Orgelbouw
Actueel

Nieuw orgel voor Noorwegen
Voor de Vågsbygd kirke
in Kristiansand (N) bouwt
Verschueren Orgelbouw te
Ittervoort een groot drieklaviers
instrument in symfonische
stijl. Daarbij is het werk van de
orgelmaker Joseph Merklin als
inspiratiebron genomen, met
name de klankesthetiek, niet
de vormgeving.

Tekst en fotografie:
Wim van der Ros
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De van oorsprong Duitse Joseph Merklin
(1819-1905) had als leermeesters
onder anderen F. Hasse in Bern en E.F.
Walcker in Ludwigsburg. Na vestiging in
België (1843) werkte hij later samen met
zijn zwager Friedrich Schütze (Merklin,
Schütze & Cie). In 1855 nam de firma de
orgelmakerij van Ducroquet over. Vanaf
circa 1870 concentreerde Merklin zich op
de activiteiten in Frankrijk en zette Pierre
Schijven de Brusselse vestiging voort.
Merklins orgelbouwstijl is minder
‘éclatant’ dan die van Cavaillé-Coll en
leent zich ook makkelijker voor de
verklanking van de Duitse romantiek.
Als adviseur bij de bouw van dit orgel
is betrokken Svend Pripp, de voormalige organist van de Dom in Haderslev
in Denemarken. De organist van de
Vågsbygd kirke is Björn Odden.
Het orgel wordt voorzien van een Barkermachine. Anders
dan bij Merklin,
waar de Barker zeer
complex en wat
‘rumoerig’ is, wordt
deze niet voorzien
van inlatende maar
van uitlatende
wind. Bijzonder
aan dit project is
dat Verschueren
de beschikking
kreeg over historisch pijpwerk van
Merklin en dat ook
heeft toegepast. Zie
de bijzonderheden
bij de dispositie.
Het orgel heeft
mechanische
sleepladen en een
elektrische registertractuur.
Het frontontwerp is
ingepast in en geënt
op de trapeziumvormige dakspanten
van de kerkzaal.
Dit is terug te
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vinden in onder meer het ontwerp van
de kappen en de bases van de torens.
Tot eind mei stond het orgel opgebouwd
in de montagehal van de ‘overburen’ van
Verschueren: Adams Musical Instruments. Hier kon Verschueren over een
grotere opbouwhoogte beschikken
dan in het eigen atelier. Het Récit
expressif, het zwelwerk, dat in de kerk
in een achterliggende nis zal worden
geplaatst, stond nog in de ateliers van
Verschueren opgesteld. Zo konden we
in de week voor Hemelvaartsdag één
en ander van nabij aanschouwen.
Inmiddels is begonnen met de
demontage in Nederland; binnenkort zal het orgel worden verscheept
naar Zuid-Noorwegen.
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Interview
Actueel

Afscheid van een tijdperk
In gesprek met Jan van Dijk
In het vorige nummer was het
al kort te lezen: het Vierdagorgel van de Open Hofkerk in
Rotterdam-Pendrecht verhuist
naar Breda. Deze gebeurtenis valt
min of meer samen met het einde
van de muzikale loopbaan van Jan
van Dijk, die zich voor het grootste
deel in en rond de Maasstad heeft
afgespeeld. We spraken hem een
paar dagen voordat het Vierdagorgel zou worden ontmanteld, op
de plek waar hij zo’n veertig jaar
de kerkmuziek heeft gediend.

Tekst: Joost van Beek
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Voor we van start gaan, wil
Jan – zoals hij graag genoemd
wil worden – het orgel nog
een keer laten horen. Wat
volgt is een bezielde vertolking van het Magnificat primi
toni van Dieterich Buxtehude,
een werk dat bij uitstek
geschikt is om het gevarieerde
klankkleurenpalet van het
instrument te presenteren. Als
Jan van de orgelbank stapt,
is hij merkbaar ontroerd. “Ja,
het afscheid van dit orgel doet De Voorstraat in Middelharnis, begin jaren ’60. Het vierde pand van links (naast
het brede gebouw) is het pension van de familie Van Dijk.
me wat. Maar ondanks de
weemoed ben ik blij dat het
Bé Hollander in Wageningen. De muziek
straks in Breda komt te staan.”
trok mij steeds meer dus besloot ik
Dat Jan eind destijds in de Open
de studie voor onderwijzer te stoppen
Hofkerk terecht kwam, kwam door
en toelatingsexamen te doen voor het
de toenmalige titularis Jacques van
conservatorium. Na een jaar les te hebben
Oortmerssen. “Jacques en ik woonden
gehad bij Piet van de Kerkhoff werd Arie
allebei in Barendrecht en waren allebei
Keijzer ook daar weer mijn orgeldocent.
verbonden aan de plaatselijke muziekLater volgde ik hem op als organist in
school: hij als pianodocent, ik als direcMiddelharnis. Je kunt dus wel zeggen dat
teur. De lijntjes waren dus kort. Op
Arie voor mij belangrijk is geweest.”
zeker moment vroeg hij of ik het Open
Nog tijdens zijn conservatoriumstudie
Hofkoor van hem wilde overnemen.
bouwde Jan op Goeree-Overflakkee een
Dat wilde ik graag doen omdat ik mijn
lespraktijk op voor orgel en piano en
kerkmuziekpraktijk wilde voortzetten
dirigeerde er verscheidene koren. Hij
in de omgeving van Rotterdam.”
leidde verschillende talentvolle leerlingen
De roots van Jan van Dijk liggen op
op tot aan het toelatingsexamen voor het
Goeree-Overflakkee (toen nog een
conservatorium, waaronder Margreeth
eiland), met name in Middelharnis. Zijn
de Jong, Henk Verhoef, Paul Kieviet en
muzikale inspirator werd Arie J. Keijzer,
Rinus Verhage. Het vervult hem met trots
organist op het Leeflang-orgel van de
dat zij goede vakmusici zijn geworden.
Grote Kerk. “Na de watersnoodramp van
1953 begonnen mijn ouders een pension
Halverwege de jaren ‘70 verlangde
aan de Voorstraat in Middelharnis, Arie
Jan naar meer vastigheid. “Ik werd
was daar één van de eerste gasten, ik was
erop gewezen dat de muziekschool in
toen zeven. Enkele jaren later werd hij
Barendrecht een directeur zocht. Zo’n
mijn eerste orgelleraar en via hem werd
baan geeft je een zeker basisinkomen
ik op mijn dertiende organist in Oudeen dat is prettig met een gezin. Na een
Tonge. Dat heb ik tot mijn zestiende
mislukte sollicitatie op dezelfde functie
gedaan. Na de middelbare school ben ik
in Zierikzee werd ik in Barendrecht
in Ede gaan studeren aan de Pedagogiaangenomen. Naast het directeurschap
sche Academie. Naast de muzieklessen in
was ik er ook actief als orgeldocent. Daar
het curriculum, die we kregen van Johan
had ik Theo Visser als leerling die later
van Dommele, volgde ik orgellessen bij
organist werd in Utrecht en Leiden.”
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Orgelhistorie
Actueel

Frans Smits en
oude orgels
Meestal wordt van Frans Smits I
(1800-1876) aangenomen dat
hij bewondering had voor de
traditionele orgelbouw uit de
zeventiende en achttiende eeuw.
Zijn bouwstijl zou berusten
op die oude werkwijzen. Bij
vernieuwingen zou hij antieke
orgels met respect behandeld
hebben. Maar bij deze beweringen
vallen vraagtekens te zetten. In dit
artikel schetst Frans Jespers hoe
Smits met oude orgels omging
en wat hij ervan overgenomen
kan hebben.

Tekst: Frans Jespers
Fotografie: Wim van
der Ros
tenzij anders vermeld
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Jan Boogaarts stelt dat de stichter van de
orgelmakerij, Klaas Smits (1791-1831),
het orgelmakersvak geleerd zou hebben
door oude orgels in de omgeving van
zijn woonplaats Reek te onderzoeken
en het handboek van Van Heurn te
gebruiken. Zijn broer Frans bouwde op
deze vakkennis voort. Hij gaf dan ook
altijd blijk van groot respect voor het
werk van zijn voorgangers, in tegenstelling tot de meeste andere orgelmakers
uit zijn tijd. Dit zou te zien zijn aan de
vernieuwingen die hij uitvoerde aan
verschillende oude orgels (Wanroy,
Velp, Helmond, Ravenstein, Macharen).
Zijn zoon Frans II (1834-1918) had
dezelfde houding, getuige zijn vernieuwingen in Batenburg en Geldrop.
De stelling dat de eerste Smits autodidact was, is echter niet geloofwaardig.
De bouwstijl van de Smitsen verwijst
vrij duidelijk naar Daniel Nolting als
voorbeeld. Invloed van Van Heurn
daarentegen is in feite nauwelijks te
vinden in hun orgels. Daarom is het
interessant om nauwkeurig na te gaan
wat zij van oude orgels uit de regio
overgenomen kunnen hebben. Hierbij
hebben we weinig houvast aan uitspraken
van deze orgelmakers over oude orgels,
want die zijn amper overgeleverd.
We kunnen nagaan welke oude orgels
door de Smitsen vernieuwd zijn. Bij deze
werkzaamheden hebben zij misschien
ideeën opgedaan of werkwijzen overgenomen. Verder is bekend welke oude
orgels door hen onderhouden werden.
Ook hier kunnen ze zaken afgekeken
hebben. Tot slot zijn er een paar
onmiskenbare ontleningen. Door dit
allemaal op een rij te zetten, ontstaat
meer inzicht in de houding van de
Smitsen ten opzichte van oude orgels.
De belangrijkste vernieuwingen
Frans Smits heeft tijdens zijn lange
loopbaan een dozijn oude orgels min
of meer ingrijpend vernieuwd. Ik loop
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Het Gilman-orgel te Escharen.

de belangrijkste kort na. De overige
vindt u in het overzicht op pagina 23.
In 1828 en 1831 hadden Klaas en Frans
Smits vernieuwingen uitgevoerd aan de
orgels van Cuijk en Boxmeer, die beide
uit de zeventiende eeuw stammen. In
Cuijk voegden zij een vrij pedaal toe en
namen ze enkele hoge stemmen weg.
Naderhand stemde Frans er nog een
enkele keer, voor het laatst in 1842.
Tien jaar later bezorgde hij de Amsterdamse musicus George Broekhuyzen
een beschrijving van beide orgels (B 51
en C 7). Deze disposities blijken van
geen kant te kloppen. Daardoor lijkt
het alsof Smits geen aantekeningen
van die orgels had en alsof ze ook niet
veel indruk op hem hadden gemaakt.
In 1841 vernieuwde hij het orgel van
Escharen, dat vermoedelijk in 1728 was
gebouwd door Laurent Gilman. Smits
heeft op de oude lade vijf van de tien
registers gehandhaafd en het pijpwerk
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Opinie
“Mag ik dan bij jou?”
Stuivertje Wisselen in de orgelwereld
Het bericht was maar kort op social media te lezen op 12 april 2022, maar
het stond er echt:
Welke organist met UM- of Masterstudie wil graag een orgelconcert geven
in de **kerk te **? De kerk beschikt over een prachtig tweeklaviers **-orgel.
Goede betaling. Alleen bij wederzijdse uitnodiging, wij moeten immers ook
van het vak leven. Wij zoeken iemand die het orgel nog niet concertmatig
heeft bespeeld; de orgelcommissie wil iedere musicus een podium bieden
en streeft naar een zo groot mogelijke
diversiteit in aanbod.
Stuivertje Wisselen (‘mag ik bij jou,
dan mag jij bij mij’) komt al heel lang
voor in de Nederlandse orgelwereld
en lijkt soms de gewoonste zaak van
de wereld. Het geldt niet overal, maar
bepaalde orgelseries hebben een concertagenda die aansluit op de agenda
van de titularis van een aangrenzend
jaar. Meer dan eens verwachten organisten hoffelijkheid van hun collega’s:
als ik die-of-die laat uitnodigen, dan
kan ik het jaar daarop… Vaak blijft
dit wat in het verborgene, maar nu
werd het een keer zichtbaar. Openlijk zichtbaar. Ja, het stond er echt:
“Alleen bij wederzijdse uitnodiging”.
De schaamte voorbij.
Toch heeft de oproep ook iets verdrietigs. Er zijn professionele organisten
die orgelseries gebruiken voor hun
eigen gewin. Misschien zelfs móeten
gebruiken, om rond te komen. De
orgelwereld zou er echter bij gebaat
zijn als bestuurders van stichtingen
en orgelcommissies deze manier van
werken niet meer zouden accepteren.

Het zou daarom, om te beginnen, kunnen helpen als orgelcommissies minder zouden worden ‘geregeerd’ door
de vaste organist. Ideeën moeten voorop staan, niet de poppetjes. En als er
wél een titularis is die ook optreedt als
programmeur, dan is het de uitdaging
een open en uitnodigende houding
aan te nemen. Neem bijvoorbeeld de
Stadsorgelconcerten in Haarlem. Enige
jaren geleden nam één van de twee
stadsorganisten afscheid. Sindsdien is
het aantal concerten niet of nauwelijks
afgenomen, maar de diversiteit is wél
toegenomen: er zijn meer organisten
die de kans krijgen op dit beroemde
orgel te concerteren.
De laatste jaren is er, onder invloed
van de Governance Code Cultuur, in
subsidieland meer aandacht voor het
voorkomen van belangenverstrengeling. Ook in de orgelwereld kunnen
we daarvan leren. Bij het organiseren van orgelconcerten zou geen
plaats mogen zijn voor nepotisme
of wederdiensten, en natuurlijk al
helemaal niet als de serie financieel
wordt ondersteund met donaties of uit
belastinggeld.

Bestuurders van stichtingen en orgelcommissies zijn vrijwel altijd vrijwilligers die zich artistiek laten bijstaan of laten leiden door de visie van een
professional. Die fungeert dan als artistiek adviseur.
Stichtingsbestuurders of orgelcommissies moeten erop kunnen vertrouwen
dat het advies van de professionele organist integer is. Het advies moet
bedoeld zijn om de stichting of orgelcommissie artistiek vooruit te helpen.
De positie van artistiek adviseur moet dus niet gebruikt worden om de eigen
belangen van de professional te dienen.
Bij het Stuivertje Wisselen is de verstrengeling van belangen goed zichtbaar.
Dit is funest voor de kwaliteit van orgelseries. En niet alleen plaatselijke
commissies hebben eronder te lijden, ook organisten hebben er last van.
Vooral jongere spelers, of degenen zonder interessant orgel of zonder orgelserie komen minder snel aan de bak. Het is ook niet iets van nu: iemand als
Jaap Dragt (1930-2003) moest het decennia geleden ook al verduren.
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Van belangverstrengeling is ook sprake als de artistiek adviseur een stichting adviseert alleen of vooral concerten te organiseren waarin hij of zij zelf
optreedt. Natuurlijk hoort het spelen van orgelconcerten vaak bij de taakstelling van de organist, maar ook dan (of juist dan?) moeten bestuurders
en adviseurs kritisch blijven op de programmering. Voor je het weet krijg je
artistiek advies in de vorm van “wij van WC-Eend adviseren WC-Eend.”

Dat we ons hiervan bewust worden,
is niet alleen van belang vanwege zuiver bestuur, maar het is ook de enige
manier om de kwaliteit van orgelconcerten te waarborgen. Want waar de
organist uit het begin van dit stuk weliswaar zei dat de orgelcommissie
iedere musicus een podium wil bieden, worden goede (vooral jonge?) organisten door hetzelfde bericht op voorhand uitgesloten als ze niet over een
goed ‘ruilorgel’ beschikken. Orgelseries worden zodoende dus niet diverser,
maar juist eenvormiger. Er worden dan immers alleen maar organisten
uitgenodigd uit die óók bereid zijn om hun persoonlijke belangen te stellen
boven die van hun plaatselijke orgelserie.
Dat is een probleem waarvan we ons bewust moeten zijn.
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Jaap Jan Steensma
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Op de
Actueel
orgelbank

André Knevel
De ‘oudgedienden’ onder de lezers

de gedachte om ooit organist te
worden. Door Feike Asma, van
wie we regelmatig concerten
bijwoonden, werd het vuurtje bij
mij aangewakkerd: als iemand een
orgel zo kan laten klinken, zou
ik het misschien later ook wel
kunnen. Uiteraard heeft het spel
van Asma me sterk beïnvloed.”

zullen zich de vroegste Landelijke
Orgeldagen van De Orgelvriend
herinneren. Standaard hadden
we ’s middags een Orgeluur met
veelal jonge organisten. In 1972,
in Maasdijk, besloot de toen
16-jarige Ben van Oosten dat
Orgeluur magistraal met Viernes
Carillon de Westminster, André
Knevel speelde de Fanfare van
Lemmens.
Knevel emigreerde in 1975 naar
Canada en komt sinds vanaf 1979
jaarlijks voor een ‘zomertournee’
naar Nederland. Door corona
ging zijn jubileumtour (50 jaar
organist) in 2020 in Nederland
niet door, maar dit jaar vindt deze
tournee alsnog plaats. We schoven
even bij André Knevel aan ‘op de
orgelbank’ om terug te kijken.

Tekst: Wim van der Ros
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Geen duidelijk plan om
organist te worden, maar toch
al jong diensten begeleid?
“Toen ik zo’n 15 jaar oud was
werd ik aangesteld als organist
in de Gereformeerde Gemeente
in Hilversum. Wel onder de
voorwaarde dat ik ‘geen tierelantijntjes’ zou spelen… Op mijn
17e werd Willem Hendrik Zwart
mijn leermeester. Steeds meer
kwam het besef naar boven dat
ik kerkorganist en concertorganist wilde worden. Mijn vader
zei altijd “daar kan je niet van
bestaan”, “we zijn niet allemaal
een Feike Asma”, enzovoorts.
Maar geleidelijk rolde ik erin
Aan het Ridges/Æolian-Skinner-orgel in de Mormon Tabernacle te Salt
en voor je het weet is het niet
Lake City (VS).
meer te stuiten. Toen ik met
concerteren begon, zo rond mijn
18e, vroeg ik me wel af of ik dit de rest
In ‘huize Knevel’ in Bussum, vader
van mijn leven moest doen: ik was zo
was architect, speelde moeder thuis
zenuwachtig. Die zenuwen zijn trouwens
op het bekende trapharmonium de
gebleven maar door de jaren heen leer
bekende psalmen. Ook werd er graag
je ze onder controle te houden. Ter
geluisterd naar grammofoonplaten van
voorbereiding op het conservatorium
onder anderen Feike Asma en muziek
ben ik op mijn 20e gaan studeren
van Bach. “Van mijn moeder leerde ik
bij dr. J.A.M. van Stokkum, de organist
wat akkoorden voordat ik naar school
van de Sint-Vituskerk in Bussum.”
ging en daar zat ik te dromen over die
akkoorden. Na schooltijd holde ik gelijk
Je ging al jong naar Canada, wat
naar huis om te oefenen en weer nieuwe
was de reden om te vertrekken?
dingen van haar te leren. Vanaf mijn
“Mijn ouders hadden vrienden die
8e ben ik gaan lessen en vanaf mijn
naar Canada waren geëmigreerd.
14e deed ik dat bij Rutger van Mazijk.
Toen die mijn ouders een keer uitnoToen ik een jaar of 10 was vonden m’n
digden voor een bezoek, durfde mijn
ouders dat ik met pedaal moest gaan
moeder niet te vliegen en stelde zij
spelen en kochten zij een pedaalharmomij voor om te gaan. Ik ben daar toen
nium. Vooral mijn moeder stimuleerde
een aantal weken geweest. De familie
dit. Ik vond het gewoon leuk om te
had drie dochters, van wie de oudste
leren spelen en had absoluut nog niet
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Werkbespreking
Actueel

De Trois Pièces van
César Franck

Inzichten vanuit twee primaire bronnen
Van de Trois Pièces van César
Franck zijn twee primaire bronnen
beschikbaar. In deze twee bronnen
zijn, naast veel overeenkomsten,
veel verschillen te ontdekken. Een
vergelijkende analyse kan helpen
bij de uitvoering van deze en
soortgelijke muziek. Bert van Stam
onderwierp de beide bronnen aan
een nadere inspectie.

De muziek is vooral bekend in de versie
van de eerste uitgave. In 1883 werden
de Trois Pièces gepubliceerd door de
uitgever Auguste Durand. Ze waren
toen al vijf jaar oud: op 1 oktober 1878
gingen ze in première in het ‘Palais du
Trocadéro’ in Parijs. Dat gebouw was
speciaal voor de derde Wereldtentoonstelling gebouwd en herbergde het
eerste grote concertorgel van Frankrijk. Speciaal voor dit concert schreef
César Franck zijn Trois Pièces. Hij
voltooide de Fantaisie (oorspronkelijke
titel: Fantaisie-Idylle) op 10 september,
het Pièce Héroïque op 13 september,
en het Cantabile op 17 september.
Het manuscript, de tweede primaire
bron, is na ontdekking uitvoerig geanalyseerd en besproken door musicologen.
Het is de moeite waard daar kennis van

te nemen. Dit artikel heeft echter een
ander doel: met een meer praktische
insteek wil ik ingaan op de verschillen
tussen beide bronnen, om te zien of
we als uitvoerende organist hier wat
mee kunnen. Aan bod zullen komen
de verschillen op het gebied van de
notentekst, de speelaanduidingen, de
aanwijzingen voor zwelkastgebruik en
de registratievoorschriften. Omwille van
de leesbaarheid heb ik een aantal notenvoorbeelden uit het manuscript digitaal
overgezet.
Verschillende noten?
Wanneer we uitsluitend de noten zelf
van beide bronnen vergelijken, zonder
speelaanwijzingen e.d., valt het op dat
deze tot in detail nagenoeg hetzelfde
zijn. Dit betreft de noten, hun lengtes,

Tekst: Bert van Stam

34

De Orgelvriend

juli/augustus 2022

Nieuwsgierig naar de
rest van de inhoud?
Neem een (proef)abonnement
of bestel een los nummer op
www.orgelvriend.nl
Jaargang 64
• nr. 6 • juli/
augustus 2022

Proefabonnement van
3 nummers voor
slechts € 14,50
Of neem een abonnement.
Het eerste jaar voor
€ 44,00 daarna € 60,00
(bij betaling via machtiging € 1,00 korting)

676519_Orgelvriend

De

_juni_Omslag.in

dd 2

16-06-2022 12:09

rgelvriend

