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Samenvatting – Nederlands 
 
In 1844 bracht de jonge Parijse orgelmaker Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) tijdens een 
Europese rondreis een driedaags bezoek aan ons land. Hij bezichtigde orgels in Rotterdam, 
Haarlem en Utrecht en het atelier van de firma Bätz. Hoewel hij van mening was dat deze 
orgelmaker degelijk werk leverde, miste hij de geest van vernieuwing die hij eerder in Zwit-
serland en Duitsland had aangetroffen. In het orgel van Saint-Denis, dat in Frankrijk algemeen 
wordt beschouwd als een instrument op de grens van twee stijltijdperken, had Cavaillé-Coll 
drie jaar eerder nieuwe vindingen toegepast en daarmee een blijvende reputatie gevestigd. 
Zijn naam bleef in Nederland echter voorlopig onbekend. Bätz’ associé Chr.G.F. Witte be-
zichtigde bij een tegenbezoek in 1846 de orgels van Saint-Denis en de Madeleine en bij wijze 
van experiment verwerkte hij vier jaar later enkele Franse noviteiten in het orgel van de Rot-
terdamse Zuiderkerk. Desondanks bleef de Nederlandse orgelbouw traditioneel en provincia-
listisch van aard. Het gebrek aan vernieuwingsdrang manifesteerde zich niet alleen in de 
orgelbouw, maar in allerlei takken van nijverheid en industrie, zoals bleek uit de Nederlandse 
bijdrage op de Great Exhibition, de eerste wereldtentoonstelling die in 1851 te Londen werd 
georganiseerd. België liep op het terrein van de industrialisering op ons land vooruit. De 
orgelexport van firma’s als Merklin, Walcker en Cavaillé-Coll ontplooide zich na de Parijse 
tentoonstelling van 1855 wereldwijd, maar aan dergelijke ontwikkelingen namen Nederlandse 
orgelmakers geen deel. Van de vernieuwingen en de roem die Cavaillé-Coll Europees gezien 
had vergaard met instrumenten in de St.-Sulpice, Notre-Dame en andere Parijse hoofdkerken, 
nam men in ons land nauwelijks kennis.  
 Het gebrek aan interesse in de Franse muziekcultuur moet worden gezien in het licht 
van de Duitse suprematie op muziekgebied. De Duitse invloed op zowel het concertrepertoire 
als het muziekonderwijs bleef de gehele 19de eeuw groot. Non-theatrale Franse muziek vond 
in ons land vóór 1875 nauwelijks ingang. De schaarse woorden die het muziekblad Caecilia 
aan de zuidelijke orgelkunst wijdde waren louter negatief. De Belgisch-Franse Bachrenaissan-
ce kreeg in ons land geen voet aan de grond. Op deze wijze kon ook geen interesse ontstaan in 
de Franse orgelcultuur. 

Het verblijf van de Franse consul Charles-Marie Philbert (1826-1894) in Nederland is 
van cruciaal belang geweest voor de, zij het geringe, verspreiding van de Frans-romantische 
orgelesthetiek. Naast zijn opleiding tot diplomaat had hij zich in de ateliers van Cavaillé-Coll 
in de orgelbouw bekwaamd. Van zijn eerste standplaats te Den Helder werd hij in 1864 over-
geplaatst naar Amsterdam en speelde hij aldaar een belangrijke adviseursrol bij de bouw van 
het Adema-orgel in de Mozes en Aäronkerk (1871-1887). Philberts interventie in de Neder-
landse orgelbouw had een tweeledig doel: hij wilde in ons land propaganda maken voor de 
Franse factuur en orgelspelkunst en de moderne Franse ontwikkelingen in de orgelbouw on-
der de aandacht brengen van de in zijn ogen degelijke maar ouderwetse Nederlandse orgel-
makers.  

 
In de tweede helft van de 19de eeuw herwon Amsterdam na jaren van achteruitgang iets van 
de allure van een welvarende cultuurstad, die het in de 17de eeuw bezat. De metamorfose uitte 
zich in een wederopleving van de handel, alsmede in een ingrijpende stadsvernieuwing à la 
Haussmann. Het Paleis voor Volksvlijt is daar een fraai voorbeeld van. Muziekuitvoeringen 
werden door de Parkzaal- en Paleisconcerten voor een groot publiek toegankelijk. De glans-
rijke bekroning van de opleving van de muziekcultuur vormde de oprichting van het Concert-
gebouw en het Concertgebouworkest in 1888. 

Ook voor de rooms-katholieke kerk brak een bloeitijd aan. De emancipatie van de kerk 
kon zich na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 in de hoofdstad voluit ont-
plooien. Grote bedehuizen in diverse neostijlen werden opgericht. In drie nieuwe kerkgebou-
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wen werden in de tweede helft van de 19de eeuw drieklaviersinstrumenten geplaatst: de St.-
Willibrordus binnen de Veste (Smits, 1864-1882), de Mozes en Aäronkerk (Adema, 1871) en 
de St.-Nicolaas (Sauer, 1889). Daarnaast verrezen grote instrumenten in het Paleis voor 
Volksvlijt (Cavaillé-Coll, 1875), de Oude Lutherse Kerk (Witte, 1885) en het Concertgebouw 
(Maarschalkerweerd, 1891). Drie van deze orgels waren in Frans-romantische stijl vervaar-
digd en hadden enige invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse orgelfactuur en orgel-
speelkunst.   

 
In 1874 nam de directie van het tien jaar eerder in gebruik genomen Paleis voor Volkslijt het 
besluit om een concertorgel aan te schaffen om daarmee het uitvoeringsrepertoire te verbre-
den. Aanvankelijk werden onderhandelingen gevoerd met de Duitse orgelmaker Strobel, maar 
Philbert wist de directie te overreden om een modern Frans instrument te plaatsen. Enkele 
prominente buitenlandse musici en de directie van de Albert Hall te Sheffield, waar de Parijse 
maker een jaar eerder een groot concertinstrument had geplaatst, werd verzocht om hun erva-
ringen met het orgeltype van Cavaillé-Coll op schrift te stellen. Waren er aanvankelijk proble-
men rond de levertijd en de hoge aankoopsom, Philbert en de Paleisdirectie, met name com-
missaris A.C. Wertheim, vonden hiervoor oplossingen. Men richtte een ‘Vereeniging tot be-
vordering van orgelmuziek te Amsterdam’ op, die middels een geplaatste obligatielening een 
reeds voltooid drieklaviersorgel kon aankopen. Dit instrument had enkele jaren in het atelier 
aan de avenue du Maine voor de clientèle van Cavaillé-Coll dienst gedaan als demonstratie-
orgel. Het was het zusterorgel van het instrument in de kathedraal St.-Pierre te Lisieux, dat in 
1874 in gebruik werd genomen. Nadat pogingen van Cavaillé-Coll om het in een Parijse con-
certzaal geplaatst te krijgen waren gestrand, kwam het beschikbaar voor Amsterdam. Met de 
Amsterdamse opdracht bereikte Cavaillé-Coll – dertig jaar na zijn rondreis – dat zijn naam 
ook in ons land bekend werd. Nadat in april een commissie, bestaande uit Jos. Verheijen, or-
ganist van de Mozes en Aäronkerk, Paleisdirigent J. Coenen en Philbert het orgel in Parijs had 
gekeurd, werd tot aan-koop besloten. In de zomer van 1875 werd het instrument in Amster-
dam opgebouwd en eind oktober door Guilmant ingespeeld. 

Was Philbert de drijvende kracht achter het Cavaillé-Coll-orgel, hij wist ook een kring 
van invloedrijke personen rond zich te formeren, die de Franse orgelbouwprincipes propa-
geerden. Tot deze kring behoorden de gebroeders Van Ogtrop en de organisten Verheijen en 
B.A. Hendriks. Opdrachten voor het Gesticht van Liefde Sint Bernardus en de St.-Augusti-
nuskerk vloeiden uit deze contacten voort. Nederlandse orgelmakers als Maarschalkerweerd 
en J.F. Witte koesterden groot respect voor de Parijse maker. Dat Witte in verband met een 
overvolle orderportefeuille de kerkelijke autoriteiten van de Waalse Kerk te Den Haag advi-
seerde om met Cavaillé-Coll in zee te gaan, is in dit opzicht veelzeggend. Tenslotte vormde 
het zijdelingse feit dat Philberts zonen hun opleiding genoten aan het Katwijkse St. Willibror-
duscollege, aanleiding tot de laatste opdracht in ons land. 
 
Op het programmatisch vlak namen zowel de Franse orkest- en kamermuziek als het orgelre-
pertoire na 1875 een wending. Musici als Richard Hol, Willem Kes, Julius Röntgen en Wil-
lem Mengelberg introduceerden werken van Berlioz, Lalo, Saint-Saëns, Massenet, d’Indy en 
Franck. De ontwikkelingen op dit terrein liepen weliswaar parallel met die op het gebied van 
de orgelkunst, maar er is geen sprake van wederzijdse beïnvloeding. Nadat Guilmant tijdens 
de ingebruiknameconcerten in het Paleis eigen composities had uitgevoerd, kwamen deze in 
snel tempo op het repertoire van menig organist. Ook werken van Widor en Lefébure-Wély 
werden uitgevoerd, in tegenstelling tot die van Franck, waarvoor men tot de vroege 20ste eeuw 
moest wachten. Tot de organisten die Franse muziek veelvuldig beoefenden, behoren Ver-
heijen, Hendrik de Vries, B.A. Hendriks en C.F. Hendriks jr. Nederlandse organisten traden 
merkwaardig genoeg tot 1900 nauwelijks in het Paleis op, in tegenstelling tot de Brusselse 
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conservatoriumdocent Mailly en enkele van zijn leerlingen en Parijse meesters als Widor, 
Saint-Saëns en Vierne. Het valt op dat de eveneens uit Brussel afkomstige musicus Jean-
Baptiste de Pauw (1852-1924), titularis van het Paleisorgel van 1879 tot 1895 en orgeldocent 
vanaf 1884 aan het mede door hem opgerichte Amsterdamsch Conservatorium geen vooraan-
staand promotor van de Franse orgelkunst was. Dit blijkt uit de programmering van de regu-
liere orkestconcerten in het Paleis, waaraan hij immer een bijdrage leverde, en de leerlingen-
uitvoeringen in het Concertgebouw, waar De Pauw vanaf 1895 orgelles gaf. Als saillant detail 
moge worden opgemerkt dat pas in 1912 zijn leerling Rootlieb een Franckwerk speelde tij-
dens een slotuitvoering in het Concertgebouw. Met musici als Cornelis, Louis Robert, An-
driessen, Bijster en Nieland beleefde het Franse repertoire de ultieme doorbraak in Nederland. 
 Dit boek behandelt een halve eeuw Franse orgelkunst in Nederland. De aanhef vormt 
de plaatsing van het eerste Cavaillé-Coll-orgel in ons land in 1875. Als eindpunt is gekozen 
voor het jaar 1924, waarin met Jean-Baptiste de Pauw en Jos Verheijen de twee belangrijkste 
vertegenwoordigers van een nieuwe orgelesthetiek heengingen.   
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