van onze kant willen geenszins sceptisch staan tegenover de resulta
ten vermits deze vooralsnog niet te bewonderen zijn. 
We hopen ten zeerste dat de «stijlzuiverheid» waarmee in het artikel zo 
geschermd wordt ook realiteit moge worden. 

BOEKBESPREKING 

Frans Jespers en Ad Van Sleuwen : « Tot roem van zijn makers, een studie over 
J.J. Vollebregt en Zoon Meester orgelmakers te 's-Hertogenbosch», Provinciaal Ge
nootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, 's-Hertogenbosch, 
1978, 241 pag. 

Na de wat bescheidener, maar even waardevolle uitgaven van een boekje over de 
orgelmakers Van Hirtum, uitgegeven in 1976, verschijnt van dezelfde auteurs deze 
nieuwe studie in de vorm van een volwaardig, goed verzorgd boekwerk. Met dit werk 
is opnieuw enig licht geworpen op een belangrijk Brabants orgelmaker, J.J. Volle
bregt en Zoon in 's-Hertogenbosch. Het schijnt welhaast typerend dat de_geschiede
nis van de 19de-eeuwse orgelfaktuur lang grondig werd verwaarloosd. Al te dikwijls 
is men geneigd orgelmakers uit de 19de eeuw, in 't bijzonder deze van vóo'r 1860 
onder te brengen bij de tweederangsfiguren. Het werk, dat op dit ogenblik van ont
ginning der gehele orgelgeschiedenis in al haar aspekten, zeer welkom is, bewijst 
eens te meer de noodzaak van een intensieve studie van het 19de-eeuwse orgelma
ken, ook van de bouwers die werkzaam waren in katholieke kerken. Het is precies in 
katholieke kerken dat de ontworteling uit de vaste historische basis van orgelmaken 
en orgelspelen het meest vergaand is geschied, zodanig dat de banden met het ver
leden vaak zijn doorgesneden, en bijgevolg orgelmakers met een bijzonder kunstzin-
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nig oeuvre niet waardig werden geacht nader bekend te worden. Dat er althans in 
Nederland in dit opzicht een kentering is gekomen, moge blijken uit de genoemde 
studies van Frans Jespers en Ad Van Sleuwen en de inventarissen die door hen en 
door anderen reeds eerder zijn opgemaakt. Hierin volgt men het Noorden of overwe
gend protestantse deel van Nederland, waar de geschiedenis van orgels en hun bou
wers meer bekend is, al heeft dit niet steeds tot synthese-studies geleid. 
Uit het feit dat in Vlaanderen zo goed als over geen enkel 19de-eeuws orgelmaker 
enige synthese-studie tot stand kwam, blijkt dat orgel en orgelgeschiedenis de Vla
ming minder diep in het bloed zitten. Bijgevolg zijn de banden met het verleden nu 
grondiger verbroken. Nochtans zou diep omspitten van dit terrein bij ons ook nuttige 
verheldering van het orgel maken «der meest onderschatte orgelmakers uit de negen
tiende eeuw», zoals de auteurs hen zelf noemen, de Vollebregts, hebben kunnen 
geven. 

Men zou er bij de beoordeling van dit boek kunnen van uitgaan, alle lacunes op een 
rijtje te zetten, want het vinden van onvolledigheden in een zo veelzijdige materie is 
niet moeilijk. Dit is evenwel overbodig ; de auteurs zelf beseffen ten volle dat een 
dergelijke studie nooit volledig kan zijn. 
Wat in de eerste twee hoofdstukken door bronnenstudie en bibliografische gegevens 
is bijeen gebracht, tekent reeds duidelijk een familieportret van de Vollebregt's, 
waaraan de orgelbouwaktiviteiten vergezeld van een werklijst zijn vast te haken. 
In een derde hoofdstuk gaat het boek nader in op de werkwijze van Vollebregt, dit wil 
zeggen de constructie van zijn orgels. Dit is een boeiend hoofdstuk, maar behandelt 
als men wil ook een zeer uitgebreide materie. Voor de konstruktie van verschillende 
onderdelen en het materialengebruik wordt soms diep op het detail ingegaan, en dit 
overwegend bij wijze van doorlopende tekst. Wij zijn echter van oordeel dat vele 
technische details en maatopgaven overzichtelijker en praktischer geïllustreerd kon
den worden met schetsen en tekeningen. Dit stelt visueel meer voor dan uitvoerige, 
weliswaar goed ingeklede teksten. Anderzijds kon ook, via meer gedetailleerde foto's 
aan de visuele voorstelling tegemoet gekomen worden ; om één enkel voorbeeld te 
noemen : het systeem van manuaal en pedaalkoppels door Vollebregt aangewend. 
Ook is aan een bijzonder belangrijk aspekt, nl. de bespreking van de mensuren wat 
vlug voorbijgegaan. Er zijn wat de labiaalstemmen betreft wel getallenverhoudingen 
afgeleid van oktaaf tot oktaaf, er is echter geen sluitend mensureringssysteem ge
vonden. Nog wat zuiniger behandeld zijn de mensuren van de tongwerken. Wat ge
geven wordt is interessant, maar niet voldoende om genoegdoening te bezorgen aan 
degenen die met technische kwesties begaan zijn. Zo ontbreken voor labiaalstemmen 
als linguaalstemmen overal opgaven van voetopeningen, samen met de winddrukop
gave een belangrijk gegeven, menen wij, om zich een benaderend idee te kunnen 
vormen over de intonatie van Vollebregt's orgels. 
Een vergelijking van het werk van Vollebregt met dat van andere in de 19de eeuw 
werkende orgelmakers in noord en zuid, is zeer instruktief, maar geschiedt ons in
ziens niet steeds op grond van voldoende dokumentatie. Wij kunnen bezwaarlijk 
beamen dat Loret-pijpwerk algemeen hoog tingehalte zou gehad hebben. Aan te 
stippen valt dat eerst preciezer genoemd zou moeten worden over welke Loret het 
gaat, en met welke werkperiode men vergelijkingen wil maken. Naar onze bevindin
gen is het pijpwerk van bv. François Loret niet steeds van hoog tingehalte, maar bij 
kleinere instrumenten ook wel eens van hoog loodgehalte. 

Een lang vierde hoofdstuk behandelt de afzonderlijke orgels. Het eerste kapittel 
geeft een overzicht van de nieuwe orgels, en het tweede behandelt de belangrijke 
werkzaamheden aan bestaande orgels. Van elk instrument wordt de geschiedenis ge
tekend en de huidige toestand geschetst aan de hand van een inventari$. Gestoffeerd 
met de nodige foto's, vaak indrukwekkende archief-foto's, krijgen wij hiermee een 
erg goed overzicht van het werk van Vollebregt. Het blijkt dat in dit hoogstaand 
reuvre op amper iets meer dan een eeuw tijd vaak door alle slag van orgelvernieu
wers op een weinig piëteitsvolle wijze is huisgehouden. Temidden van enkele hoop
volle restauraties, komt het diepingeworteld onbegrip voo"r orgels zoals deze van Vol-
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lebregt, ons levensgroot voor ogen te staan. 
Een bijlagen-kapittel met archiefteksten waaronder hoofdzakelijk kontrakten, vor
men een waardevolle afsluiting van het boek. 
Het is welhaast overbodig te zeggen dat dit boek aan degenen die zich in organogra
fische materie willen verdiepen, warm kan aanbevolen worden. De kleine tekorten, 
die evenzeer subjectief worden aangevoeld, zijn niet van aard onze grote waafdering 
voor het werk van de auteurs te dempen. 

A.F. 

«MUSIC VOOR HET ORGEL, 1763», met composities van Ph. Pool, J.-B. J. Bout
my en C. F. Ruppe. 
Een facsimile uitgave in 16 bladzijden verzorgd door Willem van Twillert en heruit
gegeven bij Boeijenga (Kleinzand 89-8601-BG-Sneek-Ned.) Verkoopprijs FI. 13.50 
of 203 Bfr. 

Deze bundel mag wel een fraaie uitgave heten, gedrukt op antiek-aandoend papier 
en in een duidelijk facsimile van het handschrift, waardoor de sfeer van de oude 
muziek bewaard kon blijven. De stukjes van Philippus Pool en Jean-Baptiste Jo
seph Boutmy die we hierin aantreffen zijn charmante en galant geschreven muziek
werkjes met profane inslag, zelfs met danskarakter (Menuet, Gigue enz.). Ze klin
ken wellicht het best op huis- en kabinetorgels, voor het kerkorgel missen ze wat 
diepte. Dat het gehalte van deze composities hoog zou zijn, zoals de uitgever in zijn 
voorwoord beweert, lijkt ons iets overdreven. Vergeleken met wat in het midden 
van de 18de eeuw b.v. in Duitsland het licht zag, kan men niet van eerste-rangs
composities gewagen. Desondanks zijn zij toch interessant om de musiceertrant 
van onze gewesten te illustreren. 
Wat ons betreft, gaat de meeste aandacht uit naar de stukjes van de Brusselaar 
J.-B. Boutmy, die in de eerste helft van zijn leven met het Gentse muziekleven was 
vergroeid. Te midden van de schaarse Vlaamse orgelcomposities in de 18de eeuw 
(althans voor zover bekend) vormen de hier afgedrukte Divertimenti een verrijking. 
De in appendix afgedrukte fuga's - 4 in getal - van C. F. Ruppe, zijn wel goed voor 
kerkorgel geschikt, maar halen als composities niet hetzelfde niveau van de in ga
lante stijl geschreven stukjes van Pool en Boutmy. Ze zijn nauwelijks als fuga's te 
beschouwen, eerder als fugatische stukjes waarin het contrapunt nog slechts van 
ondergeschikt belanq is. Boeiender voor hen die met oude muziek bezig zijn, is de 
«explicatietabel der cieraade!1 of agramenten» en de «aanwijzing der registers», 
deze laatste zowel voor kerk-orgel als voor huis-orgel. 
De registratie-aanwijzingen vertonen veel gelijkenis met deze door Joachim Hess 
gegeven in zijn «Luister van het Orgel, 1772» (een teken dat zij op een goed ver
spreide praktijk in de Noordelijke Nederlanden berusten), en vormen bij het bespe
len van Noord-Nederlandse orgels voor onze organisten alleszins voldoende aanlei
ding om at te stappen van enkele vroeger opgedane eenzijdige.registratie-princi
pes. Deze uitgave is een nuttig document, en niet in het minst een dankbare aan
winst voor het repertorium geschikt voor het Vlaams historisch orgel. 

Ant. Fauconnier 
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ORGELCOLLOQUIUM ABDIJ GRIMBERGEN 
24 - 25 - 26 AUGUSTUS 1979 

ORGANISTEN ORGANOLOGEN ORGELBOUWERS 
EN DESKUNDIGEN 

ORGELTOCHT NAAR HISTORISCHE ORGELS IN BRABANT 
LEZINGEN PANELS EN CONCERTEN 

De studie en de zorg voor de historische orgels in Vlaanderen staat cen
traal in dit geplande colloquium. De status questionis in Vlaanderen 
wordt belicht en bestudeerd in vergelijking met het buitenland. 
Een overzicht van tien jaar restauratie in Vlaanderen en Frankrijk wordt 
voorgesteld. Hierbij zoeken de sprekers naar stromingen, tendensen en 
algemene princiepen en hun toepassing. 
De probleemstelling in verband met restauratie en conservatie zal inspi
rerend werken en de richting helpen bepalen die weggelegd is voor het 
ambacht van de orgelbouw van Vlaanderen. 
Beleidsverantwoordelijken zullen spreken over de wijze waarop het or
gelbeleid gevoerd wordt. 
De orgelbouwers en -restaurateurs zullen evenals de orgelontwerpers 
van gedachten wisselen en hun ideeën ontwikkelen. 
Verder wordt grote aandacht geschonken aan de orgelliteratuur voor de 
éénklaviersorgels. 
Het Documentatiecentrum voor orgel zal gedurende het colloquium een 
tentoonstelling houden met orgelliteratuur in muziek en woord. Het ge
heel wordt ter inzage en te koop gesteld. 
Aan de toehoorders wordt de kans geboden vragen te stellen of ideeën 
naar voor te brengen. Deze kunnen schriftelijk gedeponeerd worden in 
de daarvoor opgestelde brieven (of grieven?) bus. De behandeling ervan 
wordt opgenomen in de programmatie van het colloquium. 

Programma: 
VRIJDAG 24 AUGUSTUS 
15.30 uur: 
Opening van het Colloquium 
De minister van Nederlandse Cultuur werd hiervoor uitgenodigd. 
Naderhand volgt: 
Referaat : «Het historisch Orgelpatrimonium - Visie op het Beleid» 
Spreker : Prof. Suetens, Vice-Voorzitter van de Koninklijke Commissie 
voor Monumenten en Landschappen. 
Referaat : «Overzicht van 10 jaar Orgelrestauratie met Rijkssubsidie» 
Spreker : Een Afgevaardigde van de Minister van-Justitie (Eredienst) 
20 uur: 
«Evolution des Esprits en France depuis 1967 au Sujet des Restaurations 
d'Orgues et ses Conséquences» 
Spreker : P. Hardouin, Parijs 

ZATERDAG25 AUGUSTUS 
10.30 uur: 
«Orgelrestauratie, gezien door Orgelbouwers werkzaam in Vlaanderen» 
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Forum van Orgelbouwers - Moderator K. D'Hooghe 
De heren Andriessen, Draps, Loncke, Pels, Potvlieghe en Mevr. Stevens 
zullen elk een individuele toelichting geven over volgende punten : 
- Vise op de restauratie van historische orgels.
- Behandeling van het historisch orgel in restauratie en onderhoud
- Referentie naar restauraties of onderhoudsbeurten of conservaties die

het meest hun visie benaderen.
- Invloed en neerslag van hun kennis en visie op het historisch orgel op

de nieuwgebouwde orgels (met eventuele referenties).

Na de individuele spreektijd is een dialoog voorzien. 

14.30 uur: 
«Benadering van de Restauratie en Conservatie van het historisch Orgel 
in Vlaanderen» 
Forum van orgeladviseurs - Moderator K. D'Hooghe 
De heren R. Deleersnyder, L. Lannoo en G. Loncke evenals Dhr. A·. Fau
connier geven hun mening te kennen over : 
- Procedure bij het verwerven van een opdracht.
- Belgische procedure en inhoud van de opdracht.
- Toewijzing aan de goedkoopste aanbesteding.
- Hun houding ter zake.

17.30 uur: 
«Balans en Evaluatie van 10 jaar Orgelrestauratie in Vlaanderen» 
Spreker : A. Fauconnier 
20 uur: 
Literatuur voor het éénklaviersorgel in woord en klank 
Speler en spreker: K. D'Hooghe 

ZONDAG 26 AUGUSTUS 
10 uur: 
Hoogmis met gregoriaanse zang naar de praemonstratenzer ritus 
(Het abdijkoor o.l.van G. Van Boesschoten) 
11.15 uur: 
Orgeltocht : Historische orgels in Brabant 
16.30 uur: 
Behandelen van vragen en ideeën «Uit de bus» 
Naderhand : Opmaken van conclusies en resoluties, die eventueel voor 
verder gevolg aan de overheid zullen overgemaakt worden. 

Als deelname in de onkosten van organisatie wordt een bijdrage van 200 
fr. gevraagd. Bij voorkeur op voorhand over te schrijven op rekening nr. 
436-6204991-57 van Orgelkunst. Verdere inlichtingen worden U graag
verstrekt door het secretariaat van Orgelkunst Beiaardlaan 1 - 1850
Grimbergen, Tel. 02/269.50. 71.
De abdij van Grimbergen biedt de mogelijkheid tot overnachting of dag
verblijf aan matige prijzen. Het is evenwel nodig daarvan op voorhanrl
opgave te doen aan het secretariaat. (AD) 
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ACTUALITEITEN 

CONCOURS 
Van 2 tot 6 september 1979 wordt te Parijs het 4 ° internationaal clavecimbelconcours 
betwist. Het programma, in drie sessies, legt werk op van d'Anglebert, Händel, 
Sweelinck, 0. Scarlatti, Rameau, J.P. Baumgartner, L. Couperin en J.S. Bach. Naast 
de interpretatiewedstrijd kan ook deelgenomen worden aan een continuo-concours. 
De prijzen bedragen 20.000, 10.000 en 5000 FF (continuo: 4000 FF). 
Jury: H. Oreyfus, R. Ger/in, K. Gilbert. H. Goverts, S. Heller, G. Leonhardt, T. Pin
nock, J. Sebestyen, R. Veyron Lacroix. 
Inschrijving vóo'r 16 augustus 1979. 
Adres : Concours de clavecin, Festival Estival de Paris, 5 place des Ternes, F-75017 
Paris, France. 

De sektie muziek van de «Stichting Behoud Grote Kerk Dordrecht» organiseert in de 
week van 3 tot 8 september 1979 een Internationaal Orgelconcours voor amateurs. 
Naast vrije werken worden composities van H. Speuy en C. Franck opgelegd. 
Jury: A.J. Keijzer, S. Oeriemaeker, T. van Eyck. 
Inschrijving fot 1 juni 1979. 
Adres: Secretaris van het Henderick Speuy Concours, Dhr. A. van Duinen, Stand
hasenstraat 54, Dordrecht, Nederland. 

Voor organisten, geboren na 31 december 1943, wordt te Haarlem in de kathedrale 
basiliek St. Bavo van 17 tot 20 october 1979 een César Franck Concours gehouden. 
Naast verplicht werk van Franck, kunnen werken van Tournemire, Ouruflé, Vierne, 
Oupré, Messiaen en Alain gespeeld worden. 
Prijzen : 750, 500 en 250 H FJ .. 
Jury: J. T. Lemckert, F. Peeters, L. Toebosch. 
Inschrijven vóór 1 september 1979. 
Adres: Secretariaat César Franck Concours, Kromme Elleboogsteeg 28, NL-2011 TS 
Haarlem, Nederland. 

Van 2 tot 23 juli 1980 gaat te Manchester het «Second International Organ Competi
tion», voor organisten jonger dan 31 jaar. 
Het programma vermeldt werk van 0. Buxtehude, J.s. Bach, F. Liszt, Vivaldi-Bach, 
L. Vierne en M. Williamson.

• • 

Prijzen : 1. 500, 750 en 350 LS t.
Adres : Artistic Director; •10änchester International Festival, The Festival Office, 
Centra/ Library, St. Peter's Square, GB-Manchester M2 SPO, Eng/and. 

27 augustus to 21 september 1980: Concours International d 'Orgue «Grand Prix de 
Chartres». Inlichtingen: Secrétariat du Concours: 75 rue de Grenelle, F-75007 Paris, 
France 

CURSUSSEN 

1· tot 7 juli 1979 : Semaines Internationales d'Art Classique Français, Académie de 
Clavecin. 
Meesterklassen door K. Gilbert, R. van Nagel, P.-Y. Asse/in. 
Inlichtingen: 14 rue de la Bourdonnais, F-44100 Nantes, France 

9 tot 29 juli 1979: Festival du Comminges, Académie internationale de musique. 
Meesterklassen door M. Chapuis en J. Guillou. 
Inlichtingen: BPS Mazéres!Salat, F-31260 Salies-du-Salat, France 
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6 tot 17 AUGUSTUS 1979: Internationale Zomercursus voor Orgel, Meesterklas Flor 
Peeters. Mechelen. 
Inlichtingen: Sekretariaat van de Zomercursus, Mevrouw G. Van Cauwelaert, Mini
sterie Nederlandse Cultuur, Internationale Culturele Betrekkingen, Kortenberg/aan 
158, 1040 Brussel. 

AGENDA 

22-03: Sint Niklaas, Tereken, St. Jozefskerk 20 u.; M. Pieters, m.m.v. het gem. koor
Psallite, o.i. v. M. Pieters 

23-03: Oekene, 20 u.: J. Huys
30-03: Abdij Averbode, 20.30 u. : Trio J. Sluys
13-04: Zuienkerke, 20.30 u. : J. Sluys
20-04: Watervliet, 20 u.: K. D'Hooghe

04-05: Brussel, St. Michiels, 12.30 u. : J. Sluys
08-05: Antwerpen, St. Jozef, 20.30 u. : J. Peeters 
10-05: Sint Niklaas, Tereken, St. Jozef, 20 u.: J. Van Landeghem, m.m. v. het koor 

«/n dulcijubilou, o.l.v. M. Van Daele 
11-05: Brussel, St. Michiels, 12.30 u. : R. Wiltgen 

Aarschot, 0. L. Vrouw, 20 u. : Aarschots Jeugdkoor Cantate, Groot Koperen
ensemble T. Mertens, M. Truyers, orgel. Werk van J. Cuypers, Arthur & 

Herman Meulemans 
15-05: Antwerpen, St. Jozef, 20.30 u.: Renaat Veremanskoor o.i. v. R. Oeruwe;

orgel: J. Rotthier 
18-05: Brussel, St. Michiels, 12.30 u.: Anne-Marie Louis
22-05: Antwerpen, St. Jozef, 20.30: Heinz Bernhard Orlinski (Düsseldorf)
25-05: Brussel, St. Michiels, 12.30 u. : Johan Moreau 
01-06: Brussel, St. Michiels, 12.30 u. : Jean Rotthier
04-06: Beauvoorde, 15 u. : Jozef Sluys
08-06: Brussel, St. Michiels, 12.30 u. : Jozef Sluys
15-06: Brussel, St. Michiels, 12.30 u. : Marilou Kratzenstein (U.S.A.)
22-06: Brussel, St. Michiels, 12.30 u. : Jozef Sluys
28-06: Knokke, H. Hart, 20.30 u. : Sven Aage Spange
29-06: Brussel, St. Michiels, 12.30 u. : Jozef Sluys
03-07: Blankenberge, St. Rochus, 20.30 u. : Jerome Verstraete, m.m. v. het Kon.

Zangkoor «Kring der XX" o.l.v. M. Oecorte, en van J. Segaert (fluit) en, A. 
Bourdon 

04-07: Sint Truiden, Minderbroederskerk, 20 u. : Collegium Cantorum Leuven, Leo
Van Nevel, Ed mond Saveniers (orgel) 

05-07: Gent, St. Baafs, 20 u. : 0. Roth
06-07: Antwerpen, Kathedraal, 20.30 u. : Johan Lemckert (Rotterdam)

Brugge, Kathedraal: W. Hillsman (Engeland) 
08-07: De Panne, 0. L. Vrouw, 20.30 u. : K 'OHooghe
12-07: Veurne, Galerij H. Godderis, Documentatiecentrum voor orgel, 20.30 u.:

K. O'Hooghe: presentatie van de nieuwe A. Van den Kerckhoven-plaat; con
cert op het historisch Italiaans orgel
Gent, St. Baafs, 20.30 u. : J. Bucher

13-07: Antwerpen, Kathedraal: Robert Kohnen
Brugge, Kathedraal: Dirk Verschraegen 
Veurne, Ste Walburga, 20.30 u. : Geraint Jones 

19-07: Gent, St. Baafs, 20.30 u. : W. Oehms
20-07: Antwerpen, Kathedraal, 20.30 u. : Stan is/as Oeriemaeker

Brugge, Kathedraal: W. Oehms 
Knokke, H. Hart, 20.30 u. : A. Marichal - (Frankrijk), m.m. v. J.J. Gaudron 
(trompet) 

21-07: Montleban, 17 u. : J. P. lmbert
22-07: De Panne, Q.L. Vrouw, 20.30 u. : R. Oeleersnyder 
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24-07: Blankenberge, St. Rochus, 20.30 u. : Gerard Gillen (Ierland) 
26-07: Nieuwpoort, Q.L. Vrouw, 20.30 u.: Jean Dupont, m.m.v. Gerard Adam (trom

pet) 
Gent, St. Baafs, 20.30 u. : S. Hicks 

27-07: Brugge, St. Gillis, 15 u. : preselecties orgelconcours 
Brugge, Kathedraal: A. Luy (Zwitserland) 
Antwerpen, Kathedraal, 20.30 u. : W. Oehms (Trier) 
Antwerpen, Kathedraal, 20.30 u. : W. Oehms (Trier) 
Veurne, Ste Walburga, 20.30 u. : R. Deleersnyder 

28-07: Brugge, St. Gillis, 14 u. : preselecties orgelconcours 
29-07: Brugge, St. Gillis, 14 u. : prese/ecties orgelconcours 
30-07: Brugge, kapel van het Memling-museum, 10 u. : referaat Ton Koopman: 

relatie orgel-clavecimbel 
Brugge, St. Gillis, 14 u. : preselecties orgelconcours 

31-07: Brugge, kapel van het Memling-museum, 10 u. : refernat Xavier Darasse: 
lncidences du style français sur l'écriture de J.S. Bach 
Brugge, St. Gillis, 14 u. : preselecties orgelconcours 
Beauvoorde, 20.30 u.: Bernard Lagacé 
Veurne, Ste Walburga, 21.45 u.: Nicholas Danby 

01-08: Brugge, kapel v/h MemJing-museum, 10 u. • referaat Michaef Radulescu : 
Zur Form des Passacaglia in c-mo/1 van J.S. Bach 
Brugge, St. Gillis, 14 u. : preselecties orgelconcours 
Brussel, St. Michiels, 20.30 u. : Jo Baert, m.m.v. het "Ensemble Polypho
nies» o.i. v. Ch. Koenig 

02-08: Brugge, kapel vlh Memling-museum, 10 u. : referaat Bernard Lagacé: Ma
version pour orgue de /'Art de la Fugue de J.S.Bach 
Brugge, St. Gillis, 14 u. : halve finales orgelconcours 
Brugge, St. Jacobs, 20.30 u. : Concerti Händel-Bach-Vivaldi; Peter Hurford, 
orgel; St. John's Smith Square Orchestra London; J. Lubbeek 

03-08: Brugge, kapel v/h Memling-museum, 10 u. : referaat Nicholaas Danby:
Small organs-Jarge repertoire 
Brugge, St. Gillis, 14 u. : halve finales orgelconcours 
Gistel (Moere), 20.30 u. : recital Ton Koopman 
Zuienkerke, 21.45 u. : recital Reinhard Jaud 

04-08: Brugge, St. Gillis, 20.30 u. : finale orgelconcours 
05-08: De Panne, 0. L. Vrouw, 20.30 u. : Gisèle Guibord (Canada)
07-08: Blankenberge, St. Rochus, 20.30 u. : Bernard Teulon (Frankrijk)
08-08: Brussel, St. Michiels, 20. 30 u. : Albert Bolliger (Zwitserland) 
09-08: Gent, St. Baafs, 20.30 u. : M. Tissier 
10-08: Heist, St. Antonius, 20.30 u: W. Precker (Duitsland), m. m. v. E. Decloedt

(trompet) 
Veurne, Ste Walburga, 20.30 u. : Ewald Kooiman �� 

14-08: Veurne, Galerij H. Godderis, Documentatiecentrum voor orgel, 11 u. : 
R. Deleersnyder

16-08: Gent, St. Baafs, 20.30 u. : Jozef Sluys
Nieuwpoort, O.L. Vrouw, 20.30 u. : Willy Climan 

19-08: De Panne, O.L. Vrouw, 20.30 u.: G. Habraken (Nederland)
21-08: Blankenberge, St. Rochus, 20.30 u. : A. François (Frankrijk), m.m.v. M. Van 

Severen, alt 
23-08: Gent, St. Baafs, 20.30 u. : Nico Van den Hooven (Nederland) 
24-08: Veurne, Ste Walburga, 20.30 u. : K. D 'Hooghe
29-08: Brussel, St. Michiels, 20.30 u. : JofJan Lemckert (Nederland), m.m. v. het 

"Be/la Arte» kwartet, Brussel 
30-08: Gent, St. Baafs, 20.30 u. : Anne Froidebise 
31-08: Evergem, 0. L. Vrouw ten Troost, 20.30 u. : Quatàcker Kwartet & Karel 

Paukert (orgel) 
03-09: Gent, St. Jacobs, 20.30 u. : Gabriël Verschraegen 
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05-09: Brussel, St. Michiels, 20.30 u.: Vivaldi-ensemble, J. Sluys (orgel): Fiocco 
06-09: Lier, St. Gummarus, 20.30 u. : Chris Dubois 
07-09: Melsele, 0. L. Vrouw, 20.30 u. : K. 0 'Hóoghe 
09-09: Aalst, St. Maarten, 15.30 u. : Kristiaan Van Inge/gem 
10-09: Gent (Ekkergem), St. Martinus, 20.30 u. : Gabriël Verschraegen 
11-09: Mechelen, Kathedraal, 20.30 u.: Flor Peeters 
12-09: Brussel, St. Michiels, 20.30 u. : Mechelse Liedertafel & J. Sluys (orgel):

gregoriaans & polyfonie 
13-09: Gent, St. Baafs, 20.30 u. : Gabriël Verschraegen

Lier, St. Gummarus, 20.30 u. : Jan Van Mol 
16-09: Aalst, St. Maarten, 15.30 u. : Hans Van Nieuwkoop (Nederland) 

Roosdaal, 0. L. Vrouw-Lombeek, 16 u. : Kees Van Houten (Nederland), 
m.m. v. het Zuid-Nederlands Kamerkoor (Tilburg)

20-09: Lier, St. Gummarus, 20.30 u. : Jos Van Looy, m. m. v. het Koperensemble van 
de Lierse Stedelijke Muziekacademie 

23-09: Roosdaal, 0. L. Vrouw-Lombeek, 16 u. : Wim Van Beek (Nederland), m.m. v.
«Les ennemis cantus» (Lokeren) 

30-09: Aalst, St. Maarten, 15.30 u. : Guy Bavet (Zwitserland) 
Roosdaal, O.L. Vrouw-Lombeek, 16 u.: Jozef Sluys, m.m. v. Rita De Plancke 

04-10; Eeklo, Dekanale kerk, 20 u. : E. De Geest, m. m. v. het St. Gregorius-mannen-
koor (gregoriaans) 

11-10: St. Niklaas (Tereken), St. Jozef, 20 u.: E. Van Bogaert, m.m.v. (je 
«Mariakantorij» o.l.v. J. D'Hollander 

16-10: Roeselare, O.L. Vrouw, 20.30 u. : A. De Klerck, m. m. v. C. Swinckels &
G. Cafmeyer

23-10: Roeselare, Q.L. Vrouw, 20.30 u. : Br. Hesford (Eng/and)

PRULLARIA 

LITURGIE TUSSEN HEMEL EN AARDE OF 

POLARISATIE DER LITURGIE 

In het Interdiocesaan Weekblad «Kerk en Leven», het orgaan waarmè
de de kerkelijke overheid een brug slaat naar de kerkgemeenschap, en 
tegen ons aller parochieblad lazen we in een maartnummer anno_ 1979 

TE KOOP : prachtig kerkorgel 
HAMMOND RT 3. Tel. --

Boze tongen beweren dat de Interdiocesane Orgelcomrnissie met deze 
advertentie dit soort apparaten tot kerkorgels wil promoveren. 
Maar dat geloven wij niet (niet meer of nog niet) 

EEN CANTOR-WARHOOFD 

Van een Vlaamse «organist» ontvingen enkele orgelmakers een inte
ressante drievoudige prijsvraag. De ideeën bleken ontsproten te zijn 
aan een warhoofd, met de bijkomende eigenschap van «cantor» zoals 
hij zichzelf noemt, dus een «cantor-warhoofd». 
Vooraleer deze drievoudige prijsvraag, vanzelfsprekend geschikt voor 
uitvoering door een orgelmaker-warhoofd, naar de prullenmand verwe
zen werd, hebben wij het niet kunnen nalaten onze lezers nog wat ver-
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maak tè bezorgen. 
l. Vooreerst dacht onze cantor aan een koororgel voor zijn parochie
kerk, uiteraard «op te stellen in de koorruimte, niet te ver van het al
taar, voor begeleiding van celebrant, koor en volk ; ook buiten pure be
geleidingstaken bruikbaar. Twee manualen en onafhankelijk pedaal is
dus nodig. » Gaarne had hij «een barok hoofdwerk, een reciet, dat barok
trio-spel toelaat, maar evengoed als romantisch solo-werk is te spelen,
dus ook met zwelkast ; en èen volwaardig pedaal. » 

Hoe zo een instrument er volgens he:rn uitziet, blijkt uit onderstaande 
dispositie 

Gedekt 16 
Prestant 8 
Roerfluit 4 
Woudfluit 2 
Kromhoorn 8 
Mixtuur 4 st 

Bourdon 8 
Principaal 8 
Gamba8 
Nachthoorn 2 
Dulciaan 8 
Cymbel 4 st 
misschien nog een 
zachte Holfluit 8 

Subbas 16 
Fluit 8 
Ranket 8 
Ruispijp 2 + 2 2/3 

En nu maar raden wat voor barokke doeleinden bruikbaar is en wat voor 
romantische. Voor de begeleiding van de volkszang echter vallen barok 
en romantiek elkaar innig in de armen en is de synthese rimpelloos vol
maakt. 
2. Een tweede prijsvraag betreft een éénmanualig studieorgel met aan
gehangen pedaal voor pastoor X : «deze geestelijke spaart al jaren,
maar is niet rijk», meldt onze cantor ; wel een in-trieste omstandigheid
voor deze goede pastoor, moeten wij toegeven.
De dispositie kon hier zijn

8-voets gedekt
4-voets fluit
misschien met een mixtuur
(prijs met en zonder ! )

Zou deze geestelijke misschien ook nog gotische neigingen vertonen, 
met blokwerk-achtige toestanden en zo? 
3. Bij het derde voorstel, en dat betreft dan een persoonlijk orgel,
wordt onze cantor ineens sentimenteel, en omdat hij het bijna niet meer
durft uit te spreken neemt hij steeds maar zijn toevlucht tot verklein
woordjes «voor mijn huisorgeltje denk ik aan een positiefje, met 4 tot
4 1/2 oktaaf ! - met een Lieflijk Gedekt 8' en een Vioolprestant 4', mis
schien met een zilverig Cymbeltje 2-3 st., mogelijk zelfs met getrapte
wind, maar compact gebouwd. » 

Dit laatste overtuigt zo zeer door zijn charme dat wij ons bijna geneigd
voelen op zoek te gaan naar een orgelmaker-veelzijdigaard die deze
vrome, maar liefst niet dure wensen van onze cantor kan realiseren.
Helpt U ons hem te vinden !

A.F. 
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