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Voorwoord
In de late jaren ’60 van de vorige eeuw werd vanuit mijn belangstelling voor klassieke muziek
een bijzondere interesse voor de Franse orgelkunst gewekt. Mijn helaas vroeg overleden broer
Paul, aan wie ik dit proefschrift opdraag, wakkerde een passie aan, die veertig jaar na dato
niets aan kracht heeft ingeboet. In 1980 werd mij de gelegenheid geboden om mijn eindscriptie van het Sweelinck-Conservatorium over de orgelfactuur van Cavaillé-Coll te publiceren in
het tijdschrift Het Orgel. Dit resulteerde ondermeer in een vervolgstudie muziekwetenschap
aan de R.U. Utrecht, waar ik in 1986 met een doctoraalstudie, gewijd aan het Cavaillé-Collorgel in de abdijkerk Saint-Ouen te Rouen, afstudeerde.
Graag wil ik mijn dank uitspreken aan diegenen die mij in de afgelopen jaren hebben bijgestaan om dit boek te voltooien. Op de eerste plaats mijn promotor prof. dr. Ewald Kooiman,
die telkens met kritisch en stimulerend commentaar mijn werk beoordeelde en mij vele waardevolle adviezen gaf. Met voldoening denk ik terug aan de middagen die ik bij hem mocht
doorbrengen en bij welke gelegenheid levendig over diverse aspecten van de Franse orgelkunst werd gediscussieerd. Mijn goede vriend Percy van Keulen moedigde mij reeds lang aan
het onderhavige onderwerp ter hand te nemen. Voor zijn ondersteuning en correcties van de
‘Urfassungen’ ben ik hem bijzonder dankbaar. Mijn bevriende collega Paul Peeters maakte
mij attent op de enkele jaren geleden ontstane mogelijkheid om een kopie te bestellen van het
werkplaatsboek van de firma Cavaillé-Coll, dat al gauw onontbeerlijk bleek voor de totstandkoming van dit boek. De orgelmaker Hans Brink wijdde mij in de geheimen ervan in en adviseerde mij bij de technische kant van het verhaal. Met beiden zijn vele (telefoon)gesprekken
gevoerd en mailtjes uitgewisseld. Herman de Kler dank ik voor de fijne en hartelijke samenwerking om de persoon Jean-Baptiste de Pauw te belichten. Op de gezamenlijke publicatie
over deze musicus in Het Orgel kijk ik met genoegen terug. Via de Franse organoloog Jean
Mons kwam ik op het spoor van het orgelarchief van St.-Pierre te Lisieux. Voorts ben ik de
musicoloog Jesse Eschbach (University of North Texas, Denton), de conservatoren Linda
McCurdy, J. Samuel Hammond (Duke University, Durham/USA) en Ed. Vermue (Oberlin
College, Ohio/USA) erkentelijk voor het opsturen van archiefmateriaal en ter plekke uitgevoerd onderzoek.
Bibliothecarissen, archivarissen en andere personen dank ik voor hun opmerkingen, suggesties en hulp om materiaal te vinden, te weten Johan Giskes (Gemeentelijke Archiefdienst,
Amsterdam), Monique Delfgaauw (Hogeschool voor de Kunsten, Amsterdam), Johan Eeckeloo (Koninklijk Muziekconservatorium, Brussel), Freek Pliester en Frits Zwart (Nederlands
Muziekinstituut, Den Haag), Elisabeth Vilatte en Catharine Massip (Bibliothèque Nationale
de France, Parijs), Hendrik Jan de Bie, Jaap Brouwer, Robert Davy (†), Reinen Dercksen,
Wim Diepenhorst, Leo van Doeselaar, Jean-Pierre Felix, Joep van Gennip, Arend Jan Gierveld (†), Ron Hameetman, Joris de Henau, Bert den Hertog, Paul Houdijk, Jan Jongepier,
Alphonse Klur, Arjen Looyenga (†), Carla Maessen, Hans van Nieuwkoop en Gerrie Meijers,
v

Pierre Plat, Gerard Pley, Antoine Schreurs, Teus den Toom, Nico Waasdorp, Erik Winkel (fa.
Flentrop) en tevens de verantwoordelijke personen c.q. organisten van de orgels die zijn
onderzocht: W.Niemeijer (†, Gemeentelijk Concertgebouw, Haarlem), Jan Mol (Ned. Herv.
Sionskerk, Nunspeet), Nel Pegels en zuster Cyra (Huize Bernardus, Amsterdam), pater Paul
Clement, Lubbert Gnodde en mevrouw Simis (Amsterdam, St.-Augustinuskerk), Henk Kooiker (Den Haag, Waalse kerk) en het parochiebestuur St.-Bonifatius te Leeuwarden. Mijn
kinderen Laura en Stefan assisteerden bij het maken van tabellen en kwamen mij te hulp als
de computertechniek hun vader weer eens boven de pet ging. Tenslotte dank ik mijn lieve
vrouw Wilma voor het enorme geduld dat zij in de afgelopen zeven jaren heeft opgebracht,
steeds als ik mij op mijn studeerkamer terugtrok.
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Inleiding - bronnenonderzoek
Het onderwerp van deze studie wordt gevormd door de instrumenten die de Franse orgelbouwer Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) in Nederland tot stand heeft gebracht, dan wel zich
thans in Nederland bevinden. Zowel de geschiedenis van de totstandkoming van deze instrumenten, de culturele context waarbinnen zij functioneerden, als de invloed die zij op de Nederlandse orgelbouw en orgelcultuur hebben uitgeoefend, zullen in het hiernavolgende worden behandeld. Grote plaats is ingeruimd voor een beschrijving van de culturele en historische
inbedding van de instrumenten van de Parijse orgelbouwer in het Nederlandse muziekleven.
Zo wordt een beeld geschetst van de Nederlandse orgelcultuur tegenover de Franse, de opkomst van het concertorgel, de veranderende rol van het instrument in de rooms-katholieke
liturgie en de ontwikkeling van de Franse orkest- en orgelmuziek. Ook de organist van het
Paleis voor Volksvlijt, Jean-Baptiste de Pauw, wordt belicht. Hij speelde een belangrijke rol
in de concertpraktijk van het Paleis, maar zijn betekenis als orgel- en pianopedagoog aan het
Amsterdamsch Conservatorium was later nog groter.
Waren er dwingende redenen om aan de talrijke artikelen en monografieën die reeds
over het werk van Cavaillé-Coll zijn gepubliceerd nog een studie toe te voegen, zo zal de
lezer vragen. Het antwoord op die vraag is klip-en-klaar: ja. De bouwgeschiedenis van het
magnum opus van Cavaillé-Coll in Nederland, het orgel in het Paleis voor Volksvlijt, is tot
dusver nergens uitvoerig beschreven. De recente restauratie van het orgel, dat zich sinds 1924
in Haarlem bevindt, vormde een goede aanleiding om die geschiedenis te reconstrueren.
Archiefonderzoek bracht belangrijke nieuwe informatie over de voorgeschiedenis van dit
orgel aan het licht. Een tweede reden voor het voorliggende onderzoek was het ontbreken van
studies over de muzikale en culturele context waarin de Nederlandse orgels van Cavaillé-Coll,
in het bijzonder het concertorgel in Amsterdam, hun rol vervulden. Wat is het verband met de
in de tweede helft van de 19de eeuw in Nederland opkomende concertcultuur? Waarom deed
het Frans-romantische orgeltype in Nederland niet eerder dan 1875 zijn intrede? In deze studie ga ik nadrukkelijk in op deze contextuele vragen. Het is mijn overtuiging dat de geschiedenis van het orgel niet als een geïsoleerd fenomeen, maar alleen in wisselwerking met culturele, religieuze en maatschappelijke factoren, valt te begrijpen. Wat deze studie niet beoogt te
bieden, is een volledige technische beschrijving van de behandelde orgels.
Betreffende de indeling van dit boek heb ik ervoor gekozen om eerst een zo ruim mogelijk historisch beeld van de 19de-eeuwse Nederlandse en Franse muziekcultuur te schetsen,
alvorens over te gaan tot een gedetailleerde behandeling van de in Nederland aanwezige Cavaillé-Coll-orgels. In het eerste hoofdstuk wordt de Nederlandse orgelfactuur tegenover de
Franse geplaatst, maar ook de (algemene) concertpraktijk, het muziekonderwijs en katholieke
emancipatie komen aan bod, verder uitgewerkt in het vierde hoofdstuk. De kunstreis die
Cavaillé-Coll in 1844 langs Europese centra van de orgelfactuur maakte en waarbij hij ook
Nederland bezocht, gaf toen nog geen aanleiding tot een brede oriëntatie op de Franse factuur.
In het tweede hoofdstuk blijken onder andere (wereld)tentoonstellingen niet alleen het startschot voor intensieve internationale handelscontacten, maar ook voor de orgelconcertpraktijk
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buiten de kerkelijke kring. De hoofdstukken drie en vijf behandelen dan de aankoop, plaatsing en inspeling van de zes Cavaillé-Coll-orgels in ons land. Daar enkele Nederlandse orgels
tot de serieorgels behoren, of althans daarmee enige verwantschap hebben, zullen ook aan de
ontwikkeling van het serieorgel enige woorden worden gewijd. De invloed die het werk van
Cavaillé-Coll op Nederlandse orgelmakers vanaf 1875 uitoefende, komt aan de orde in hoofdstuk zes. In het vierde hoofdstuk wordt de bijdrage aan het Nederlandse muziekleven van de
uit Brussel afkomstige Jean-Baptiste de Pauw, mijn ‘geestelijke overgrootvader’ (via Anthon
van der Horst en Albert de Klerk) beschreven, waarover tot nu toe zeer summier is gepubliceerd. Hij was, zoals Cornelis de Wolf het uitdrukte, de ‘grondlegger van het artistiek-virtuoze orgelspel in Nederland’, maar weinigen zijn op de hoogte van het feit dat hij ook illustere
musici als Evert Cornelis, Eduard van Beinum (beiden later tweede resp. eerste dirigent van
het Concertgebouworkest) en de pianist Willem Andriessen opleidde. In de bijlagen zijn de
teruggevonden programma’s van de Paleisconcerten en De Pauws verrichtingen aan het Amsterdamsch Conservatorium tot zijn dood in 1924 uitgewerkt. Ook alle documenten m.b.t. de
aankoop van de vijf Cavaillé-Coll-orgels (en eventuele latere restauraties) zijn hierin opgenomen.
De gegevens waarvan ik gebruik gemaakt heb, zijn verkregen door archiefonderzoek,
bestudering van secundaire literatuur, en ter plekke uitgevoerd onderzoek naar de inwendige
opbouw van de orgels in kwestie. Hoewel in de tweede helft van de 19de eeuw talrijke publicaties over Cavaillé-Coll-orgels binnen eigen grenzen het licht zagen, kwamen geëxporteerde
instrumenten hierin beduidend minder aan bod. Tot de weinige uit de laatste categorie behoren de in 1874 en 1876 verschenen monografieën over zijn orgels in Sheffield en Amsterdam.
De Franse muziekpers besteedde ruime aandacht aan de door Cavaillé verkregen opdrachten,
(inwijdings)concerten en de algemene orgelcultuur. In ons land was het gezaghebbende muziekblad Caecilia enigszins verklaarbaar slechts gericht op de binnenlandse orgelkunst; er was
wel aandacht voor de Duitse, maar nauwelijks voor de Franse (en Engelse) orgelcultuur. De
aversie tegen de zuidelijke kunst is voelbaar. Het eerste Nederlandse maandblad voor organisten Het Orgel, dat vanaf 1886 verscheen, kon nog nét, zij het in korte bewoordingen, de
levering van het laatste Cavaillé-Coll-orgel in ons land melden. Later besteedde vooral de
Amsterdamse organist Jos A. Verheijen veel aandacht aan de Franse orgelkunst.
Literatuur over de orgelfactuur van Cavaillé-Coll toont sinds een kwarteeuw een sterk
stijgende lijn. Een belangrijke mijlpaal is het in 1980 verschenen standaardwerk Cavaillé-Coll
and the Musicians van de Amerikaanse musicoloog Fenner Douglass. Hierin worden de jaren
1833-1863 uitputtend behandeld, compleet met correspondentie, bestekken en andere documenten. Dat de interesse in het onderwerp een steeds internationaler karakter krijgt, blijkt uit
een groeiend aantal vooral Duitse, Oostenrijkse en Amerikaanse publicaties. De uitgever
Glatter-Götz verzorgde vertalingen van standaardwerken van Dom Bédos, Fr.H. Clicquot,
A. Cavaillé-Coll (complete theoretische werken), C. et E. Cavaillé-Coll (biografie) en een
monografie over het Cavaillé-Coll-orgel te Caen. Vanaf 1991 zette Edition Lade deze serie,
eveneens onder de titel L’Orgue français – Literatur französischer Orgelkunst in deutscher
Sprache, voort. Twee jaar geleden startte Verlag Peter Ewers (Paderborn) een alomvattende
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studie over de Parijse meester door meerdere auteurs. Het eerste en tot nu toe enig verschenen
deel Aristide Cavaillé-Coll, A Compendium of Known Stoplists is samengesteld door de Amerikaanse musicoloog Jesse Eschbach. Het bevat niet alleen alle beschikbare disposities, maar
tevens een uitgebreide bronvermelding, literatuuropgave en referenties naar het werkplaatsboek van de Parijse orgelmaker. Deze laatstgenoemde bron, het zg. Manuscript Notebook
bevat de algehele bedrijfsvoering van de firma Cavaillé-Coll: maatvoering van windladen,
frontpijpen, mensuren, modellen in diverse soorten etc. Nadat het lange tijd is particuliere
handen was geweest, is het thans ondergebracht in de bibliotheek van Oberlin College (USA).
Zonder dit belangrijke bronnenmateriaal had dit boek niet geschreven kunnen worden.
De literatuur over het Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis voor Volksvlijt is niet onbeduidend te noemen. De Franse diplomaat Charles-Marie Philbert verschafte in zijn boek L’Orgue
du Palais de l’Industrie (1876) gegevens over de aankoop, opbouw, inspeling van en recencies over het orgel, maar toch ontbreekt het aan gedetailleerde informatie, onontbeerlijk voor
de lezer anno 2008. Zo bericht hij weinig over de voorgeschiedenis, (algemene) vervaardiging
en details over intonatie. Dat zelfs de intonateur niet bij naam wordt genoemd, kwam vaker
voor. Door de Paleisbrand in 1929 ging het volledige orgelarchief verloren, maar belangrijke
documenten zijn, zij het in afschrift, elders teruggevonden. In de Bibliothèque Nationale te
Parijs trof ik een kopie van het contract aan, het keuringsverslag en een aanzienlijk deel van
de programmering van de concerten door De Pauw en andere organisten tot 1887 vond ik
terug in de periodiek Amsterdamsche Gids, thans in bezit van de Universiteit van Amsterdam.
Het bestek van en correspondentie met betrekking tot het orgel in de kathedraal St.-Pierre te
Lisieux, met behulp waarvan enige details van het Amsterdamse instrument konden worden
gereconstrueerd, is sinds decennia in particuliere handen, maar de Archives Departementales
de Calvados te Caen kregen enige jaren geleden toestemming om deze stukken op microfilm
vast te leggen. In het Haarlemse stadsarchief zijn alle documenten met betrekking tot de overplaatsing van dit orgel in 1924 bewaard gebleven. Het bedrijfsarchief van de firma AdemaSchreurs leverde enkele belangwekkende brieven en gegevens over het onderhoud op. Tenslotte is van de verslagen van Philbert aan Cavaillé-Coll ten tijde van de ingebruikname, aanwezig in Duke University te Durham (USA), een selectie in dit boek opgenomen.
Met betrekking tot de overige Cavaillé-Coll-orgels in ons land is op het instrument van
Huize Bernardus te Amsterdam na aandacht besteed in diverse artikelen in vaktijdschriften en
krantenberichten. Het zoeken naar archivalia werd met wisselend succes beloond. Het orgelarchief van de Waalse Kerk te Den Haag is nagenoeg compleet. Bestek, contract en een door
Philbert geschreven keuringsverslag van het orgel in de Amsterdamse St.-Augustinuskerk zijn
in het huisarchief van de parochie ondergebracht, de in het Gemeentearchief van de hoofdstad
gevonden correspondentie over de aanschaf is daarentegen summier. Op dezelfde locatie is
het Historisch Archief Bernardus ondergebracht, maar met betrekking tot het orgel is het niet
volledig. Documenten over de opdracht voor het St.-Willibrorduscollege te Katwijk zijn ondergebracht in het archief van het Nederlands Provincie der Jezuïeten te Nijmegen.
Over de musicus Jean-Baptiste de Pauw is voorheen nauwelijks geschreven, ook niet
over zijn indertijd geroemde pedagogische kwaliteiten als pianodocent aan het Amsterdamsch
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Conservatorium, wat eigenlijk opmerkelijk is. Dit onderwerp zou een welkome aanvulling
zijn op het hier geschrevene. Archivalia over zijn persoon zijn voornamelijk ondergebracht in
de bibliotheek van het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel, het Nederlands Muziekinstituut te Den Haag en de Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam, van oudsher het
Amsterdamsch Conservatorium.
Het was voor mij een geweldige uitdaging om het onderwerp ‘Cavaillé-Coll en Nederland’ ter hand te nemen. Aanvankelijk leek de speurtocht naar overgebleven documenten betreffende het orgel van het Paleis voor Volksvlijt vruchteloos. In april 1929 brandde het gebouw volledig af. Hierbij ging ook het gehele archief verloren. Het Amsterdamse Gemeentearchief bezit slechts enkele documenten. Helaas was dit voor mij een tweede confrontatie met
ontbrekend archiefmateriaal: bij het voorbereiden van mijn doctoraalscriptie stuitte ik eveneens op het feit dat de Archives Municipales te Rouen, waar alle documenten over het orgel
van St.-Ouen vanaf de bouw waren bewaard, (eveneens) in 1929 door brand waren geteisterd.
Men bracht de overgebleven stukken over naar het Palais de Justice in dezelfde stad, dat in
1944 door oorlogshandelingen zwaar werd beschadigd en waarbij het resterende materiaal
alsnog verloren ging.
Tenslotte heeft Cavaillé’s opvolger Charles Mutin in ons land een vijftal orgels
geplaatst. Wegens de beperking van het onderwerp zijn deze instrumenten, welke min of meer
uit dezelfde school afkomstig zijn, niet aan de orde gekomen en spreek ik de hoop uit dat een
andere chroniqueur eens een of meer artikelen mag wijden aan het werk van deze orgelmaker
in ons land.
IJsselstein, februari 2008
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Hoofdstuk 1 Nederlandse tradities versus ‘l’Orgue moderne’
1.1. Inleiding
De Hr. Cavallie [sic], Koninklijke orgelmaker in Parijs heeft, op zijne kunstreis door
Frankrijk, Zwitserland, Duitschland, Holland en Engeland, voor eenige dagen het
orgel in de Domkerk [te Utrecht] met bijzonder genoegen gehoord en bezigtigd, voorts
de orgelfabriek van de Firma Bätz & Cie. bezocht, zijne hooge goedkeuring over
dezelve betoond, en zelfs zijne groote verwondering betuigd over de voortreffelijke en
solide wijze, waarop die Firma hare orgels vervaardigt.1
In het najaar van 1844, drie jaar na oplevering van zijn eerste grote opus in de basiliek van
Saint-Denis, even ten noorden van Parijs, maakte de Franse orgelmaker Aristide Cavaillé-Coll
(1811-1899) een reis langs belangrijke, traditionele centra van de Europese orgelbouwkunst.
De ervaringen en contacten met buitenlandse collega’s, opgedaan tijdens deze reis, zouden
van grote betekenis worden voor de verdere ontwikkeling van het Frans-symfonische orgeltype en de verspreiding van het romantisch orgelideaal.
Tijdens het driedaagse bezoek aan ons land bespeurde Cavaillé-Coll een sfeer van conservatisme, die in schril contrast stond met de geest van vernieuwing die in landen als Duitsland of
Zwitserland heerste. Door zijn bezoek kwam de Nederlandse orgelbouw in aanraking met de
moderne ontwikkelingen in Frankrijk. Dit leidde ertoe dat diverse orgelmakers studiereizen
naar Parijs gingen maken.
Toch bleef de Franse invloed tot 1875 beperkt. Pas na de ingebruiknames van het
Adema-orgel in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk en het Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis
voor Volksvlijt, aan de bouw waarvan de Franse vice-consul Charles-Marie Philbert (18261894) een belangrijke impuls gaf, ontstond duidelijke interesse voor het Frans-symfonische
orgeltype, maar van een totale omslag in de orgelfactuur in ons land is geen sprake geweest.
Zo blijkt de invloed van Cavaillé-Coll in ons land uiteindelijk gering.
1.2. De Nederlandse orgelcultuur in de 19de eeuw
1.2.1. De algemene muziekcultuur
De algehele Nederlandse muziekcultuur was rond 1840 sterk naar Duits voorbeeld ingericht,
Franse invloeden waren – op operagebied het Haagse ‘Théâtre français’ uitgezonderd 2 – te
verwaarlozen. 3 In de eerste helft van de 19de eeuw namen veel Duitsers vooraanstaande plaatsen in het Nederlandse muziekleven in. Van hen noemen we Carl Mühlenfeldt (1797-1852),
Johann Heinrich Lübeck (1799-1865) en Johann Hermann Kufferath (1797-1864). Nog in
1920 schrijft Diepenbrock bij de huldiging van Willem Mengelberg, dat ‘er nog geen “Nederlandsche” muziek bestaat, evenmin als een “Nederlandsche” muziekbeoefening, en dat de geheele muziek een uit Duitschland geïmporteerde zaak is, zooals zij in de achttiende eeuw uit
Frankrijk en Italië werd geïmporteerd’. 4 Veelzeggend is dat de in 1815 door Tollens geschre-
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ven nieuwe volkshymne Wien Neêrlands bloed door d’aderen vloeit door de Duitse componist Johann Wilhelm Wilms getoonzet werd. 5
Waarschijnlijk heeft de geschiedenis een rol gespeeld in de enigszins anti-Franse houding die in de eerste helft van de 19de eeuw in Nederland heerste. Immers, in 1795 was de
Republiek der Verenigde Nederlanden overweldigd door Franse troepen en Fransen maakten
hier de dienst uit tijdens de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland (1806-1810). In
1810 werd Nederland zelfs bij het Franse Keizerrijk ingelijfd. 6
De aanwezigheid van Duitse musici in ons land was er mede oorzaak van dat het gespeelde repertoire overwegend Duits georiënteerd was. Hieraan heeft ook bijgedragen, dat diverse Nederlandse musici hun opleidingen genoten in Duitsland, onder wie Verhulst en Wouter Hutschenruyter (1796-1878).
Johannes Verhulst (1816-1891), een der belangrijkste representanten van het 19deeeuwse Nederlandse muziekleven, studeerde aanvankelijk aan de Koninklijke Muzykschool
in Den Haag en kreeg een toelage van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst om in
Leipzig bij Mendelssohn zijn opleiding te voltooien. Nog tijdens zijn studie werd hij dirigent
van de Euterpe-concerten aldaar en raakte bevriend met Schumann, die zich in zijn Neue Zeitschrift für Musik lovend uitliet over de composities van ‘diesen ganz ungewöhnlichen Holländer’. 7 Bij zijn terugkeer naar ons land in 1842 kreeg Verhulst een centrale positie in het muziekleven. Zo werd hij dirigent van Felix Meritis en Caecilia in Amsterdam, van de Haagse
Diligentia-concerten en van de Toonkunst-afdelingen in Den Haag en Rotterdam. Hij hield
sterk vast aan de Duits-romantische traditie en was een fervent tegenstander van de Neu-Deutsche Schule, dit tot groot ongenoegen van meer vooruitstrevende musici als Dr. F.C. Kist
(1796-1863) – oprichter van het vermaarde muziekorgaan Caecilia – en Richard Hol (18251904). Hoewel Verhulst geroemd werd om zijn technische en muzikale vakbekwaamheid lokte zijn conservatieve opstelling bij de programmakeuze een felle oppositie uit en dit noopte
hem uiteindelijk in 1886 zijn directieposten neer te leggen.
Twee andere beeldbepalende figuren hadden hun opleiding in Nederland ontvangen.
De blinde organist Daniël Brachthuyzer (1779-1832), een van de eerste Nederlanders die de
werken van Bach veelvuldig uitvoerde, was leraar van Johan George Bertelman (1782-1854),
die op zijn beurt twee belangrijke toonkunstenaars opleidde: Johannes Bernardus van Bree
(1801-1857) en Richard Hol.
Van Bree begon zijn loopbaan als violist en werd dirigent van Felix Meritis. In 1841
was hij medeoprichter en eerste dirigent van de Maatschappij Caecilia, 8 waarvan het orkest
uitsluitend uit beroepskrachten bestond. Onder zijn leiding werden tot zijn dood ruim dertig
concerten gegeven, waarin voornamelijk werken van Beethoven, Mendelssohn, Mozart en
Weber werden uitgevoerd. In mindere mate kwamen Haydn, Schumann, Gade en Cherubini
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aan bod, terwijl slechts één Bachwerk werd uitgevoerd. 9 Ook composities van Hummel,
Kalk-brenner en Spohr werden geprogrammeerd, al met al onderhoudende en elegante
muziek, licht virtuoos en niet te diepgravend. Niet alleen in Nederland, maar in geheel Europa
was derge-lijke muziek geliefd. Van Bree was ook directeur van de Amsterdamsche
Muzykschool en leidde in de Mozes en Aäronkerk het beroemde koor ‘Zelus pro Domo Dei’
(IJver voor Gods huis). Dit ensemble, opgericht in 1691, genoot aanzien tot in het buitenland,
al raakten de ker-kelijke overheden steeds minder gecharmeerd van de uitgesproken
concertmatige uitvoerin-gen van katholieke kerkmuziek tijdens de vieringen. 10 Ook hier
beperkte het repertoire zich tot de Weense klassieken en vroeg-Duitse romantici. 11
Hoewel Richard Hol grote bekendheid genoot als Domorganist te Utrecht (van 1869
tot 1888), lagen zijn taken grotendeels op het terrein van koor- en orkestdirectie. Hij was
achtereenvolgens werkzaam in Amsterdam, Utrecht en Den Haag. In zijn Utrechtse tijd was
hij ook directeur van de Muziekschool van Toonkunst in welke hoedanigheid hij Willem
Mengelberg en Johan Wagenaar als leerlingen had. Vanaf 1891 leidde hij in het Paleis voor
Volksvlijt enkele jaren de serie ‘Klassieke Concerten’. 12 In zijn programmering was hij
minder behoudend dan vele collegae. Hol was een der eersten die het Nederlandse publiek in
contact brachten met composities van Berlioz, Bruckner, Lalo, Franck en d’Indy. Op zijn initiatief werden belangijke buitenlandse solisten uitgenodigd, waaronder Brahms, Joachim,
Saint-Saëns en Vieuxtemps.
Van de volgende generatie studeerden onder anderen Cornelis Dopper, Dirk Schäfer,
Willem Kes en Bernard Zweers aan conservatoria te Leipzig, Keulen en Berlijn, waardoor de
Neu-Deutsche Schule zijn invloed in ons land kon laten gelden. De oprichting van de Nederlandse Wagnervereniging door Henri Viotta in 1884 was daar een uitvloeisel van.
Tot de eerste componisten die zich oriënteerden op de Franse muziek en daarmee de
Duitse hegemonie langzamerhand doorbraken, behoorde Eduard de Hartog (1829-1909). Zijn
stijl sloot naadloos aan bij toenmalige Parijse representanten van het Second Empire: Meyerbeer en Offenbach. Hij verbleef lange tijd in de Franse hoofdstad, evenals Daniël de Lange
(1841-1918). Deze was, na opleidingen in Lemberg en Brussel, tussen 1863 en 1870 koordirigent en organist in de parochiekerk ‘de la Chaussée Montrouge’, 13 totdat het uitbreken van de
Frans-Duitse Oorlog hem noodzaakte naar ons land terug te keren. Hij werd leraar aan de
Amsterdamse Muziekschool van Toonkunst en was een tiental jaren later medeoprichter van
het ‘Conservatorium der Afdeeling Amsterdam van de Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst’, zoals deze instelling aanvankelijk officieel heette. Johan Coenen (1825-1899),
dirigent van het orkest van het Paleis voor Volksvlijt, gaf, in de programmering van concerten
vanaf 1865, behalve aan Duits repertoire, ruimte aan Italiaanse en Franse operabewerkingen.
Ook Carl Smulders en Willem Landré lieten zich door de Franse stijl beïnvloeden. Op
orgelgebied was C.F. Hendriks jr. actief; rond de eeuwwisseling werden enkele van zijn werken bij de Parijse uitgever Leduc gepubliceerd. Enkele jaren later verscheen Hendrik Andriessen met zijn vroege werken op het toneel, waarmee de Franse invloed zich duidelijk manifesteerde (Premier Choral 1913, Toccata 1917 en Fête-Dieu 1918).
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1.2.2. Onderwijs
Degelijk muziekonderwijs bestond in ons land in de eerste helft van de 19de eeuw nauwelijks.
In de jaren ’20 werden in Amsterdam en Den Haag ‘Koninklijke Muzykscholen’ opgericht.
Vóór die tijd waren in het kader van het streven naar algemeen volksonderwijs enkele
liedbundels uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen. Met de stichting van
de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in 1829 kreeg het Nederlands muziekleven
een flinke steun in de rug, onder andere door het organiseren van muziekfeesten en het
uitschrijven van compositieprijsvragen. Later kwam het zwaartepunt te liggen op het
onderwijs en de koorverenigingen. Pas in 1857 werd muziek een verplicht onderdeel van het
lager onderwijs. Hoewel rond 1840 al diverse conservatoria in het buitenland bestonden,14
duurde het tot 1884, eer Amsterdam een officieel conservatorium – met in het verlengde een
orgelschool – kreeg.
In het buitenland was de situatie anders. Het Parijse conservatorium, gesticht in 1784 –
aanvankelijk nog onder de naam École royale de chant et déclamation –, richtte in 1819 definitief een orgelklas op, die meer dan een halve eeuw werd geleid door François Benoist (1794
-1878). 15 België telde aan het eind van de 19de eeuw niet minder dan vier conservatoria: Luik
(1831), Brussel (1832), 16 Gent (1871) en Antwerpen (1898). Tot de oudste Engelse instellingen voor hoger muziekonderwijs behoren de Royal Academy of Music (1823) en Royal College of Music (1876). Het beroemde conservatorium te Leipzig werd in 1843 door Mendelssohn
gesticht. Daarvóór waren er al gerenommeerde (privé)instituten in Stuttgart (1775), Königsberg (1814), Breslau (1815), Berlijn (1822) en Dessau (1829). Van groot belang was de oprichting van de katholieke kerkmuziekschool te Regensburg in 1874, welke de ideeën van het
Caecilianisme verspreidde.
Ons nu concentrerend op het orgel, stellen we vast, dat terwijl rond het jaar 1600 Duitse organisten bij Nederlandse musici in de leer gingen (Jacob Praetorius jr., Scheidt, Scheidemann),
ruim twee eeuwen later de rollen omgedraaid waren: in de 19de eeuw trokken veel landgenoten naar Dessau, Dresden en Leipzig. Dit was inherent aan de Duitse invloed op de muziekcultuur, zoals boven uiteengezet. De Musikschule in Dessau, geleid door Johann Christian
Friedrich Schneider (1786-1853), verzorgde een muziektheoretische leergang van drie jaar.
Daarnaast kon een leerling zich aan een instrument wijden. 17 In 1836 schreef de latere Haarlemse stadsorganist Johannes Gijsbertus Bastiaans zich hier in. Tijdens de twee volgende
jaren zien we hem in Leipzig als leerling van Mendelssohn en C.F. Becker, orgeldocent aan
het conservatorium aldaar. Aan dit instituut studeerden ook J. Worp, J.A. van Eijken, W.F.G.
Nicolaï en W. Cammenga, alvorens zij in Dresden nog enige tijd bij Friedrichs broer Johann
Gottlob (1789-1864) lessen volgden. Mendelssohn achtte deze pedagoog minstens even hoog
als Becker en gaf diverse leerlingen, die het conservatorium verlieten, het advies ‘Gehen Sie
noch zu Schneider, da können Sie was tüchtiges lernen’. 18
Speerpunt van de Duitse opleidingen was de Bachtraditie, die door de gebroeders
Schneider en hun collega’s in Leipzig en Breslau (Adolf Friedrich Hesse, 1809-1863) werd
14
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uitgedragen en die in ons land spoedig navolging vond. In 1893-’94 publiceerde Nicolaï een
reeks van drie artikelen over Johann Schneider en de kunst der phraseering, 19 waaruit vooral
blijkt dat de Bachinterpretatie van Johann Schneider haaks stond op de door Lemmens – en
zijn leerlingen Guilmant en Widor – verspreide ideeën. 20
De lange weg van de totstandkoming van het Nederlandse orgelonderricht wordt in de
dissertatie van J.G.A. ten Bokum uitgebreid beschreven. 21 Ik wil hieruit de belangrijkste feiten weergeven.
Het Amsterdamse Blindeninstituut kan worden beschouwd als de eerste instelling
waar vrij spoedig na de oprichting in 1808 orgelonderricht werd gegeven. Vanaf 1813 behielpen docenten en leerlingen zich met een secretaireorgel – dus zonder pedaal – en een
piano, doch in de jaren twintig ontstonden plannen voor een door de fa. Bätz te bouwen orgel
met twee klavieren en aangehangen pedaal. Het werd op 8 maart 1832 door de Haarlemse
organist J.P. Schumann gekeurd en in gebruik genomen. 22 Aan het instituut waren Daniël en
zijn zoon Jan Daniël Brachthuyzer (1803-1883) als orgeldocent verbonden, in latere tijd
vervulde Bastiaans’ leerling Simon Reinier de Vries 23 deze functie. De door Brachthuyzer
geïnitieerde Bachtraditie is door het Blindeninstituut lang gehandhaafd. Van Bokum legt zelfs
een verbinding met de toenmalige opleiding in Dessau. 24
Vrijwel direct na de oprichting van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in 1829
ontstonden plannen om tot een opleiding voor organisten te komen. Aanvankelijk was men
van mening, dat deze opleiding via een aparte orgelschool moest plaatsvinden, dus niet als
onderdeel van een muziekschool. Vele pogingen daartoe strandden op geldgebrek of op onwil
van burgerlijke of kerkelijke overheden. Ook was het geen eenvoudige opgave om goede docenten te vinden. Een probleem dat zich herhaaldelijk aandiende was het vinden van een lesorgel. Wegens de beperkte geldmiddelen hoopte men in Utrecht en Haarlem gebruik te kunnen maken van het Bätz- respectievelijk Müller-orgel. In eerstgenoemde plaats was de Maatschappij voornemens geld te reserveren voor een orgeltrapper, een stemmer en zelfs voor het
onderhoud. 25
Pogingen van de Maatschappij in Den Haag en Rotterdam mislukten door het ontbreken van een lesinstrument en twijfel over de lescapaciteit van een kandidaat. Blijkbaar was
men goed op de hoogte met de situatie in Dessau, want de combinatie van theoretisch onderwijs en orgelspel hield men hoog in het vaandel. Toen in Utrecht in 1840 de geschilpunten
tussen de kerkenraad en de Maatschappij niet werden opgelost, besloot de laatste zich rechtstreeks tot de regering te wenden, met het verzoek een orgelopleiding te verbinden aan de
twee koninklijke muziekscholen. Vijf jaar later mislukten de onderhandelingen ook hier op
het punt van de noodzakelijke investering voor een lesorgel. In de notulen van de Maatschappij lezen we het volgende verslag van secretaris-hoofdbestuurder J.P. Heye:
Is er één vak van Toonkunst in ons Vaderland, dat op zulk eenen lagen trap staat, dat
zoo zeer miskend, zoo weinig gewaardeerd wordt? Is niet het Orgel het schoonste, het
19

Caecilia 1893, 142-145; 1894, 149-150 en 157-158.
E. Kooiman, Jacques Lemmens, Charles-Marie Widor en de Franse Bachtraditie (Amsterdam 1988).
21
Ten Bokum, 65-81.
22
G. Oost, De orgelmakers Bätz – Een eeuw orgelbouw in Nederland (1739-1849) (Alphen a/d Rijn 1977²), 125,
263-265.
23
Zijn zoons Hendrik (1857-1929) en Willem (1871-1936) zouden als concertorganist grote roem in ons land
vergaren. Hendrik werd organist aan de Stevenskerk in Nijmegen, bij zijn vertrek naar de Rotterdamse Laurenskerk in 1897 volgde zijn broer hem in Nijmegen op.
24
Ten Bokum, 72.
25
Notulen der Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst II (1836-’40), fol.112 (geciteerd uit Ten Bokum,
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verhevenste, het heiligste instrument, en is er wel een, dat zoo weinig gekend, zoo zeer
mishandeld en waaraan zoo veel heiligschennis gepleegd wordt? Wat kan men voor de
stichting eener gemeente verwachten, wanneer ieder beschaafd en fijn gevoelig
mensch walgt van het aanhooren van het onbeschaafdste, onpassendste Orgelspel?
Wat van de muzikale beschaving der mindere klasse, wanneer het goede zaad, elders
gestrooid, dáár weder te loor gaat? Wat van de verbetering van het kerkgezang,
waartoe thans door het Volks-Zangonderwijs en door onze Burger-Zangscholen zulke
hechte grondslagen gelegd zijn, indien ter kerke de zuiverheid van oor, evenzeer als de
zuiverheid van smaak, bij voortduring gekwetst en vernield worde? 26
Voorts liepen de onderhandelingen stuk door de vrees dat zich geen of te weinig leerlingen
zouden aanmelden (Amsterdam en Rotterdam, 1839; Haarlem, 1843). Uiteindelijk liet Heije
de eis van een lesorgel varen en stelde zich tevreden met een pedaalpiano, waarmee de muziekschool in Leiden zich behielp. 27 Hierdoor was de Maatschappij minder afhankelijk van
dwarsliggende kerkenraden. Wel klonk er de kritiek, dat men zo niet van de pianostijl loskwam en dat registreren onmogelijk was.
Uiteindelijk slaagde de Maatschappij in Rotterdam in het oprichten van een orgelklas,
zij het als afdeling van de muziekschool. In 1853 werd J.A. van Eijken benoemd tot docent, 28
doch een jaar later aanvaardde hij een benoeming in het Duitse Elberfeld. De ontstane vacature werd pas in 1871 opnieuw ingevuld door Samuel de Lange sr.
In Den Haag was eveneens in 1853 een orgelklas tot stand gekomen, geleid door de in
Duitsland afgestudeerde W.F.G. Nicolaï. De Grote Kerk stelde het orgel als lesinstrument ter
beschikking. Twee jaar later kon men het Bätz-orgel uit de Gotische zaal voor ƒ 4000,- aankopen voor de muziekschool. 29 Tot zijn dood in 1896 heeft Nicolaï de orgelklas geleid.
In Amsterdam had naast Van Eijken ook J.G. Bastiaans een particuliere orgelschool,
waaraan een ‘theoretisch-praktische cursus voor de muzikale compositie’ was gecombineerd,
gebaseerd op de ideeën van Fr. Schneider. 30 Hij gaf les in de Zuiderkerk, waar hij in 1840 was
benoemd. Waarschijnlijk is de leergang opgeheven bij Bastiaans’ vertrek naar Haarlem in
1858, wegens zijn ambtsaanvaarding als stadsorganist.
1.2.3. Concertrepertoire tot 1875
De improvisatiestijl aan het begin van de 19de eeuw werd sterk beïnvloed door de Duitse organist, componist en theoreticus Abbé George Joseph Vogler (1749-1814). Ook in ons land waren zijn programmatische fantasieën met imitaties van orkestinstrumenten zeer geliefd. Om
het omvallen van de muren van Jericho te verklanken, gebruikte hij clustertechnieken: hij
drukte met beide armen zoveel mogelijk toetsen in. 31 Van zijn Nederlandse aanhangers zijn
D. Brachthuyzer, A.C. Bourse en vooral J.P. Schumann (1777-1865), organist van de St.Bavo-kerk te Haarlem, de bekendsten. Een concert door de Groningse organist W.G. Hauff in
de Martinikerk toont ons de wildgroei van het toenmalig concertleven: na een ‘Fantasie voor
26

J.P. Heye, ‘Verslag omtrent plannen betrekkelijk het vormen van organisten in ons vaderland; uitgebragt door
den Secretaris des Hoofdbestuurs in de XVIde Algemeene Vergadering, gehouden te Amsterdam, den 30sten
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pedaalklavier. Daarna is de cursus bij gebrek aan leerlingen gestaakt.
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orgel van de Remonstrantse kerk, waar hij een jaar eerder tot organist was benoemd.
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Oost, 296.
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Ten Bokum, 20, 80.
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het Volle Werk’ vervolgt hij met een ‘Fuga voor vier handen’ van Kellner, een ‘Caprice voor
alle registers’ en een ‘Groote Bataille, behelzende: den aanbrekenden Morgen, Kanonnade,
Trom-petten en Pauken, het aanrukken der Kavallerie, Krijgslied der Soldaten, Marsch,
Artillerie, Schermutseling, Gekerm der Gekwetsten, om Pardon biddende, daarna de
Victoria’. 32
Vanaf 1840 werden de concertprogramma’s serieuzer, waarbij namen van componisten als Rinck, Hesse en Kühmstedt frequent voorkwamen. De in dat jaar benoemde Utrechtse
Domorganist Wilhelm Johan Frederik Nieuwenhuijsen (1818-1869) bracht enkele jaren later
de volgende werken ten gehore: 33
1. A. Hesse
2. Ch. Rinck, A. Hesse enz.
3. E. Köhler
4. Ch. Rinck
5. A. Hesse
6. [W.J.F. Nieuwenhuijsen]

Concert-Fantaisie (Introductie, Andante en Fuga)
Introductie en Variatiën over eene koraalmelodie (Ps.42)
Fantaisie over het Halleluia van Händel
Andante en Rondo uit het Fluit-Concert
Thema met Introductie en Variatiën
Vrije Slot-Fantaisie

Hoewel Nieuwenhuijsen niet in Leipzig had gestudeerd, was hij bekend met de composities
van Schneider en Mendelssohn. 34 In dezelfde tijd begonnen de in Duitsland opgeleide organisten hun stempel te drukken op het concertleven. J.A. van Eijken gaf na zijn terugkeer vanaf
1846 concerten in Utrecht, Dordrecht, Amsterdam, Den Haag en Haarlem. De opvoeding van
het orgelpubliek werd stevig ter hand genomen. Op 17 mei 1847 speelde hij in de Haarlemse
St.-Bavo het volgende programma: 35
1. J.S. Bach
2. C.F. Becker
3. Ch.H. Rinck
4. F. Mendelssohn-Bartholdy
5. J. Schneider
6. J.A. van Eyken [sic]
7. J.S. Bach
8. F. Mendelssohn-Bartholdy

36

Groote Preludium en Fuge (E-mol)[BWV 548]
Adagio (As-dur)
Variatiën over het Engelsche volkslied
Sonate [VI] over het Koraal ‘Vater Unser im Himmelreich’
Groote Fantaisie en Fuge (D-mol)
Gevarieerd koraal ‘Nun ruhen alle Wälder’ (Gez.187)
Toccata en Fuge (D-mol)[BWV 565]
Sonate [I](F-mol)

Het spreekt voor zich dat voor degenen die de Vogleriaanse speelwijze van J.P. Schumann
gewend waren, dit concert een enorme omslag was. In de recensie lezen we
dat de ware kenners hadden genoten, maar overigens verliet een niet talrijk publiek de
Kerk over het geheel niet genoegzaam voldaan, gelijk zulks meest of wel altijd nog wel
het geval hier te lande is, wanneer men voor het meest zeer moeijelijk te begrijpen
muzijk voordraagt, muzijk waarin de schoonheid grootendeels bestaat uit de kunstige
verbindingen van het dubbel contrepunt, en welke meer tot het verstand dan tot het
gemoed spreken. En dat ons publiek die groote geleerdheid niet vat en meer smaak
voor vatbare en het gemoed treffende Melodiën bezit, kan men hetzelve niet zoo zeer
ten kwade duiden. 37
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F. Talstra, Langs Nederlandse orgels, Groningen-Friesland-Drenthe (Baarn 1979), 49.
Caecilia 1845, 214.
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Tijdens een landelijke tournee voerde Van Eijken voorts werken uit van Krebs, Händel, Töpfer, Höpner en Kühmstedt. Van Bach werden preludia en fugae in h [BWV 544], a [BWV
543], Es [BWV 552], de Toccata in F [BWV 540] en Fantasie en fuga in g [BWV 542] ten gehore gebracht. Koraalvoorspelen werden nog weinig gewaardeerd; men was van mening dat
deze geschikter waren als oefenstukken voor de compositieles. 38
Op 29 juli 1850 speelde Bastiaans in de Westerkerk te Amsterdam een historisch en
uitermate didactisch concert. Op de honderdste sterfdag van Bach wijdde hij een exclusief
programma aan de Thomascantor. Vrije werken wisselde hij met koraalvoorspelen af, waardoor een zeer evenwichtig geheel ontstond: 39
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Praeludium, A-mol [BWV 569]
Fantaisie en Fuga, G-mol [BWV 542]
Kyrie! Gott heiliger Geist [BWV 671]
Schmücke dich du Liebe Seele [BWV 654]
Das alte Jahr vergangen ist [BWV 614]
Wenn Wir in höchsten Nöthen sind [BWV 668]
Toccata en Fuga, D-mol [BWV 565]
Drievoudige Fuga, Es-dur [BWV 552]

Vanaf de jaren ’50 werd het orgelrepertoire uitgebreid met verschillende fugae over
BACH van Robert Schumann en sonates van A.G. Ritter. Op 11 juli 1856 gaf Alexander
Winterberger in Rotterdam voor 1200 à 1500 toehoorders een uitvoering van onder andere
Preludium en Fuga over BACH en de Fantasie ’Ad nos, ad salutarem undam’ van zijn leraar
Liszt en maakte daarmee grote indruk. 40 Hij woonde enige tijd in de Maasstad, alwaar Samuel
de Lange jr. bij hem les nam. Ook Nederlandse composities verschenen regelmatig op programma’s, het volkslied Wien Neêrlands bloed was bij vooraanstaande organisten een geliefd
thema voor variatiewerken: Dijkhuysen en Van Eijken (1847), Bastiaans (1849) en Kwast
(1853). 41 Toch moest op concertprogramma’s originele orgelmuziek nog steeds wedijveren
met orkest- en koorbewerkingen. Ouvertures van Weber, Mozart (Zauberflöte), delen uit de
Messiah en de Schöpfung werden evenzeer gespeeld als langzame delen uit Haydn- en Beethovensymfonieën of -sonates. 42
In Rotterdam bloeide het culturele klimaat. In 1854 was Samuel de Lange sr. (18111884) Van Eijken in de Zuiderkerk opgevolgd, tien jaar later verwisselde hij deze post met de
St.-Laurenskerk. Zijn zoon Samuel (1840-1911) gaf reeds op 17-jarige leeftijd concerten en
werd na omzwervingen door geheel Europa in 1863 organist in de Waalse Kerk, waar hij tot
1877 regelmatig concerteerde, alvorens in Keulen en later in Stuttgart verschillende lerarenposten te bekleden. Deze betrekkingen combineerde hij later met het organistschap in de
Oude Lutherse Kerk te Amsterdam (1886-1888) en de Remonstrantse kerk te Den Haag
(1888-1893). 43 Waarschijnlijk introduceerden vader en zoon De Lange de eerste orgelcomposities van Rheinberger 44 en Brahms 45 in ons land. Ook organisten van conservatieve snit als
J.B. Litzau en J.A. Klerk waren in Rotterdam actief. Vanaf 1864 was G.B. van Krieken
(1836-1913), leerling van Van Eijken, Nicolaï en Verhulst, in de Zuiderkerk werkzaam.
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Opmerkelijk is zijn vriendschap met Guilmant, op wiens uitnodiging hij tijdens de Parijse
Wereldtentoonstelling van 1889 in het Trocadéro een concert gaf. 46
In Utrecht verzorgde Richard Hol na zijn benoeming aan de Domkerk in 1869 talrijke
concerten. Behalve Bachwerken speelde hij veel transcripties, o.a. van Liszt. 47 Hij was een
der eerste organisten van eigen bodem die vanaf 1876 naast het geijkte repertoire met grote
regelmaat werken van Guilmant en Widor zou uitvoeren. Waarschijnlijk introduceerde hij
ook orgelcomposities van Lemmens in ons land. 48
1.2.4. Eerste Franse contacten
Franse orgelmuziek kwam in Nederland tot de komst van Guilmant bij gelegenheid van de
ingebruikname van het Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis voor Volksvlijt in 1875 niet op het
repertoire voor. Amper vier jaar eerder had Alphonse Mailly (1833-1918) het Adema-orgel in
de Mozes en Aäronkerk ingespeeld met werken van Mendelssohn, Bach, Händel en Lux. 49
Tot de spaarzame contacten tussen Franse en Nederlandse orgelbouwers vóór 1875
kunnen we de ontmoetingen tussen Cavaillé-Coll en de firma Bätz-Witte vanaf 1844 rekenen. 50 Uit de periode dat diverse Nederlanders voor een opleiding naar Duitsland trokken, is
geen organist bekend die in Parijs (of Brussel na 1849, het jaar dat Lemmens werd benoemd) 51 studeerde.
De Haagse hofkapelorganist Frederik Smit (1811-1848) gaf enkele jaren voor zijn
dood met succes een orgelbespeling in Saint-Denis. 52 In 1867 maakte Bastiaans een concertreis naar Parijs, 53 waar hij in aanraking kwam met de Franse orgelbouw. Na terugkeer verzocht hij Witte leviers pneumatiques te vervaardigen, alsmede een vierde Récit-klavier met
crescendo-inrichting, om ‘het Haarlemmer orgel zijnen vroegeren naam te doen herwinnen’. 54
De orgelmaker Kam maakte in 1857, 1858 en 1860 reizen naar Frankrijk, Duitsland en België
om de orgelbouw elders te bestuderen. 55 Ook Verheijen bezocht in 1867 enkele Parijse orgels,
waaronder het Cavaillé-Coll-orgel in St.-Sulpice.56 Maarschalkerweerd zag in de ateliers aan
de avenue du Maine in 1874 het toekomstige ‘Paleisorgel’.57
46

J. Godefroy, ‘G.B. van Krieken 1864-1904’, Het Orgel 1/10 (juli 1904), 3-4.
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In Caecilia kwam de Franse orgelcultuur slechts sporadisch ter sprake. Over composities en
uitvoeringspraktijk wordt het volgende opgemerkt:
Is het zeer bevolkte en beschaafde Frankrijk met zijne uitgebreide en kunstrijke hoofdstad inderdaad zoo arm in klassieke organisten, dat niet één dien naam in den volsten
zin des woords verdient, en staat het naburige België in dit opzigt op geen hooger’
trap, dan moogen wij ons gelukkig achten eenige weinige organisten, geboren Nederlanders, te bezitten, die in eene echte orgelschool gevormd, den onvergankelijken
Bachschen rijkdom (zijne Orgel-Compositiën) en andere schoone werken der classici
begrijpen, hoogschatten en naar eisch kunnen voordragen. 58
In een recensie van enkele kerkmuzikale werken klaagt men over
de strekking van de gebrekkige en veelal bespottelijke Fantaisietjes, waarmede de
meeste Fransche en Belgische Organisten hunne eeredienst onstichten. […] Het is
zeer mogelijk en wij wenschen zulks gaarne, dat opgemelde Compositiën in België en
Frankrijk veel bijval vinden, doch in Nederland zullen zij geen opgang maken, daar de
Duitsche school ons toonbeeld blijft en ook onze Componisten in den laatsten tijd ons
anders hebben leeren gevoelen en denken. 59
De vraag rijst in welke mate men in ons land op de hoogte was van het orgelspel in het zuiden. Speelden vooroordelen en de gebrekkige kennis wellicht een rol, of vijandigheid jegens
het afgescheiden België en het ‘verdorven roomsche’ Frankrijk? De voorkeur voor de Duitse
muziekkunst resulteerde in afwijzing van de Franse orgelcultuur. In het Neue Zeitschrift für
Musik levert Hesse kritiek op de pedaalomvang in zuidelijke landen en in het bijzonder die
van het Cavaillé-Coll-orgel in Saint-Denis (FF-fº). 60 Het ‘ravalement’ 61 werd in deze tijd nog
voorgeschreven in composities van onder anderen Boëly en Franck. In het Pièce en mi bémol
(1846) van de latere titularis van Ste.-Clotilde 62 wordt deze omvang diverse malen gevraagd. 63 Tien jaar later zou Hesse zijn mening over de Franse factuur grondig herzien. 64
1.3. De ontwikkeling van de Franse orgelkunst
1.3.1. Opleving van de orgelbouw – Het overgangsorgel
De jaren van revolutie brachten in Frankrijk een secularisatie van het openbare en culturele
leven, met ook voor de orgelcultuur ingrijpende gevolgen. Na een impasse van bijna dertig
jaar, waaraan een bloeitijd van bijna twee eeuwen voorafging, was de Franse orgelbouw weer
aarzelend op gang gekomen. Dufourcq beschijft deze periode vlak na de Revolutie als volgt:
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Depuis 1790, date de la mort de François-Henry Clicquot, on ne compte guère de
facteurs de premier plan. Dallery seul est encore présent mais son talent est sujet aux
plus vives réserves. 65
Tot de voornaamste Franse orgelmakers uit de eerste decennia van de 19de eeuw behoren
Louis-Paul Dallery (1797-1860): 1838 restauratie Notre-Dame; 1825 nieuwbouw in Sorbonnekerk, Louis Callinet (zie 1.3.2.), J. Somer (1828 Eglise de l’Oratoire), voorts N.A. Lété en
John Abbey, die vanaf 1826 in Parijs werkte. Vooraanstaande adviseurs waren Marie-Pierre
Hamel en Jean-Louis-Félix Danjou.
De klassieke opzet van de orgelbouw bleef tot 1830 grotendeels gehandhaafd, maar
enkele vroegromantische elementen kondigden zich aan. 66 Aan het einde van de 18de eeuw
ging expressiviteit een steeds grotere rol in de muziek spelen. Sébastien Erard (1752-1831) en
Gabriel-Joseph Grenié (1756-1837) vervaardigden een orgue expressif, waarbij de winddruk,
te regelen door een pedaal, 67 bepalend was voor de toonsterkte; door het gebruik van doorslaande tongen bleef de toonhoogte bij (de)crescendi ongewijzigd. 68 In 1831 ontstond in de
werkplaats van Dominique Cavaillé-Coll en zijn zoons Vincent en Aristide het aanverwante
Poïkilorgue. 69 Het Cosyn-orgel in de kathedraal van Beauvais (1832) bevatte een orgue expressif naar het systeem-Grenié, bestaande uit doorslaande tongen met variabele winddruk:
Conoclyte 16’, Euphone 8’ en Terpomèle 4’. 70
De soloklavieren Récit en Echo werden in de regel samengevoegd en geplaatst in een
zwelkast. De laagste toon van dit ‘nieuwe’ Récit was meestal c°. In dit orgeltype deden strijkende registers en solotongwerken als Basson en Cor Anglais hun intrede.
Ook de bestekken van Cavaillé-Coll voor Notre-Dame-de-Lorette te Parijs en SaintDenis uit oktober 1833 weerspiegelen nog grotendeels de klassieke traditie: volledige Pleinjeu-samenstellingen op Grand-Orgue en Positif, Cornets décomposés, pedaal met ravalement. 71
Op het Récit van het eerstgenoemde orgel zijn twee ‘jeux expressifs’ volgens het Grenié-systeem gedisponeerd: Hautbois 8’ en Voix Humaine 8’. Vier jaar eerder had Aristide in
het orgel van Lérida – zijn eerste zelfstandige opdracht, welke min of meer als proefstuk gold
– geëxperimenteerd met een magazijnbalg, 72 een trede om klavieren te koppelen en een zwel-
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Een jaar later bezocht de componist Rossini de ateliers in Toulouse, nadat tijdens een voorstelling van Meyerbeers opera Robert le Diable een Poïkilorgue gebruikt was. Hij adviseerde Aristide zijn studies in Parijs voort te
zetten. Dit bezoek zou vérstrekkende gevolgen hebben voor de jonge orgelmaker en voor de Franse orgelbouw.
70
P. Hardouin, ‘Der französische Orgelbau seit dem 17. Jahrhundert’, Ars Organi 53 (1977), 136.
71
Beide orgels voorzag Cavaillé in plaats van het kistpedaal van een Duits pedaal, waarmee hij reeds aangaf dat
‘[…] par cette disposition de pédales on peut avec un même pied faire des gammes chromatiques ou diatoniques
liées, ce que ne peut se faire par le système des claviers ordinaires’. (F. Douglass, Cavaillé-Coll and the musicians [Sunbury 1980], 1095 en 1112). Het eerste pédale à l’allemande werd in Parijs op advies van Boëly geïntroduceerd in het orgel van St.-Germain-l’Auxerrois (F. Raugel, Les grandes orgues des églises de Paris et du
Département de la Seine [Paris 1927], 117).
72
Cavaillé was zeer ingenomen met zijn uitvinding, die door middel van een schaarconstructie het middenraam
van de opgaande balgen horizontaal hield. Hij moest helaas ervaren dat de Engelse ingenieur James Watt hem
hierin was voorgegaan. Cumming verbeterde in 1814 het systeem met een in- en uitspringende balg (C. et E.
Cavaillé-Coll, 19-20).
66
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kast, eveneens van een trede (‘pédale à cuillère’) voorzien. 73 In het orgel van Saint-Denis, opgeleverd in 1841, worden vindingen geïntroduceerd, waarmee het Cavaillé-Coll-orgel zijn
uiteindelijke faam heeft verworven: de eerste in Frankrijk toegepaste Barkermachine, 74 verschillende winddrukken en gedeelde laden, combinatiepedalen, 75 en toepassing van ‘jeux harmoniques’. 76 Notre-Dame-de-Lorette (1838) staat te boek als het laatste orgel in ‘oude stijl’.
Met Saint-Denis slaat Cavaillé-Coll een geheel nieuwe weg in, zoals blijkt uit onderstaande
dispositie: 77
Positif (I)(C-f³)

Grand-Orgue (II)

Bombarde (II)

Bourdon
Salicional
Bourdon
Prestant
Flûte
Nasard
Doublette
Tierce
Fourniture
Cymbale

Montre
32’
Montre
16’
Bourdon
16’
Montre
8’
Bourdon
8’
Flûte trav.harm.
8’
Viole
8’
Prestant
4’
Flûte octav.harm.
4’
Nasard
2 2/3’
Doublette
2’
Cornet à pavillon
8’
Grosse Fourniture
IV
Fourniture [16’]
IV
Grosse Cymbale
IV
Cymbale
IV
8’
1ère Trompette harm.
2ième Trompette harm. 8’
Basson et Cor anglais 8’
Clairon octav.
4’

Bourdon
16’
Flûte
8’
Bourdon
8’
Prestant
4’
Nasard
2 2/3’
Doublette
2’
Grand Cornet
VII
Bombarde
16’
1ère Trompette
de Bombarde
8’
2ième Trompette
harmonique
8’
1ère Clairon harm. 4’
2ième Clairon octav.4’

Récit-Echo expr. (III)

Pédale (FF-f°)

Pédales de
combinaison

Flûte harm.
8’
Bourdon
8’
Flûte octav.harm. 4’
Octavin harm.
2’
Quinte
2 2/3’

Flûte ouverte
Flûte ouverte
Flûte ouverte
Flûte ouverte
Gros Nasard

16’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
2’
1 3/5’
IV
IV

Flûte harm.
Flûte octav.
Flageolet harm.
Trompette harm.
Cor d’harmonie
et Hautbois
Cromorne
Clairon octav.

8’
4’
2’
8’
8’
8’
4’

73

32’
[24’] 16’
[12’] 8’
[6’] 4’
[8’] 6’

Oct. graves Gd-Orgue
Tirasse Gd-Orgue
Anches Positif basses
Anches Positif dessus
Copula Gd-Orgue-Pos.

De eerste zwelkasten ontstonden bijna gelijktijdig in Engeland (Malesbury Abbey, A. Jordan 1714) en Spanje
(Sevilla, San Buenaventura, Domingo de Aguirres 1718) (A. Merklin, Aus Spaniens alten Orgelbau [Mainz
1939], 29-32). Knight noemt voor Malesbury Abbey het jaartal 1712 (D. Knight, ‘The early history of the
Swell’, Organ Yearbook 1996, 135). Mogelijk werd het concept van de zwelkast door Jordan in Portugal ontdekt
en naar Engeland overgebracht (Ibidem, 128)
74
De in Saint-Denis aanwezige hefboom was een door Cavaillé-Coll gewijzigde en verbeterde versie, welke nog
eenmaal – in St.-Roch (1842) – werd toegepast. Daarna zijn nog twee versies ontwikkeld (H. Brink en P. Peeters,
‘Barkermachines’, Het Orgel 80/4 [april 1984], 176-180, 80/5 [mei 1984], 207-217).
75
In Parijs door John Abbey geïntroduceerd in het koororgel van St.-Etienne-du-Mont (1835). Waarschijnlijk
betrof het een manuaal- of pedaalkoppel.
76
De Trompette en Clairon harmonique waren vanaf c¹ uitgerust met middelen om de klankintensiteit in de discant te verhogen: bredere tongen, kelen voor tweederde in plaats van driekwart gesloten, dubbele bekerlengte,
teruggang naar de bekerdiameter van het vorig octaaf (mededeling Hans Brink). De vertaling overblazend is in
tegenstelling tot de fluiten voor anches harmoniques een misvatting. Tot 1840 trok men voor een Grand Jeu
altijd een Cornet bij om het zwakke discant te versterken (F. Douglass, The Language of the Classical French
Organ, A Musical Tradition Before 1800 [Yale University 1969], 115). Voor de Flûtes harmoniques: zie voetnoot 128.
77
J.A.L. de LaFage, Rapport fait à la Société libre des Beaux Arts sur l’orgue de Saint-Denis-en-France (Paris
1845), 80-83.
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Trompette harm.
8’
Voix Humaine harm.8’
Clairon harm.
4’

Bombarde
Basse-Contre
1ère Trompette
2ième Trompette
Basson
1ère Clairon
2ième Clairon

[24’] 16’
[24’] 16’
[12’] 8’
[12’] 8’
[12’] 8’
[6’] 4’
[6’] 4’

Introduction Gd-Orgue
Introduction Bombarde
Copula Gd-Orgue-Récit
Expression Récit

Het Grand-Orgue bezit een op Dom Bédos geïnspireerd Grand Plein Jeu op 32’-basis (16korig!), overblazende labialen en tongstemmen. 78 Op het Positif valt de Salicional 8’ op, in
plaats van de te verwachten Montre 8’, wat overigens niet betekent dat een strijkend register
de basis van dit klavier vormt. Diverse bestekken, ook van later datum, vermelden een ‘Salicional ou deuxième Montre’, hetgeen duidelijk maakt dat de mensuur bij die van de Montre
aansluit. Cavaillé-Coll was vrij consequent in de benaming Montre: hij gaf hiermee aan dat
het orgelfront pijpen van dit register vanaf C bevatte. 79 In Saint-Denis stond het register
echter niet in het front, omdat het ontwerp van Debret niet in een rugpositief voorzag. Daarom
werd het binnen de kas geplaatst, met het groot octaaf wellicht afgevoerd, en kreeg het de benaming ‘Salicional’.
Dat de invloed van de laatbarok tot ver in de 19de eeuw doorwerkte, blijkt ook uit de
verdubbeling van tongwerken op Grand-Orgue en Pédale. 80 Mogelijk zijn de Basson et Cor
Anglais (dit laatste register evenals het orkestinstrument met bolvormige bekers) en de Cor
d’harmonie et Hautbois te beschouwen als voorloper van de Basson-Hautbois 8’. De BasseContre (een doorslaand tongwerk met hoge houten stevels) heeft Cavaillé slechts in zijn
begintijd gedisponeerd.
In de instrumenten uit de jaren ’40, waaronder Saint-Denis, Madeleine (1846) 81 en de kathedraal te Saint-Brieuc (1848), was nog geen geheel gelijkzwevende stemming doorgevoerd.
Hamel doet over het laatstgenoemde orgel het volgende verslag:
[…] La partition n’est pas celle du tempérament rigoureusement égal, plusieurs
quintes y sont parfaitement justes d’où il suit que les autres le sont moins qu’elles ne
devraient l’être d’après ce système, il en résulte encore que les trois tierces majeures
comprises dans l’intervalle de l’octave ne sont pas également outrées aussi, quelques
tons tels que celui d’ut dièze, fa dièze, si bémol, si naturel, sont plus durs que les
autres. Cette partition tient le milieu entre celle par tempérament égal et celle où l’on
finirait par la quinte du loup. 82
Het kan niet worden ontkend dat het niveau van het Franse orgelspel tot circa 1860 niet bijster
hoog was. Tijdens het Ancien Régime waren maîtrises uitstekende kweekvijvers voor organisten geweest, maar na hun opheffing viel het niveau terug. Aan de passie voor opera en ballet, die het Parijse muzikale leven beheerste, ontkwam de kerkmuziek niet. Effectbejag werd
78

Naar Spaanse traditie zijn de tongwerken direct op houten stevelblokken geplaatst.
De benaming Principal komt eveneens voor: in het Paleis voor Volksvlijt waren de grootste frontpijpen van dit
register van 12’-lengte (C-G twee pijpen per toets: Quintaton 16’ en Basse 8’, afgevoerd binnen de kas), op het
Récit (in zwelkast) was een Principal 8’ gedisponeerd.
80
Vanaf 1740 werden tongwerken steeds veelvuldiger gedisponeerd. Bij Lefèvre (Caen, St.-Etienne, 1742 en St.Pierre, 1778; Tours, St.-Martin, 1761), Dom Bédos (Bordeaux, 1748) en Fr.H. Clicquot (Paris, St.-Sulpice, 1781)
kon het aantal tongwerken tot eenderde van het totaal aantal stemmen oplopen (S. Diederich, Originale Registrieranweisungen in der französischen Orgelmusik des 17. und 18. Jahrhunderts [Kassel 1975], 233, 235, 237238, 246, 247).
81
E. Mignan, Les grandes orgues de la Madeleine et ses organistes (Paris 1958), 34.
82
Paris, Archives Nationales, F19 7866; F. Sabatier, ‘La palette sonore de Cavaillé-Coll’, Jeunesse et Orgue,
Numéro spécial (Paris 1979), 20.
79
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door de clerus eerder aangemoedigd dan bekritiseerd. Lefébure-Wély, Cavallo, Batiste en
Fessy behoorden tot de belangrijkste representanten van het Second Empire, die, vooral bij inspelingen van nieuwe instrumenten, grote successen oogstten. 83
Tijdens zijn organistschap aan de Madeleine kreeg Saint-Saëns van zijn pastoor eens
het verzoek om zijn speelstijl aan de smaak van zijn parochianen aan te passen. Dezen behoorden tot de welgestelde klasse die de uitvoeringen in de Opéra Comique regelmatig bijwoonden en hun verzoek kon men dus niet zomaar negeren. Dat Saint-Saëns niet overstag
ging blijkt uit het antwoord:
Monsieur l’abbé, quand j’entendrai dire en chaire le dialogue de l’Opéra-Comique, je
ferai de la musique appropriée, mais pas avant. 84
Tot de schaarse ‘serieuze’ organisten behoorden Boëly en Benoist. Eerstgenoemde moest zijn
weigering om aan de toenmalige smaak tegemoet te komen uiteindelijk met zijn ontslag bekopen. Benoist was vanaf 1819 orgeldocent aan het Parijse conservatorium, maar als pedagoog
en componist weinig vooruitstrevend. De concerten van de klassiek geschoolde organist
Adolf Hesse uit Breslau veroorzaakte in 1844 een enorme schok, 85 maar hadden aanvankelijk
weinig effect. Het spel van Lemmens daarentegen vond in de jaren ’50 wel navolging. De oprichting van de Ecole de musique réligieuse et classique door Niedermeyer in 1853 was een
forse sprong voorwaarts. Pas vanaf de tweede helft van de jaren ’60, met figuren als Guilmant, Gigout, Chauvet en Widor, én het ontstaan van de Six Pièces van Franck, werd het roer
definitief omgegooid.
1.3.2. Een kunstreis door Europa
Vanaf zijn vestiging te Parijs in 1833 tot de Europese rondreis elf jaar later had Aristide
samen met zijn vader en zijn broer Vincent zestien opdrachten 86 voltooid, waaronder de twee
reeds genoemde, een drietal orgels voor Bretagne 87 en tenslotte St.-Roch te Parijs (1842).
Terwijl het orgel van Saint-Denis Cavaillé-Coll al veel roem bracht, werd zijn naam als orgelmaker door de werkzaamheden aan het belangrijke instrument van St.-Roch, waar in die
dagen Lefébure-Wély organist was, definitief gevestigd. In 1840 exporteerde hij een eerste
instrument naar Brits-Indië. Op 33-jarige leeftijd kon hij al bogen op grote kennis en ervaring,
zowel met betrekking tot het Franse klassieke orgel als ook de Spaanse factuur.
Toen de van oorsprong Oostenrijkse dirigent en componist Neukomm een orgel voor
de koninklijke kapel te Dreux bestelde, 88 verschafte hij de jonge orgelmaker introductie-

83

Niemand minder dan Saint-Saëns, één van de eerste vertegenwoordigers van de style sévère, achtte Lefébure
un merveilleux improvisateur (j’en puis parler, je l’ai entendu)(C. Saint-Saëns, ‘L’Orgue et l’Improvisation’,
Bulletin trimestriel des Amis de l’Orgue 3/8 [december 1931], 11). Abbé Hamon, pastoor van de St.-Sulpice,
stond erop dat in 1863 Lefébure-Wély werd benoemd, ondanks de kritiek van het ‘prostituer nos orgues à la barcarolle, au galop, à la valse et à la polka’ (D. Gammie, [Toelichting koorwerken Vierne, Widor en Dupré], Hyperion CSA 66898, 14). Cavaillé-Coll, inmiddels zéér onder de indruk van de orgelstijl van Lemmens, sprak zijn
voorkeur voor laatstgenoemde uit om deze post te bekleden.
84
Saint-Saëns, 12.
85
Vooral zijn pedaalspel werd geroemd (E. Kooiman, ‘De Parijse orgelwereld omstreeks het midden van de 19de
eeuw en Adolphe Hesse [1844]’, Het Orgel 77/3 [maart 1981], 69-82).
86
G. Huybens, Aristide Cavaillé-Coll, Liste des travaux exécutés (Lauffen/Neckar 1985), 11.
87
In oktober 1836 besteld en tussen oktober 1838 en februari 1839 afgeleverd (Ibidem, 34, 38, 42).
88
Sigismund Neukomm (1778-1858) was een vertrouweling van het koningshuis Orléans, waarvan het familiegraf zich te Dreux bevond. Geboren en lange tijd werkzaam te Salzburg bereisde hij van daaruit geheel Europa
en kwam in 1810 in Parijs als pianist in dienst van Talleyrand. Louis XVIII verhief hem in de ridderstand. Bij de
oplevering bespeelde Neukomm het Cavaillé-Coll-orgel van de Eglise luthérienne des Billettes (1842) te Parijs.
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brieven voor Straatsburg, Bern, Zürich, Frankfurt, Stuttgart, Haarlem, Hamburg en Londen,
om zich op de hoogte te stellen van de laatste ontwikkelingen op het vakgebied. 89 Tijdens
deze reis in het najaar van 1844, die ruim een maand zou duren, bezocht Cavaillé – naast oudere instrumenten – orgels van belangrijke tijdgenoten: Callinet, Mooser, Haas, Walcker,
Weigle, Bätz en Hill.
Cavaillé ontmoette pioniers van de moderne orgelbouwkunst, maar kwam ook in
contact met traditionele bedrijven. Deze reis (hij zou in 1856 een tweede ondernemen naar
onder andere Keulen, Berlijn, Weimar en Ulm) inspireerde hem tot vervolmaking van een
nieuw orgeltype, dat in vele verhandelingen van zijn tijd is samengevat als l’Orgue moderne.
Zijn gedegen kennis blijkt uit de brieven die hij tweemaal per week, soms zelfs dagelijks naar
zijn vader Dominique schreef. Met stelligheid geeft hij zijn mening over de kwaliteiten van de
onderzochte instrumenten en ateliers, waarbij hij kritiek niet uit de weg gaat. Als uitgangspunt
neemt hij telkens het orgel van Saint-Denis met zijn toegepaste noviteiten. Ongehoord is het
oordeel over enkele Silbermann-orgels in Straatsburg:
C’est bien comme jeux de fonds, mauvais comme jeux d’anches; en somme, ces
orgues, sous le rapport de la mécanique et de la soufflerie, ont les mêmes qualités et
les mêmes défauts que tous nos anciens instruments. 90
De reis loopt via Rouffach, domicilie van het orgelbouwersgeslacht Callinet, dat lange tijd in
contact stond met Riepp, Rabiny en zelfs Aristides grootvader Jean-Pierre. In het Elzasser
bedrijf is Jean Widor (1775-1854), de grootvader van de latere titularis van St.-Sulpice, werkzaam. In brieven aan Callinet komt zijn naam enkele keren voor. 91 Dankzij lage prijzen en
eenvoudige opzet van zijn instrumenten had het bedrijf, dat kan worden beschouwd als één
van de laatste vertegenwoordigers van de Frans-klassieke stijl, veel orgels in deze streek kunnen plaatsen:
Le travail ne présente rien d’extraordinaire, mais c’est solidement établi avec de bons
matériaux; c’est d’un entretien facile, cela vaut mieux pour ces petites contrées, que
les orgues à combinaison mécanique (…) Il [Callinet] m’a dit alors que, si j’avais eu
le temps de passer une journée avec lui, il pourait me montrer, dans ces vallées, une
trentaine d’orgues plus complets que celui-là, [Aristide bezocht een orgel in aanbouw
te Lutter, RV] 92 pour les villages qui n’avaient guère plus d’importance. Il paraît que
c’est le pays des orgues. C’est l’inverse de la France; il y a plus d’orgues que de
pianos. 93
Bij Friedrich Haas, leerling van Walcker, ontdekt Cavaillé ongehamerde pijpen van een hoog
tingehalte, 94 terwijl de Franse traditie van oudsher gehamerd pijpmateriaal voorschrijft. Deze

In de Cavaillé-Coll-biografie wordt hij omschreven als ami de la maison (C. et E. Cavaillé-Coll, 48; D. Decrette,
‘Le grand orgue historique de la Chapelle Royale de Dreux’, La Flûte Harmonique 27/28 [1984], 10, 56, 63).
89
C. et E. Cavaillé-Coll, 48-68.
90
Ibidem, 49.
91
Cavaillé-Coll houdt de spelling Vidor aan, welke in oude familiedocumenten eveneens voorkomt (B. van
Oosten, Charles-Marie Widor, Vater der Orgelsymphonie [Paderborn 1997], 61).
92
P. Meyer-Siat, Les Callinet, Facteurs d’orgues à Rouffach et leur œuvre en Alsace (Paris 1965), 258. De wens
om het twee jaar eerder voltooide orgel van Masevaux (het grootste van Callinet) te bezoeken, werd niet vervuld
(C. et E. Cavaillé-Coll, 50).
93
C. et E. Cavaillé-Coll, 51-52.
94
Ibidem, 53.
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methode van pijpfactuur zou hij direct na terugkomst in Parijs overnemen. Verder toont hij
zich tevreden over de orgels van Haas en Mooser 95 in Bern, Winterthur en Fribourg:
Ici, l’organiste passe en revue les jeux de gambe, de salicional, qui ont une harmonie
bien délicate et qui donnent à l’instrument une variété d’effets sonores fort agréable. 96
Spitsfluiten, bourdons en flageoletten typeert hij met assez bien, de nieuwe flûtes harmoniques acht Cavaillé-Coll echter superieur aan deze in zijn ogen ouderwetse fluiten. In Fribourg
adviseert hij om uit het orgel in de kathedraal enkele overbodige Quartes en Tierces te verwijderen. 97 In 1846 schrijft Cavaillé aan Félix Danjou, organist van Notre-Dame:
Je ne pense pas non plus avoir enlevé à l’orgue son caractère religieux, en éliminant
de plus en plus de nos instruments ces forêts de jeux de nasard, de quinte, de tierce et
de cornet dont nos anciennes orgues étaient infectées: je crois plutôt avoir remplacé
avantageusement ces jeux nazillards par la nouvelle famille des jeux harmoniques et
non simplement octaviants, comme vous le dites, que j’ai créée et que je m’efforce de
perfectionner. 98
De windvoorzieningen van de Zwitserse en Duitse orgels kunnen zijn goedkeuring nauwelijks
wegdragen. Op 10 oktober onderzoekt hij het orgel in de Sankt-Paulskirche te Frankfurt. Met
dit instrument (drie klavieren, twee pedalen en 75 stemmen) had Walcker in 1833 een solide
reputatie gevestigd. Cavaillé spreekt met ontzag over de grondstemmen, de tongwerken en
solostemmen vindt hij mager. In zijn brief vervolgt hij:
(…) les poumons manquent de force: de là le calme et la tiédeur des effets musicaux
de l’instrument. 75 registres (…), tout cela en impose par le nombre. Mais, de même
qu’un soldat français en vaut cinq des autres nations, un orgue de 15 registres à
diverses pressions offre plus de puissance et plus de nuances, dans les effets sonores,
que ce colossal instrument. Il y a néanmoins de bonnes choses, mais les poumons sont
faibles; c’est un bel homme atteint de phtisie. 99
Uit deze woorden komt duidelijk naar voren dat Cavaillé-Coll overtuigd was van de juistheid
van de door hem ingeslagen weg. Door invoering van de Soufflerie à diverses pressions en
gedeelde windkasten voor de Jeux de fonds en Jeux de combinaison bereikte hij een zeer stabiele aanspraak. Zijn visie blijkt andermaal uit de genoemde brief aan Régnier:
(…) Les sommiers sont trop pourvus de jeux, pour qu’ils puissent sonner convenablement dans leur ensemble avec les mêmes soupapes. Les jeux d’anches, le plain jeu, et
toute la fourniture de nasards et de tierces, devraient être alimentés suivant moi, avec
une laye differente de celle de jeux de fonds. C’est là mon opinion et mon principe. Je
n’admets pas de bon orgue sans cette condition à Nancy comme à Fribourg, à Harlem
95

Aanvankelijk waren er vergevorderde plannen om het orgel voor de Madeleine door Mooser te laten bouwen.
Het instrument in Fribourg was van ‘très grande réputation et faisant l’admiration de tous ceux qui l’avaient
entendu’. Het besluit viel op 7 oktober 1838, doch een jaar later overleed Mooser. Vervolgens schreven CavailléColl, Daublaine, Abbey, Dallery en Larroque in; eerstgenoemde kreeg zoals bekend de opdracht (Mignan, 1920).
96
C. et E. Cavaillé-Coll, 55.
97
Brief aan Régnier te Fribourg, 11 november 1844 (Douglass [1980], 492).
98
M. Vanmackelberg: ‘L’esthétique d’Aristide Cavaillé-Coll’, L’Orgue 127 (1968), 83.
99
C. et E. Cavaillé-Coll, 62.
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comme à Francfort, partout il y a altération pour avoir fait sonner les grands et les
petits tuyaux avec les mêmes soupapes. 100
Het systeem van dubbele windkasten werd in het orgel van de Madeleine (1846) voor het
eerst op alle klavieren toegepast. In Saint-Denis waren alleen nog de overblazende fluiten en
tongwerken van het Positif op een aparte lade geplaatst.101 Alle registers van het Grand-Orgue, twintig in getal, waaronder een Montre 32’, werden door één ventielkast bediend. Het
Bombarde, twaalf stemmen en bespeelbaar vanaf hetzelfde klavier, was derhalve een laye de
combinaison. Onduidelijk is de situatie bij het voor de expositie van 1844 ingestuurde orgel,
dat in december 1846 in gebruik werd genomen in St.-Jean-St.-François; Raugel vermeldt drie
treden voor de Anches Grand-Orgue: basses, tutti, dessus. 102 De twintig stemmen van het
hoofdwerk in St.-Vincent-de-Paul (1852) waren zelfs over drie laden verdeeld, dientengevolge met twee ‘Appel’-treden. 103
In mechanisch opzicht bleef Cavaillé-Coll de sleeplade – al dan niet voorzien van de
Barkermachine – trouw. Enkele keren experimenteerde hij met mechanische kegelladen volgens het systeem van Eberhard Friedrich Walcker (1794-1872). 104
Al in het begin van de jaren ‘40 komen we strijkende registers tegen. Vanaf circa 1875
werden de baspijpen hiervan van zogenaamde freins harmoniques voorzien, die waarschijnlijk
door de instrumentenmaker Anselmo Gavioli in samenwerking met Cavaillé-Coll ontwikkeld
zijn. Veelal wordt aangenomen dat Cavaillé strijkende registers disponeerde naar aanleiding
van zijn bezoek aan Zwitserse en Duitse orgels. In het eerste bestek voor Notre-Dame-deLorette (4 oktober 1833) is echter al sprake van een Salicional ou Seconde Montre 8’. 105 In de
ontwerpen voor Saint-Denis (7 oktober 1833 en 10 januari 1834) zijn een Violoncelle 8’ resp.
Flûte Viole 8’ op het Grand-Orgue vermeld. 106 Het register Voix Céleste disponeerde
Cavaillé voor het eerst in januari 1842 in een klein tweeklaviersorgel voor het Château
d’Aramon nabij Verberie. 107 Dit register is hier nog niet gekoppeld aan de Viole de Gambe
8’. In het bestek voor de Madeleine (1 maart 1842) disponeerde hij een Gambe 8’, een
Violoncelle 8’ en een Voix Céleste 8’ op het Positif. 108
100

Douglass (1980), 491.
LaFage, 81.
102
Waarschijnlijk was ‘tutti’ een gecombineerde Appel/Renvoi-trede van basses en dessus (Raugel, 182).
103
Ibidem, 189. De treden waren voor de ‘jeux de montre’ en ‘jeux de combinaison’.
104
In het genoemde orgel in Dreux en in St.-Vincent-de-Paul te Parijs (1852) werd een aantal frontpijpen resp.
een grondstemmenlade van het Grand-Orgue van kegelladen voorzien.
105
Douglass (1980), 1091.
106
Ibidem, 1107 en 1131. Registers als Violoncelle, Salicional en Unda maris kende Cavaillé-Coll uit L’Art du
facteur d’orgues van Dom Bédos (beschrijving van het Gabler-orgel te Weingarten, deel II, 471). De Spaanse
benaming ‘Violón’ (Flûte Viole) komt overeen met het register Bourdon.
107
Opdrachtgever was de van Belgische afkomst Hippolyte Mosselman (Huybens, 48-49; [J. Bernet en Ph. Geoffroy], bijlage platencassette l’Orgue Cavaillé-Coll Motette 10760, 31). Er vigeren diverse theorieën over de oorsprong van de Voix céleste in Frankrijk. Tagliavini wijst op de aanwezigheid van de Voce umana in het orgel in
de Notre-Dame-des-Doms te Avignon (L.F. Tagliavini, ‘Il Fiffaro o registro della Voce umana, origine ed evoluzione dei registri ‘battenti’’, in: L’Organo 33 [2000], 190), maar legt geen historisch verband tussen dit register
en het ontstaan van zwevend gestemde registers in Noord-Frankrijk. In 1839 disponeerde de orgelmaker Lété
een Unda maris in zijn ontwerp voor de kathedraal van Chalons-sur-Marne (R. Galtier, La facture d’orgues en
France de 1800 à 1870 [Villeneuve d’Asq 1997], 169). Mogelijk heeft Neukomm, die in 1840 Weingarten bezocht, Cavaillé-Coll op de hoogte gesteld van de Unda maris aldaar (mededeling Paul Peeters). Terwijl de eerste
Voix céleste van Cavaillé aan een Flûte traversière werd gekoppeld, experimenteerde hij in Dreux (1845) met
een Voix angélique en een Viola di gamba. Eén jaar later vond de ontwikkeling van het register in de Madeleine
een voorlopig eindpunt. In de loop der jaren werd de Voix céleste op verschillende wijzen geïntoneerd (in Quimper werd in 1848 een Voix céleste van houten pijpen geplaatst, Galtier 224). In zekere zin is de combinatie Unda
Maris en Principal een eerder voor de hand liggende opvolger van de Voce umana.
108
Douglass (1980), 1177. Bij de oplevering in oktober 1846 was de Violoncelle 8’ vervallen.
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Was de Zwitserse en Duitse orgelklank op de toekomst gericht, Cavaillé-Coll vond de Nederlandse meer traditioneel. Uit Stuttgart en Frankfurt bericht Aristide dat excursies naar Weingarten en Hamburg wegens tijdgebrek zijn geannuleerd 109 en dat hij zich bijzonder verheugt
op de bezichtiging van het Müller-orgel in de St.-Bavokerk te Haarlem. Op 15 oktober arriveert hij via Keulen in Rotterdam, waar hij zeer onder de indruk raakt van het WolffertsMeere-orgel in de St.-Laurenskerk. In meerdere brieven beschrijft hij het kolossale 32’-front,
de verdeling over zes etages en vooral het feit dat men zich bij wijze van spreken in het orgelinterieur vrij met wandelstok of Goudse pijp (‘en fumant une pipe longue de 3 pieds’) kan
bewegen. Tijdens het bezoek is Jonathan Bätz bezig grote reparaties aan het instrument te
verrichten en een vierde klavier toe te voegen. 110 Een ter plaatse aanwezige neef van Bätz
adviseert Cavaillé-Coll een bezoek te brengen aan de Utrechtse ateliers.
De volgende dag ontmoet hij Johannes Petrus Schumann, 111 organist van de St.-Bavo.
Het bezoek in Haarlem loopt op een teleurstelling uit, ondanks de persoonlijke brief van Neukomm. De Haarlemmer is bereid het orgel een half uur te bespelen.112 Vervolgens toont hij de
Fransman het pijpwerk van het rugpositief, zich verontschuldigend dat hij de sleutels van de
hoofdkas niet heeft. Schumann vergaloppeert zich echter door te verklaren dat hij de tongwerken zelf stemt, waarop Aristide hem om zijn methode vraagt een orgel te stemmen zonder de
kas binnen te gaan. In een brief aan Callinet van 28 januari 1845 merkt hij op: ‘Dat zou de
beste wijze zijn om orgels tegen brand te beschermen!’ 113
Het Haarlemse Müller-orgel werd regelmatig door vreemdelingen bezocht. De demonstraties – individueel of in groepsverband – vormden een niet onaantrekkelijke bijverdienste
voor de stadsorganist. Cavaillé-Coll was in het bezit van een reisgids, waarin het bedrag van
vijfentwintig gulden werd vermeld. 114 Het is niet bekend waarom hij uiteindelijk slechts drie
gulden ‘voor de balgentreders’ hoefde te betalen. 115
109

Waarschijnlijk was hem een bezoek aan Weingarten tijdens zijn oponthoud in Stuttgart aanbevolen. Hoewel
Hamburg wel gepland was in het reisschema, zijn de beroemde orgels van deze stad evenmin bezocht (C. et E.
Cavaillé-Coll, 48, 60, 62).
110
Oost, 334-335.
111
In zijn brieven gebruikt Cavaillé steevast de naam Schumacker, hoewel hij op de hoogte van zijn werkelijke
naam was (brief aan Callinet, Douglass [1980], 505).
112
C. et E. Cavaillé-Coll, 64. Uit een brief aan Weigle blijkt dat Schumann slechts een kwartier zou hebben
gespeeld (Douglass [1980], 497).
113
Douglass (1980), 505. In december 1844 was het orgel van St.-Eustache tijdens een kleine reparatie door
Barker in vlammen opgegaan.
114
C.et E. Cavaillé-Coll, 64.
115
Brief aan Weigle (Douglass [1980], 497). Uit diverse verslagen blijkt dat Schumann weinig gastvrijheid bood.
De Duitse componist Spohr bezocht het Haarlemse orgel, maar was beledigd vanwege het hoge bedrag dat hij
moest neertellen. In Duitsland waren de orgels voor ‘alle kunstenaars’ vrij toegankelijk (H. van Nieuwkoop,
Haarlemse orgelkunst van 1400 tot heden [Utrecht 1988], 412). Een zekere Grey, organist en orgelmaker te
Londen, werd na zijn bezoek ‘door een drietal sterke kerels aangehouden, die hem uit naam van de organist de
som van ƒ 13,- zegge dertien guldens afvorderden, en zeiden order te hebben van hem anders in geen geval te
laten passeren’ (Caecilia 1845, 190). Organisten die het beroemde orgel zelf wilden bespelen werden slechts bij
hoge uitzondering toegelaten. Het gelukte de Utrechtse Domorganist Frederik Nieuwenhuijsen niet om het orgel
te bespelen, wel Frederik Smit, hoforganist te ’s-Gravenhage. Deze was zo verstandig geweest om zich tot de
burgemeester te wenden. Toen hij echter tijdens het stemmen van de tongwerken (door Schumann) een blik in de
kast wilde werpen, sloot deze laatste de kast en Smit was
te bevreesd den heer S., wiens hulp ik op dat oogenblik behoefde, zelve te ontstemmen, om iets meer van
het inwendige te zien, althans ik drong er niet meer op aan en moest mij alleen vergenoegen met het
orgel te bespelen (Caecilia 1845, 230).
Ook Bastiaans, organist van de Bavokerk van 1858 tot 1875 (Schumanns directe opvolger), werd buitengewoon
onhoffelijk behandeld tijdens zijn Haarlemse bezoek:
Wat mij betreft heeft de heer Schuman [sic] op mijn verzoek aan ZijnEd. om het orgel te mogen bezigtigen, nadat ik reeds tweemaal daarom tevergeefs naar Haarlem gereisd had, dit verzoek toegestaan;
ongeveer een halve minuut ben ik boven bij het orgel geweest, heb zelfs 4 of 5 seconden op de orgel-
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Cavaillé-Coll roemt de sonore werking van de klank in de kerk maar ervaart niet de ronde
klank en grote variëteit in grondstemmen die hij bij orgels van Walcker en Haas aantrof. Hij
constateert een groter aantal tongwerken vergeleken met wat hij de afgelopen dagen heeft
gezien ‘et par conséquent, plus de force dans l’effet total’. Deze vergelijking tussen een 18deeeuws Hollands instrument en eigentijdse Duitse orgels is bepaald ongelukkig.
Na het onfortuinlijke bezoek reist Aristide diezelfde middag per trein (in vier uur!) via
Amsterdam (waar hij nog een haastige blik werpt op het orgel van de Wester-, Oude of
Nieuwe kerk) 116 naar Utrecht, waar door een hoffelijke ontvangst door Bätz de ergernis in
Haarlem snel wordt vergeten. De Domkerk is reeds gesloten, maar de Utrechtse orgelmaker
nodigt Cavaillé uit voor een bezoek aan de Sociëteit ‘De Vriendschap’ aan de Keistraat. 117 In
een brief aan zijn vader lezen we het volgende verslag:
Il m’a conduit ensuite au salon de la Société où l’on m’a présenté une belle pipe,
longue de 3 pieds, que j’ai poliment refusée, pour ne pas faire infidélité à ma tabatière, malgré le mauvais tabac à priser qu’on a dans ce pays. J’ai vu là, réunies, les
notabilités de la ville; une société respectable par la tenue et l’embonpoint, tous
proprement vêtus et embouchés d’une pipe, toujours longue de 3 pieds. On y joue au
billard, on y lit des journaux et on y boit, non pas de la bière, mais du vin du Rhin et
du vin de Bordeaux qui n’est pas piqué des vers. On y vide les fioles sans les voir. Le
garçon vient vous présenter sur un plateau deux verres, numérotés sur le pied, pleins
de bon Bordeaux: vous les humez, et il emporte les deux verres. Vous causez avec
votre compagnie, et avant que la salive vous manque, le garçon reparaît [réapparaît]
avec les deux verres pleins de nouveau. Vous croyez avoir fini, et dix minutes après
vous le voyez revenir avec les mêmes instruments pour remouiller l’anche de votre
larynx. Enfin arrivent le 4e, le 5e, le 6e, le 7e et pour le clôture on vous présente de 8e.
Le garçon fort poli vient vous endosser votre paletot, vous remet votre chapeau et
vous rentrez chaudement à votre hotel, emportant un bon souvenir de cette société
hollandaise qui, pour tout paiement, vous fait l’honneur de marquer votre passage sur
son registre. Il me fallait cela pour me guérir d’Harlem et de Schumacker. 118
Bij zijn bezoek aan het bedrijf van Bätz stelt Cavaillé-Coll vast dat er vergeleken met Walcker
weinig mensen in dienst zijn. Het werk en materiaal zijn echter van goede kwaliteit: ‘rien de
nouveau, mais le tout bien soigné’. De zolders zijn gevuld met schitterend, goed gedroogd
eiken; Bätz gebruikte weinig naaldhout. Vervolgens gaat het gezelschap naar de Domkerk,
waar zich het dertien jaar oude chef d’oeuvre van Jonathan bevindt: ‘de beaux fonds, de bonnes trompettes, de jolis jeux de détail’. De organist wordt bijgestaan door twee registranten
die naar zijn mening het werk verrichten van de combinatiepedalen in Saint-Denis. De organist in kwestie is de reeds genoemde W.J.F. Nieuwenhuijsen, die enkele jaren daarvoor zijn
vader Frederik was opgevolgd. Uit de brieven blijkt dat de windvoorzieningen in ons land
voldeden: geen woord van kritiek. In de Utrechtse Dom worden de negen balgen bediend door
één balgentreder. Voorts prijst hij de wijze waarop het onderhoud kan worden uitgevoerd; in
bank gezeten; doch iets van den grooten Bach willende spelen, was ik naauwelijks daarmede begonnen
of de heer Schumann joeg mij eensklaps weder weg, en ik moest bij de eerste maten reeds dadelijk
ophouden, dewijl hij zeide, dat hij volstrekt geen tijd had; maar noch van het orgel inwendig noch zelfs
van de registers heb ik iets gezien of te zien kunnen bekomen. Ik heb later nooit meer daarom gevraagd;
indien dat niet voor den gek houden is, dan weet ik het niet (Caecilia 1845, 230).
116
C. et E. Cavaillé-Coll, 64. Door de aanduiding ‘la principale église’ is dit niet duidelijk. Vanuit Haarlem arriveerde Cavaillé op het Amsterdamse Willemspoortstation, vanwaar hij zich per rijtuig naar het Weesperpoortstation voor de aansluiting op Utrecht moest begeven. Men kan slechts gissen welke route hij heeft genomen.
117
Oost, 32.
118
C. et E. Cavaillé-Coll, 64-65.

19

dit opzicht is zijn oordeel over Duitse orgels ongunstiger. De mechanieken zijn solide, gemakkelijk regelbaar en functioneren ongehinderd. Het pijpwerk heeft voldoende loodgehalte
(‘bien étoffés’) en is van goede mensuur zowel in de fluiten als tongwerken. Concluderend:
‘l’examen de cette oeuvre m’a parfaitement convaincu que M. Bätz est un facteur consciencieux et d’un réel mérite’. 119
Toch zal het niet vreemd klinken dat Cavaillé-Coll in Walcker een ‘génie plus chercheur’ erkent, inventiever en bekwamer om mechanische en akoestische problemen van
eigentijdse instrumenten op te lossen, hoewel hij vindt dat de orgels van Walcker in fortepassages onduidelijk zijn en kracht missen. Hij vervolgt:
[…] l’entretien mécanique en est plus difficile, soit pour régler les mouvements et
l’accord des tuyaux. D’après ce que j’ai vu; je trouve que la facture des orgues, en
Hollande, sans avoir participé aux progrès mécaniques de la nouvelle facture, a
conservé et amélioré les vieilles traditions, dans la solidité et dans la simplicité qui
donnaient aux travaux de nos ancêtres de longues années d’existence. 120
Op weg naar Londen doet hij nogmaals Rotterdam aan en ontmoet daar Christian Witte, met
wie hij later regelmatig correspondeert. Twee jaar later brengt deze een tegenbezoek aan Cavaillé-Coll, de hem de orgels van Saint-Denis en de Madeleine laat zien. Op de Franse invloeden op het werk van Witte komen we in 1.5.5. en 6.1. terug.
Van Rotterdam reist Aristide tenslotte naar Engeland, waar hij bezoeken aflegt in Londen en
Birmingham. In de biografie treffen we geen reisverslagen aan zijn vader Dominique meer
aan en worden de overzeese ervaringen nauwelijks besproken. Uit dankbetuigingen aan
Weigle, Callinet, Haas en Bätz 121 (soms pas drie maanden na zijn reis geschreven) blijkt zijn
minachting voor de Engelse factuur. Na een warme ontvangst door William Hill, ‘OrganBuilder to the Queen’, met wie Cavaillé-Coll goede contacten krijgt en regelmatig zal
corresponderen, bezichtigt hij enkele belangrijke orgels in Londen, waarvan de grootte en
schoonheid tegenvallen. 122 Alle pijpen zijn van lood (‘noir comme du charbon’), zelfs in het
front (eventueel verguld). Opgeworpen labia zijn ‘in dit land van fabrieken’ onbekend. Tin
werd volgens Cavaillé-Coll in tegenstelling tot de Franse orgelbouw hier niet toegepast.
Cavaillé stelt vast dat men streeft naar een sterke intonatie van grondstemmen en dat
door het gebruik van (in Engeland al langer bestaande) zwelkasten klankdynamiek is gegarandeerd. De afwerking laat op een aantal punten, waaronder dat van de toetsaanslag, te wensen
over. De ateliers van Hill bereiken absoluut niet dezelfde graad van nauwgezetheid als die van
Walcker en Bätz.
Van Londen reist Cavaillé door naar Birmingham om daar het zojuist voltooide Hillorgel in de Town Hall te beluisteren. De enorme 32’-frontpijpen – van verguld zink – klinken
tot zijn verbazing redelijk. Zijn oordeel over de houten 32’-pijpen is echter vernietigend:
119

Ibidem, 66.
Ibidem.
121
Douglass (1980), 496-511.
122
De Engelse orgelbouw distantieerde zich lange tijd van de continentale factuur (zg. Insular Mouvement).
Manualen hadden een verschillende omvang: de laagste toon van Great en Choir was FF of GG, het Swell had
een aanzienlijk kortere omvang. Het pedaal was meestal aangehangen (eveneens van FF of GG tot cº of gº). Pas
na invoering van het German System (vanaf circa 1840) begonnen alle klavieren en pedaal standaard op C en
kreeg het pedaal een uitgebalanceerde bezetting. Manuaalregisters lager dan 8’ kwamen tot 1840 niet voor. Het
in 1833 door Elliot & Hill opgeleverde orgel voor York Minster (IV/ped/54) telde geen enkel 16’-manuaalregister, het pedaal bezat uitsluitend 32’ en 16’-stemmen. In de loop van de jaren ’40 groeide het Swell tot de voornaamste tegenhanger van het Great uit, beduidend eerder dan in Frankrijk (hier pas vanaf circa 1880) (S. Bicknell, The History of the English Organ [Cambridge 1996], 211-231).
120
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gemaakt van inferieur hout, geassembleerd, teveel ruimte in beslag nemend (‘zijden van drie
voet’) en nauwelijks klinkend. Wel is hij onder de indruk van de Tuba Mirabilis 8’, die op een
aparte lade met hoge winddruk is geplaatst.123 Kort na zijn reis adviseert hij Weigle met hogere drukken te experimenteren, hem verzekerend dat deze de intensiteit en de geluidskwaliteit
van de tongwerken beslist ten goede zullen komen. 124
In het dankwoord aan Jonathan Bätz concludeert Cavaillé-Coll – zijn reis overziend –
dat hij in Duitsland en Nederland kunstzinnige orgelmakers heeft aangetroffen, in Engeland
slechts orgelfabrikanten. 125
1.4. Orkestraal concept
1.4.1. Algemeen
Het orgel van Saint-Denis is historisch te beschouwen als een monument op de grens van
twee tijdperken. Met de in 1.3.1. genoemde vindingen werd een ontwikkeling ingezet die zich
afwendde van het barokke concept. Het Frans-klassieke orgel werd gekenmerkt door een
heterogene klankopbouw. Men stelde registraties samen door van elke hoogte één register te
nemen. Slechts voor het Plein jeu werden aan de Montres 16’en 8’ Bourdons van gelijke
hoogte toegevoegd. Aan het eind van de 18de eeuw nam het aantal 8’-registers weliswaar toe,
maar pas vanaf 1840 bepaalden homogene sonoriteiten (16’-16’-8’-8’-8’-8’-4’-4’) het
klankbeeld. Cavaillé-Coll streefde naar een orkestrale klank, die hij realiseerde door talrijke
verdubbelingen, allerlei klavierkoppels en Octaves graves aan te brengen. De kleurmenging
betekende een breuk met het verleden. Cavaillé ging uit van klankterrassen, waarbij hij de
scheiding tussen Jeux de fond en Jeux de combinaison een grote rol toebedacht.
De vraag blijft in hoeverre Cavaillé-Coll een orkestraal klankconcept voor ogen had. 126
Hij creëerde vanuit het barokorgel een nieuw idioom, naar eigen theorieën en opvattingen,
waarbij hij dankbaar gebruik maakte van nieuwe vindingen – hierboven genoemd – of oude
tradities nieuw leven inblies (dubbele laden, 127 Flûte harmonique, 128 Plein-jeu harmonique, 129
strijkers en blazers in de dispositie 130 ). Zo hield hij ook de jonge organisten en componisten
voor:
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Aanvankelijk ‘Grand’ (of ‘Great’) Ophicleide genaamd. De winddruk voor dit register bedroeg 380 mm.
(Bicknell, 231).
124
Douglass (1980), 499.
125
Ibidem, 510.
126
Charles Mutin (1861-1931), zijn opvolger in de Société Cavaillé-Coll van 1898 tot 1924, ging verder in het
orkestrale concept. Door een overdosis aan 8’-labialen en een ongelijke verhouding tussen Grand-Orgue en Récit, waarbij de plenumklank naar de achtergrond werd verschoven, verloor de orgelklank als zodanig zijn eigen
identiteit (Temple de l’Etoile, 1914; St.-Louis-en-l’Isle, 1923) (Raugel, 237 en 244-245).
127
In de 15de eeuw bezat het (rug)positief een dubbellade (het hoofdwerk was als blokwerk uitgevoerd),
bestaande uit het dooff met grondtonige prestanten, en een door een sperventiel uitschakelbaar deel dat de kleinere pijpen bevatte voor de boventonen, het scherp. Klonken ze samen, dan sprak men van het principaal. De
dubbellade was een stap naar afzonderlijke registers (A.J. Gierveld en J. Brink, Inleiding tot de orgelbouw
[s.l.1979], 8). Klaas Bolt maakte mij in 1981 hierop attent.
128
Overblazende fluiten bestonden reeds in de Renaissance (er staat nog een exemplaar in het Compenius-orgel
in de Frederiksborg te Hillerød, 1610). De Flûte harmonique is in zoverre een uitvinding van Cavaillé-Coll, dat
deze de berekening maakte van de te boren gaten iets onder het midden van het corpus (G. Lhôte, ‘Remarques
sur l’orgue français’, ISO-Information 1 (febr. 1969), 74). De presentatie van dit register vond plaats tijdens de
expositie van 1839.
129
Verwant aan de gotische blokwerkmixtuur (toenemen van koren in de discant).
130
Strijkende registers en consortachtige blaasinstrumenten kwamen in de 17de en 18de eeuw regelmatig in de
orgeldisposities voor: viola di gamba, kromhoorn, dulciaan, bazuin etc.
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Gardez-vous d’oublier les vieux maîtres, mais forts de leur expérience, écrivez du
nouveau. 131
1.4.2. Buitenlandse ontwikkelingen
Om een beeld van het orkestraal concept van Cavaillé-Coll te vormen, is het noodzakelijk dit
te vergelijken met de ontwikkelingen van de toenmalige factuur in Duitsland en Engeland.
Immers, de orgelbouw in deze landen heeft eveneens een grote invloed in Europa en elders
gehad.
Tot de belangrijkste Duitse orgelmakers van de 19de eeuw mogen Walcker, Ladegast
en Sauer worden gerekend. Zij verkozen grondtonigheid boven kracht; in het aandeel van
labialen in 16’-8’-4’-ligging overtroffen hun orgels verre de instrumenten van CavailléColl. 132 De hoeveelheid tongwerken bedroeg bij Walcker slechts twintig procent van het
totale registeraantal (bij Cavaillé-Coll was dit doorgaans eenderde). Secundaire klavieren
bezaten karakteristieke (vaak doorslaande) tongwerken als Physharmonica, Vox Humana,
Aeoline, Clarinett. De manualen waren naar klanksterkte ingedeeld: het tweede klavier had
een functie als ‘positief’, het derde bezat slechts zacht klinkende registers. Deze opzet komen
we in latere orgels van Walcker nog steeds tegen, onder andere in het Neue Gewandhaus te
Leipzig (1884). 133
Het Franse Récit daarentegen, aanvankelijk bescheiden van opzet, kreeg in de loop der
jaren meer de functie van een ‘contra-hoofdwerk’. Het verschil in registeraantallen tussen de
orgels van Saint-Denis (III/ped/69) en St.-Ouen te Rouen (IV/ped/64) is aanzienlijk: acht resp.
twintig.
Ladegast en Sauer hadden beiden contacten met Cavaillé-Coll. Mogelijk bracht laatstgenoemde een deel van zijn leertijd in Parijs door. 134 De eerste bleef als een der weinigen
voorstander van het sleepladeorgel, terwijl Walcker en Sauer mechanische kegelladen met
Barkerhefboom vervaardigden. Ladegast dunde het percentage tongwerken nog verder uit:
Merseburg (1855) 11%, 135 Braunschweig (1883) 16%, 136 Wernigerode (1885) 9%. 137 Over
het algemeen bleef een sterke tongwerkbezetting op het pedaal gehandhaafd. Ladegast en
Sauer disponeerden overblazende fluiten. De laatste nam de Voix Céleste en voor strijkende
regis-ters de frein harmonique over, 138 vernieuwingen die door vooraanstaande adviseurs,
131

C. et E. Cavaillé-Coll, 105.
Het Walcker-orgel in Frankfurt (1833, III/ped/75) telde in deze categorie 37 stemmen, Saint-Denis 25.
Opvallend is het aantal 16’-pedaallabialen in het Ulmer Münster, vergeleken met het evengrote orgel in St.Sulpice: zeven respectievelijk twee. Het pedaal in Ulm telde 31 stemmen, St.-Sulpice slechts twaalf (E. Rupp,
Die Entwicklungsgeschichte der Orgelbaukunst [Einsiedeln 1929], 137-138).
133
Onder de 54 stemmen bevinden zich slechts acht tongwerken, twintig 8’-labialen zijn gedisponeerd (J.G.
Töpfer/M. Allihn, Die Theorie und Praxis des Orgelbaues [Weimar 1888], deel I, 765-766).
134
H.J. Falkenberg, Der Orgelbauer Wilhelm Sauer 1831-1916, Leben und Werk (Lauffen 1990), 16.
135
E.J. Hopkins and E.F. Rimbault, The Organ, it’s History and Construction (London 1877³), 369-370.
136
Rupp, 147.
137
Töpfer/Allihn, 767.
138
In 1864 vervaardigde Sauer voor de Christuskirche te Berlijn een orgel, waarin de Franse stijl nadrukkelijk tot
uiting komt. De dispositie is echter niet representatief voor zijn latere werken (R. Raue,’German Organ Building
in the 19th Century, The work of Wilhelm Sauer [1831-1910]’, British Institute of Organ Studies and English
Organ Archive [BIOS] 1984/8, 91-95; Falkenberg, 102):
Hauptwerk
Schwellwerk
Pedal
Accessoires
Bordun
16’
Gedackt
8’
Violon
16’
HW – Pedal
Principal
8’
Gambe
8’
Subbass
16’
HW-SW
Flûte harmonique 8’
Voix Céleste
8’
Principalbass
8’
HW Tutti
Salicional
8’
Fugara
4’
Posaune
16’
SW Tutti
Octave
4’
Flûte octaviante
4’
Schweller II
Flûte octaviante 4’
Basson et Hautbois
8’
132

22

onder wie A.W. Bach, werden afgewezen. De drie genoemde orgelmakers stegen uit boven de
mid-delmaat van de Duitse factuur, die volgens Rupp door gebruikmaking van inferieur materiaal, een fabrieksmatige aanpak en een onzorgvuldige intonatie weinig meer opleverde dan
‘brüllenden Prinzipalen, fauchenden Gamben, bullernden Holzgedeckten und Flöten, essigscharfen Mixturen, plärrende Trompeten, meckernden Oboen und blökenden Fagotten’. 139
Vanaf de late jaren ’40 beïnvloedden de Franse en Engelse orgelbouwers elkaar in belangrijke mate. E.J. Hopkins, H.J. Gauntlett, H. Smart, S.S. Wesley en W.T. Best raakten in
contact met Cavaillé-Coll en bezochten diens instrumenten. 140 Orgelmakers als Gray & Davison, Lewis en Willis plaatsten strijkende registers, overblazende fluiten en tongwerken en
varianten van de Barkerhefboom. Tot 1830 kende het Engelse orgel weinig strijkende registers, tongwerken waren daarentegen rijk vertegenwoordigd. De zwelkast was in Engeland al
vanaf de 18de eeuw in gebruik en vond later op grote schaal toepassing. Het door Willis gebouwde orgel voor de Great Exhibition (1851) bezat een Swell-Organ van 22 stemmen, waaronder vijf tongwerken. Zes jaar later disponeerde Willis het Choir-Organ in Wells Cathedral
als volgt: 141
Double Diapason
Open Diapason
Dulciana
Stopped Diapason
Principal
Flute Harmonique
Piccolo Harmonique
Clarinet and Corno di Bassetto
Orchestral Oboe

16’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
8’
8’

Er ontstond een grote voorliefde voor orkestraal geïnspireerde tongwerken, die in 16’-8’-4’ligging in zwelkast vanaf 1841 voorkomen, beduidend eerder dan in Frankrijk. 142 In Leeds
Town Hall (1859) voorzagen Gray & Davison het vierde klavier (Orchestral Solo Organ) van
overblazende fluiten 8’-4’-2’ en een volledige houtblazerssectie. Door behoud van veelkorige
Sesquialters en talrijke aliquoten bleef de boventoonrijkdom gewaarborgd. Het Gray & Davison-orgel in Glasgow City Hall (1853) geeft een representatief beeld van de Engelse orgelbouw in de jaren ’50: 143
Great Organ (C-c4)

Swell Organ

Bourdon
Open Diapason
Stopped Diapason
Gamba

Bourdon
Open Diapason
Keraulophon
Stopped Diapason

16’
8’
8’
8’

Choir Organ
16’
8’
8’
8’

Open Diapason
Stopped Diapason
Clarionet Flute
Salcional

8’
8’
8’
8’

Progessiv
harmonica
II-IV
Trompete
8’
139
Rupp, 149 (naar G. Dienel).
140
N. Thistlethwaite, The making of the Victorian Organ (Cambridge 1990), 178-179. Het Engelse oordeel over
Cavaillé-Coll was niet unaniem. Twee (onbekend gebleven) orgelmakers deden het Madeleine-orgel in 1853 af
met de opmerking ‘a big brass band and nothing more’ (Musical World XXXI [1853], 594).
141
Thistlethwaite, 455.
142
Het Swell van Great George Street Chapel te Liverpool (Hill, 1841), dat zes tongwerken bezat, telde zelfs
twee registers meer dan het Great (Bicknell, 237). De eerste zwelbare batterie d’anches verscheen bij CavailléColl in het orgel te Saint-Omer (1855), waarbij de 16’-pijpen van de Bombarde op cº beginnen, het groot octaaf
is als Trompette uitgevoerd.
143
Thistlethwaite, 476-477.
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Flute harmonique
8’
Octave
4’
Piccolo
4’
Flute harmonique
4’
Twelfth
2 2/3’
Fifteenth
2’
Ottavina
2’
Sesquialtra
III
Mixture
III
Posaune
8’
Clarion
4’

Clarionet Flute
Octave
Flute
Fifteenth
Flageolet
Sesquialtra
Mixture
Contra-Fagotto
Cornopean
Oboe
Voix-Humaine
Clarion

Pedal Organ (C-f¹)

Speelhulpen:

Contra Bourdon
Open Diapason
Bourdon
Octave
Fifteenth
Trombone

Swell to Great
Swell to Great, Super-Octave
Swell to Great, Sub-Octave
Choir to Great, Sub-Octave
Great to Pedals
Swell to Pedals
Choir to Pedals
Great reeds and harmonic flutes to Swell
6 Composition pedals to Great
2 Composition pedals to Swell
Tremulant(Swell)

32’
16’
16’
8’
4’
16’

8’
4’
4’
2’
2’
III
II
16’
8’
8’
8’
4’

Voix-Celeste
Octave
Flute
Fifteenth
Piccolo
Corno di Bassetto

8’
4’
4’
2’
2’
8’

In de jaren ’60 en ’70 werd het orkestrale concept verder uitgebouwd met strijkende registers
in alle liggingen (Contra Gamba, Vox Angelica, Viola) en tongwerken voor soloregistraties
(Horn, Orchestral Oboe, Orchestral Clarinet, Corno di Bassetto), die in tegenstelling tot hun
Duitse tegenhangers een belangrijk stempel drukten op de tuttiklank. Dat de Britse orgelesthetiek zeer sterk op de orkestrale klank was geënt, was een gevolg van de concertpraktijk, waar
het gespeelde repertoire voor het grootste gedeelte bestond uit transcripties van ouvertures,
symfonieën, marsen etc.
1.4.3. Klankopbouw
Ondanks zijn vernieuwingsdrang nam Cavaillé-Coll bij ombouw van oude instrumenten in
een aantal gevallen pijpwerk over. 144 Het orgel van St.-Sulpice bezit meer dan 40 stemmen
van Clicquot, in Orléans werden van de 54 stemmen 23 uit het vorige orgel opnieuw gebruikt.
In St.-Ouen te Rouen bleef het oudere materiaal tot circa tien stemmen beperkt.
Op het Grand-Orgue werd steevast een volledig prestantenplenum gedisponeerd, waaraan (bij grote orgels) vulstemmen met 32’-resultanten naar samenstellingen van Dom Bédos
niet ontbraken (Lyon, Orléans, Caen, Toulouse). Bij hergebruik van een rugwerk bleef de
samenstelling Montre 8’, Prestant 4’, Doublette 2’ (eventueel Quinte 2 2/3’), mét bijbehorende Fourniture of Plein-jeu, beperkt tot orgels in de kathedralen van Saint-Omer, Nancy,
Orléans, Amiens, St.-Salomon-St.-Grégoire te Pithiviers, St.-Ouen in Rouen en St.-Merry te
Parijs. 145 De klassieke plenumklank bleef, als onderdeel van het Grand Choeur, op de achtergrond. De ‘Plein jeu’-registratie werd in composities als zodanig nauwelijks voorgeschreven.
144

Hij gebruikte in zijn bestekken de term ‘réparé et complété’. In Frankrijk hanteert men immer de verwarrende
en eigenlijk onjuiste term ‘reconstruction’.
145
De mixturen van het Positif in Saint-Ouen te Rouen en Souvigny hebben exact dezelfde samenstelling (Villard, 87-88; R.S.W.M. Verwer, Die Cavaillé-Coll-Orgel der Abteikirche Saint-Ouen in Rouen [Langen bei
Bregenz 1991], 88).
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Tussen 1860 en 1880 maakte de tweeëenheid Fourniture 146 en Cymbale op het Grand-Orgue
meestal plaats voor een niet-repeterende Plein-jeu harmonique (ook wel Progression genoemd). Ter illustratie enkele voorbeelden van instrumenten met een gering aantal mixturen:
1852
1858
1862
1868

Paris, St.-Vincent-de-Paul
Elbeuf, St.-Jean
Bayeux, kathedraal
Paris, Notre-Dame

III/47
III/40
III/43
V/ 86

1868
1873
1873
1880
1885
1889
1889

Paris, Ste.-Trinité
Sheffield, Albert Hall
Angers, kathedraal
Lyon, St.-François-des-Sales
Caen, St.-Etienne
Amiens, kathedraal
Toulouse, St.-Sernin

III/46
IV/64
III/46
III/45
III/50
III/51
III/54

GO: Fourniture IV/Cymbale III
GO: Progression III-V
GO: Progression IV-VII
GO: Fourniture en Cymbale (beide II-V),
Pos: Progression II-V op Positif
GO: Progression III/VI
GO: Fourniture V/Cymbale IV
GO: Progression III-VI
GO: Fourniture IV/Cymbale III
GO: Plein-jeu VII
GO: Fourniture V/Cymbale III
GO: Fourniture V/Cymbale IV

Bij nieuwe instrumenten, waarvan het Positif in de hoofdkas was opgenomen, kwamen
volledige prestantkoren minder voor. Hier kon Cavaillé-Coll zijn ideaal naar eigen inzichten
verwezenlijken met overblazende fluiten (die op rugpositieven op een enkele uitzondering na
ontbraken), strijkers en orkestraal getinte tongwerken. Wat dit laatste betreft, heeft hij in
Notre-Dame te Parijs (1868) eenmalig een bijzonder effect bereikt door op het Positif Clarinettes 16’-8’-4’ te plaatsen, Bassons 16’-8’-4’ op het Grand-Orgue en batteries d’anches
(Bombarde 16’, Trompette 8’ en Clairon 4’) op de overige klavieren.
Hoewel strijkende registers in de omliggende landen in de 18de eeuw frequent voorkwamen,
kende het Franse orgel deze niet. Tijdens zijn reis in 1844 kwam Cavaillé-Coll in aanraking
met een veelheid aan strijkers; desondanks bleef het aantal in zijn concept beperkt. De Salicional van het Grand-Orgue was een enggemensureerde prestant. Af en toe zien we naast dit
register een Gambe. Op het Récit werden vanaf 1855 standaard een Viole de Gambe 8’ en een
Voix Céleste 8’ gedisponeerd, nadat hij hiermee had geëxperimenteerd op Positif (Madeleine,
1846) en Grand-Orgue (St.-Vincent-de-Paul, 1852). Vanaf 1858 voegt Cavaillé op het Positif
de Unda Maris 8’ toe om zweving met de Salicional te bewerkstelligen, ofschoon het zwevend effekt ook wel met een Principal kan optreden. Tot 1875 zien we strijkers in 16’- en 4’ligging: op Grand-Orgue een Gambe of Violonbasse 16’ (Madeleine, St.-Vincent-de-Paul,
Saint-Omer, Perpignan, Nancy, St.-Sulpice, Notre-Dame), op Récit of Positif een Viole
(d’amour) 4’ (Saint-Omer, Perpignan, Sheffield, Lisieux, Amsterdam). 147 Op secundaire klavieren komen geen 16’-strijkers voor; na 1875 disponeert Cavaillé-Coll 16’- en 4’-strijkers
nog slechts sporadisch. Als pedaalstrijker is de Violoncelle 8’ dikwijls, maar een Violonbasse
16’ zelden aan te treffen (Sheffield, Trocadéro en Orléans). De Contrebasse 16’ is te beschouwen als voortzetting van de (open) Flûte 16’.
Overblazende fluiten disponeert Cavaillé-Coll vanaf Saint-Denis in ruime mate, maar
ook hierin zien we een experimentele fase: in genoemd orgel plaatst Cavaillé-Coll acht fluiten, voorzien van aanduidingen als traversière harmonique, octaviante harmonique. Het Positif bezit een Flageolet harmonique 2’. Dit register kreeg na Saint-Denis de benaming Octavin.
Het orgel van St.-Roch (1842) telt drie overblazende discantfluiten op Grand-Orgue en Positif. In de Madeleine (1846) bereikte Cavaillé in zijn jeux harmoniques een graad van perfectie, die hij daarna nimmer evenaarde: de Flûte harmonique van het Bombarde had drie repri146

Mixturen met meer dan vijf koren stonden op twee slepen.
De veelvoorkomende Dulciana 4’ is een enggemensureerde prestant, waarvan de intonatie meer in overeenstemming is met die van de Salicional, maar in de bas milder van klank.
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ses, waardoor in het discant 32’-lengtes een 8’-klank opleverden. De Flûtes van het Récit telden twee reprises, die van het Grand-Orgue één. 148 Doorgaans zijn op het Récit drie fluiten in
8’-4’-2’-ligging, 149 op het Positif een harmonique en een octaviante, op het Grand-Orgue
meestal een Flûte harmonique 8’. De aantallen kunnen behoorlijk uiteenlopen: het Trocadéroorgel bezat negen overblazende fluiten, het evengrote instrument in St.-Ouen te Rouen slechts
vier.
In elk Cavaillé-Coll-orgel vormt het choeur de fonds een solide basis. Op het hoofdklavier
herkent men het vierspan Montre 8’, Salicional 8’, Flûte harmonique 8’ en Bourdon 8’. Het
Positif bezit naast de Salicional en een Bourdon 8’ vaak een Principal (bij een rugwerk als
Montre 8’ uitgevoerd). Lange tijd fungeerde de Flûte harmonique als enig basisregister van
het Récit (zelfs in de grote zwelwerken van St.-Sulpice en Notre-Dame in de jaren ’60). Na
1870 voegt Cavaillé hier een Principal of Diapason 8’ aan toe, later vinden we eveneens een
Cor de nuit 8’. De Bourdon 16’ plaatst Cavaillé op het Grand-Orgue bij kleine tweeklaviersorgels vanaf negen à tien stemmen, bij middelgrote instrumenten ook op het Positif (wanneer
er sprake is van een rugwerk echter minder vaak). Vanaf de jaren ’60 komt een Quintaton 16’
op het Récit voor. Een zachte 4’-fluit (Flûte douce) op het Grand-Orgue is voornamelijk in de
latere periode gedisponeerd, in plaats van de engere Octave 4’. 150
Tot de kern van elk Frans orgel behoort een imposant tongwerkenensemble. Tijdens het
Ancien Régime bezat het Grand-Orgue minimaal Trompette, Clairon en Voix Humaine, het
Positif een Cromorne. Op het Récit treffen we meestal een Trompette aan (vanaf 1770 een
Hautbois), op het pedaal een Trompette en een Clairon. Bij grote orgels werd aan het pedaal
en eventueel aan het Grand-Orgue een Bombarde 16’ toegevoegd, de laatste bespeelbaar
vanaf een apart klavier dat aan het hoofdklavier kon worden gekoppeld. Tijdens de tweede
helft van de 18de eeuw groeide het aantal tongwerken onder invloed van de Zuidfranse
orgelmakers.
Cavaillé-Coll en tijdgenoten zetten deze traditie voort. Zelfs bij tweeklaviersorgels met
nauwelijks twintig stemmen is de aanwezigheid van een drievoudige batterie d’anches op het
Grand-Orgue geen uitzondering. Klank en vormgeving blijven geënt op klassieke principes.
Het Positif behoudt bij handhaving van het rugwerk de samenstelling Cromorne, Trompette
en Clairon, bij nieuwbouw verschijnt de Basson 16’ – voor de eerste maal in de Trinité, Parijs
–, een Clarinette 8’ neemt vaak de plaats van de Cromorne in.
Het Récit ondergaat, wat de tongwerken betreft, de grootste vernieuwing. Aan het
discantregister Hautbois wordt in de bas een enggemensureerde Basson 8’ toegevoegd. De
Voix Humaine verplaatst Cavaillé van het Grand-Orgue naar het Récit om de expressiemogelijkheid te vergroten. De Trompette en Clairon harmonique worden uitsluitend op dit
klavier gedisponeerd. In 1855 plaatst Cavaillé-Coll in Saint-Omer voor de eerste maal een
Bombarde 16’ op het Récit. Vijftien jaar later is een 16’-tongwerk op het Récit geen uitzondering meer. Is de Bombarde van het Grand-Orgue meestal met volle bekerlengte
gebouwd, de 16’-tongwerken van Positif of Récit worden in het groot octaaf met halve bekerlengte uitgevoerd. 151 Een drievoudige batterie d’anches op het pedaal completeert het
Cavaillé-Coll-concept. Slechts bij zeer grote orgels wordt een Contrebombarde 32’ toegevoegd. 152 De Basson 16’ komt in de jaren ’60 het meest voor. Sommige instrumenten
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Ook de Trompette en Clairon hadden twee reprises harmoniques (Mignan, 33).
In het orgel in de Chapelle Royale te Dreux (1845) op het Grand-Orgue.
150
Officieel wordt de term Octave du Salicional gebezigd.
151
Uitgezonderd de Récits van St.-Sulpice en St.-Ouen in Rouen.
152
Het eerste octaaf van de Contrebombarde in de kathedraal van Orléans is als 10 2/3’ uitgevoerd.
149
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beschik-ken in het pedaal over een zeer rijke tongwerkenbezetting, zoals in de kathedraal te
Nancy (1861, IV/ped/63): 153
Contrebombarde
Bombarde
Bombarde (hout)
Contrebasson
Trompette
Basson
Baryton
Clairon

32’
16’
16’
16’
8’
8’
4’
4’

1.4.4. Overzicht
Het orgelconcept van Cavaillé-Coll heeft zich binnen een tijdsspanne van zestig jaar geleidelijk ontwikkeld van vroegromantisch tot zuiver symfonisch. Een eenduidige indeling in verschillende karakterperiodes is daardoor moeilijk. Raugel 154 onderscheidt de periodes –1846,
1846-1860, 1860-1898, terwijl Sabatier 155 van de volgende tijdsbestekken uitgaat: -1841,
1841-1858, 1858-1875, 1875-1890 [plus laatste jaren tot 1898]. Wellicht komt een verdeling
in navolgende periodes meer in aanmerking:
•
•

•

•

vroege ontwikkelingen tot 1844: de klassieke geest is nog nadrukkelijk aanwezig,
gezien de veelheid aan mixturen, aliquoten, ravalement, afzonderlijke bas- en discantregisters. De Europese rondreis vormt een belangrijk scharnierpunt.
het tijdvak 1844-1868: het romantisch klankbeeld krijgt na een experimentele fase een
duidelijk omlijnd beeld, waarin het Récit als troisième plan sonore fungeert. Opkomst
van Progressions vanaf circa 1858. Klavier- en pedaalomvang tot f³ resp. c¹ of d¹. 156
De algehele intonatie is nog vaak klassiek gericht.
1868-1898. Met Notre-Dame als startpunt ontwikkelt zich het symfonische orgel. Het
gebruik van twee zwelkasten in de jaren ’70 luidt het concept van een Grand Récit
symphonique in. De grondtonigheid wordt verder uitgebouwd, onder andere zichtbaar
in het toenemend aantal 8’-stemmen. Het gebruik van Progressions neemt na 1880
weer af, maar vulstemmen blijven een secundair onderdeel in het Grand Choeur. De
toetsomvang wordt uitgebreid tot g³ respectievelijk f¹.
rond 1898 worden, vooral onder invloed van Guilmant, klassieke elementen ingevoerd (onder Mutin gaat deze ontwikkeling door). Er ontstaat een voorkeur voor klassieke mixturen (naar Andreas Silbermann) boven Progressions. Guilmant bepleit het
gebruik van een Cornet (décomposé) en een Cromorne 8’ op het Positif en een Pleinjeu op het Récit. 157

De ontwikkelingen strekken zich ook uit naar verbeteringen van aanspraak, klanktimbre en
verdeling van de wind. Vanaf 1857 past Cavaillé-Coll expressions op open pijpen toe, behalve
bij overblazende fluiten. 158 Door het aanbrengen van freins harmoniques onder het labium
153

Paris, Archives Nationales, F 19 7770 (geciteerd in Sabatier, 42).
F. Raugel, Les orgues de l’Abbaye de Saint-Mihiel (Paris 1919), 34-35.
155
Sabatier, 20-27.
156
In St.-Sulpice (1862) bij wijze van uitzondering tot g³ resp.f¹.
157
In St.-Pierre-St.-Paul te Epernay, een van de laatste Cavaillé-Coll-orgels, worden naast een Fourniture IV en
Cymbale III op het Grand-Orgue, een Cornet décomposé en Cromorne op het Positif gedisponeerd.
158
Merkwaardig genoeg zijn expressions bij enkele overblazende fluiten in Rouen en Pithiviers (beide uit 1890)
aangetroffen (Verwer 1991, 94; mededeling Jean Mons, Yerres).
154
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bereikt hij een betere aanspraak van strijkende registers. Cavaillé-Coll is beslist niet de laatste
die kernsteken in het pijpwerk toepast.
Vanaf 1880 vindt middels zogeheten moteurs pneumatiques een verbetering in de aanspraak van lage labiaalpijpen plaats. Nadat Moitessier in 1850 het systeem van buizenpneumatiek had uitgevonden, 159 brachten Fermis & Persil dertig jaar later dit systeem in praktijk in
het orgel van St.-François-Xavier te Parijs. Bij de oplevering weigerden twee leden van de
commissie, Gigout en Délibes, hun goedkeuring hieraan te hechten. 160 Cavaillé-Coll implementeerde deze uitvinding alleen bij grote afgevoerde labialen. In St.-François te Lyon en de
kathedraal in Orléans zien we voor het eerst toepassingen van pneumatische moteurs voor
onder andere frontpijpen in torens. 161 Meestal was ook het groot octaaf van Bourdon 16’ en
Flûte harmonique 8’ van het Grand-Orgue hiervan voorzien. Moteurs pneumatiques werden in
ons land voor het eerst in het Cavaillé-Coll-orgel van de St.-Augustinuskerk te Amsterdam
(1881) toegepast.
1.5. Verval of nieuw elan: Nederlandse orgelmakers
1.5.1. Waardering van het 19de-eeuwse orgel
In beschrijvingen van de Nederlandse orgelfactuur in de 19de eeuw werd de lezer nog niet zo
lang geleden geconfronteerd met termen als ‘traditie’, ‘nabloei’ en zelfs ‘verval’. De mening
over ‘romantische orgels’ is tijdens de laatste decennia duidelijk in positieve zin gewijzigd.
Diverse auteurs laten de vervlakking na 1800 ingaan. De mening dat een opleving pas
weer na de Tweede Wereldoorlog tot stand kwam, behoort inmiddels tot het verleden. Bouman beoordeelt de orgelbouw tot 1875 als hoogstaand, deftig, degelijk en conservatief:
Wij kunnen deze periode typeeren als een zeer laat Classisisme, een langzame verstarring van Barok en Rococo, een hekkensluiter-in-gekleede-jas van den optocht van
onzen oud-Hollandschen orgelbouw. 162
Hoezeer zijn mening over de ‘decadente’ 19de eeuw binnen twintig jaar is verouderd, mag
blijken uit de hoofdstukindeling uit 1943 en 1964: Nabloei (1800-1875) en Ontaarding (18751930) resp. Classicisme (1830-1890) en Romantiek (1890-1930). 163 Vente trekt bij zijn visie
op wat een orgel inhoudt, de scheidslijn omstreeks het midden van de 19de eeuw:
[…] Allerlei technische uitvindingen van de 19de en 20ste eeuw blijven buiten beschouwing, enerzijds omdat ze in de geschiedenis van de orgelbouw als kunstambacht
minder thuishoren, anderzijds omdat de goede hedendaagse orgelbouw doelbewust
naar de oude constructies heeft teruggegrepen: niet uit zucht tot imiteren, maar omdat
ze essentieel zijn. 164

159

T. van Eck, ‘Orgelkunst in beweging 1870-1920 – een inleidend overzicht’, in: T. van Eck en H. de Kler
(red.), Orgelkunst rond 1900 (Alphen a/d Rijn 1995), 17.
160
C. et E. Cavaillé-Coll, 140.
161
Mutin geeft enkele voordelen van gebruik van ‘moteurs’ boven de conventionele opstelling van afgevoerde
pijpen: a. de windverdeling tussen bas en discant wordt gelijker (grote pijpen verbruiken meer wind), b. afgevoerde pijpen (op een aparte lade) krijgen de benodigde wind voor een goede aanspraak, c. de oppervlakte van
de ventielen in de bas is niet groter (Ch. Mutin, ‘L’Orgue’, Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du
Conservatoire Lavignac [1921], 1087).
162
A. Bouman, Orgels in Nederland (Amsterdam 1943), 86.
163
Idem, Nederland…Orgelland (Leiden 1964), 100, 117.
164
M.A. Vente en F. Peeters, De orgelkunst in de Nederlanden (Antwerpen [1971]), 13.
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Volgens P.H. Kriek en H.S.J. Zandt tenslotte heeft het orgel in de periode 1830-1900 zijn
oorspronkelijke functie geheel verloren: 165
In deze periode werd het orgel gedwongen de concurrentiestrijd aan te binden met het
– naar de dynamische mogelijkheden zoveel beweeglijker – symfonieorkest en de piano. Het centrum der officiële muziekbeoefening lag niet (meer) in de kerk, doch in de
concertzaal. Door het buigen voor de eisen, gesteld door een veranderde musiceerwijze en het niet kunnen voldoen aan de klankkleurbehoefte van de 19de eeuwse mens,
heeft het orgel deze concurrentiestrijd verloren. Het werd van zijn boventoonrijkdom
nog verder beroofd, waardoor het evenwicht in de werkopbouw totaal werd verstoord.
Gedegradeerd tot een imitatie-orkest werd het als zodanig beschouwd en gewaardeerd. 166
Mogen deze uitspraken gericht zijn tegen een klankidioom dat het oorspronkelijke orgelkarakter schijnbaar verried, een van de gevolgen was, dat veel waardevolle instrumenten uit de periode 1850-1920 ingrijpend zijn gewijzigd of zelfs gesloopt, omdat ze niet voldeden aan de
orgelideologie in de jaren ’50-’70 van de vorige eeuw. Vooral instrumenten van Witte en
Maarschalkerweerd 167 hebben het moeten ontgelden. Van eerstgenoemde verdween in 1968
het chef d’oeuvre uit de Haagse St.-Jacobskerk. In 1963, 1965 resp. 1972 werden orgels in de
Kloosterkerk (Witte), de Willemskerk en de St.-Willibrordus (beide van Kam) in dezelfde
stad afgebroken. In Utrecht verving men het Witte-orgels in de Oud-Katholieke kathedraal
St.-Gertrudis en de Pieterskerk door moderne producten. Het Maarschalkerweerd-orgel in het
Amsterdamse Concertgebouw werd in dezelfde tijd ingrijpend verbouwd.
In katholieke kerken was na het Tweede Vaticaanse Concilie II (1962-’65) een stroming op gang gekomen, waarin vooral kleine 19de-eeuwse orgels werden vervangen of omgebouwd, omdat ze niet meer zouden passen bij de nieuwe liturgische eisen. Het latijnse repertoire werd grotendeels vervangen door Nederlandstalige volkszang. Koren plaatste men bij
het liturgisch centrum, waardoor orgels op koorzolders in veel gevallen nauwelijks meer werden bespeeld. In sommige gevallen staakte men het (groot) onderhoud. Dat daardoor enkele
instrumenten van een wisse ondergang werden behoed, mag nu als een voordeel worden beschouwd, want toen men in de jaren ’90 de waarde van deze orgels ging inzien, werden ze
alsnog gerestaureerd (Sneek, St.-Martinus; 168 Utrecht, Ste.-Catharina; Amsterdam, Mozes en
Aäronkerk; Maastricht, St.-Servaasbasiliek).
1.5.2. Orgelbouw tot 1875
Hoewel het buiten het bestek van dit boek valt om een volledig overzicht van Nederlandse
orgelmakers uit de 19de eeuw te geven, dienen enkele aspecten hiervan kort te worden toegelicht.

165

P.H. Kriek en H.S.J. Zandt, Organum Novum (Sneek 1964), 10-14.
In een voetnoot merken de auteurs op dat de term imitatie-orkest, doelend op de 19de-eeuwse praktijk, eigenlijk onjuist is, omdat met name de orgels vanaf de renaissance en de vroege barok zich lieten inspireren door
blaasinstrumenten. De Schnitger-orgels bezaten eveneens volledige ‘blazerskoren’ op het pedaal. In de vervolguitgave Organum Novum Redivivum door Hans Kriek (Buren 1981, 7) wordt het beeld van het 19de-eeuwse orgel
genuanceerder geschetst.
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P.A.P. Houdijk, Maarschalkerweerd in kerkorgels, ongepubliceerde doctoraalscriptie (1988), 41-60.
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In de jaren ’70 waren er serieuze plannen om dit belangrijke instrument van Maarschalkerweerd (1891),
waaraan Piet (Pierre) Veerkamp, de latere bedrijfsleider van Cavaillé-Coll, een belangrijke bijdrage als adviseur
heeft geleverd, te slopen.
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In de loop van de 19de eeuw werden honderden dorpskerken en kleine stadskerken voorzien
van tweeklaviers balustradeorgels, aan de zijkant bespeeld, met een aangehangen pedaal.169 In
bestekken worden details over materialen en klank meestal vaag weergegeven. Flaes schrijft:
‘[…] alle registers naar hunnen aard geïntoneerd’, Maarschalkerweerd hanteert termen als
‘soliedste materialen’ en ‘best orgelmetaal’. Feitelijk werkten veel orgelmakers in dezelfde
trant: in de protestantse kerken werden krachtige geluiden op het hoofdwerk verlangd, zachte
registers op het nevenklavier.
Voor alles was de orgelklank bedoeld om gemeentezang op waardige wijze te ondersteunen. Solistisch orgelspel was van minder belang, hoewel concerten in protestantse kerken
al regelmatig plaatsvonden. In het blad Caecilia betoonde F.C. Kist zich een vurig pleitbezorger van de verbetering van de kerkzang en van adequate opleidingen voor organisten.Vanaf
1830 werd de zangcultuur op scholen sterk bevorderd. Het ontstaan van koren en liedertafels
had eveneens een positieve invloed van de kwaliteit van de kerkzang.
De instrumenten rond 1840 kenmerkten zich door een mengeling van laatklassieke en vroegromantische elementen. In het zuiden maakte Smits orgelkassen waarin de barok nog sterk
overheerste. Het neogotische frontontwerp voor de Utrechtse Domkerk daarentegen was een
ongekend modernisme. Tot de in deze jaren opgeleverde instrumenten behoren:
Amsterdam, Ronde Lutherse Kerk
Groningen, Nieuwe Kerk
Utrecht, Domkerk
Deventer, Grote Kerk
Delft, Nieuwe Kerk
Boxtel, St.-Petruskerk
Amersfoort, St.-Joriskerk
’s-Hertogenbosch, St.-Pieterskerk
Apeldoorn, Grote Kerk

1830
1831
1831
1839
1840
1842
1844
1846
1846

Bätz
Timpe
Bätz
Holtgräve
Bätz
Smits
Naber
Smits
Naber

De aloude werkindeling, waarbij elk klavier zichtbaar in het front staat opgesteld, is op Groningen en ’s-Hertogenbosch na geheel losgelaten. De genoemde orgels hebben nog een rugwerk en zijn vrijwel alle voorzien van volledig uitgebouwde plena, we treffen fluitenreeksen
op boven- of rugwerk van 8’ tot 1’ aan (eventueel met toevoeging van een Carillon III) als
uitloper van het rococoklankbeeld, maar ook een groeiend aantal grondstemmen, vooral op
het bovenwerk. Het Utrechtse Domorgel telt vijf 8’-labialen op dit klavier, waaronder drie
fluiten. Strijkers vinden steeds meer ingang; naast een Viola di Gamba treffen we een Salicionaal aan. Het pedaal kent nog een zelfstandige basfunctie, tot 1850 zien we regelmatig registers als Cinq 2’, Roerquint 6’ en Mixtuur. Na deze tijd houdt het pedaal uitsluitend een harmonische functie over.
Kennis van het Franse klassieke orgeltype boven de rivieren vóór 1844 was nihil. Instrumenten in de zuidelijke provincies 170 waren nog enigszins beïnvloed door het Waalse
orgeltype (o.a. Le Picard, Binvignat). Het is bekend dat de oudste telgen van de orgelbouwersfamilie Smits zich via Van Heurn lieten inspireren door de geschriften van Dom Bédos
de Celles (1766-’78). Een zuidelijke invloed is onmiskenbaar in hun werk aanwezig, maar het
gaat te ver om te spreken van quasi-Franse factuur. In 1822 werd het Robustelly-orgel (1772)
van de abdij uit het Belgische Averbode geplaatst in de St.-Lambertuskerk te Helmond. Daar-
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J. Jongepier, Langs Nederlandse orgels, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht (Baarn 1977), 49.
Limburg werd pas in 1839 officieel een Nederlandse provincie, waardoor contacten voordien logischerwijs
eerder met het Duitse taalgebied en Wallonië voor de hand lagen.
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mee vormde dit orgel een vreemde eend in de Nederlandse bijt. Het is onbekend welke
muziek erop werd gespeeld. 171
1.5.3. Katholiek reveil
In rooms-katholieke kerken hadden orgels een geheel andere functie. Voordat het werk van
enkele ‘roomse’ orgelmakers aan de orde komt, dient eerst de ontwikkeling van het katholicisme in de 19de eeuw te worden geschetst.
In 1796 was de staatskerk opgeheven en daarmee verdwenen de schuilkerken. De
katholieken werden gelijkgesteld. Tot 1840 werden circa 150 nieuwe kerken gebouwd,172 vele
onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Waterstaat. Ze waren doorgaans in neoclassicistische stijl opgetrokken. De katholieke emancipatie voltrok zich pas in volle omvang
na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 173 en kwam vooral tot uiting in neogotische kerkbouw. Toonaangevende architecten waren P.J.H. Cuypers, E.J. Magry, N. Molenaar, Th. Molkenboer en A. Tepe. Een belangrijk onderdeel van het katholieke reveil vormde
het St. Bernulphusgilde (opgericht in 1869), waarvan G.W. van Heukelum (1834-1910) de
stuwende kracht was. Hij propageerde een herleving van de ambachtelijke katholieke kerkelijke kunst, geïnspireerd door de late middeleeuwen. Van Heukelum bond een groep kunstenaars aan zich, die zijn idealen op grote schaal zouden verwezenlijken: de zojuist genoemde
architect Alfred Tepe (1840-1920), de beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg (18371919), de glazenier Heinrich Geuer en de edelsmeden Gerard en Jan Hendrik Brom. De
orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd was eveneens vaak bij deze groep betrokken. Frappant is ook hier de Duitse herkomst van enkele leden van het Gilde. De St.-Nicolaaskerk te
Jutphaas (1875), 174 waarvan Van Heukelum bouwpastoor was, gold als prototype van de
nieuwe richting. 175 Tot de belangrijkste kerken van dit kunstenaarensemble behoren de St.Franciscus-Xaverius (‘de Krijtberg’) te Amsterdam, St.-Willibrordus te Utrecht, St.-Michaël
te Schalkwijk en St.-Nicolaas te IJsselstein.
In de zuidelijke provincies betrokken de katholieken de oude kerken en moesten de
protestanten nieuwe gebouwen oprichten. 176 De op de noordelijke factuur geënte orgels,
waar-van er vele uit de schuilkerken naar de nieuwe kerken meeverhuisden, waren louter
continuo-instrumenten, beperkt qua omvang en meestal bedoeld om zogenaamde orkest- of
concert-missen op te begeleiden. Van de emancipatie hebben vooral katholieke orgelbouwers
boven de rivieren profijt gehad: Ypma, Maarschalkerweerd, Gradussen en Adema.
Tijdens de tweede helft van de 19de eeuw werd de kerkmuziek in hoge mate gedomineerd door het Caecilianisme van de Regensburgse school, dat zich oriënteerde op het Gregoriaans en de meerstemmige koormuziek van de Nederlandse scholen uit de Renaissance. In
1865 bepaalde het Provinciaal Concilie in Utrecht, dat vrouwen en orkesten niet meer in de
kerkmuziek mochten functioneren. Onder invloed van de opera waren in de ogen van de
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De eerste uitgaven van composities uit de Franse barok zagen pas het licht aan het einde van de 19de eeuw:
Archives des Maîtres de l’orgue des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, uitgegeven in tien banden door Alexandre
Guilmant en André Pirro in de jaren 1898-1914.
172
H.P.R. Rosenberg, De 19de eeuwse kerkelijke bouwkunst in Nederland (’s-Gravenhage 1972), 11-13.
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Door de grondwetswijziging van 1848 ontstond ruimte om voorbereidingen hiertoe te treffen. Belangrijke
stappen inzake het herstel kwamen onder andere voort uit een vriendschap tussen Willem II en de Tilburgse
pastoor Johannes Zwijsen. Deze werd in 1853 de eerste aartsbisschop van Utrecht en stichtte vier jaar later het
grootseminarie Rijsenburg. Hij organiseerde en leidde in 1865 het Provinciaal Concilie, dat grote consequenties
zou hebben voor de katholieke kerkmuziek (Kossmann, 130).
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Sinds 1971 onderdeel van de gemeente Nieuwegein, provincie Utrecht.
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Het laatgotische orgelfront, afkomstig uit de Nieuwezijdskapel te Amsterdam, vond hier een bestemming,
enkele jaren later voorzag Maarschalkerweerd het van een nieuw binnenwerk.
176
In 1816 wordt bij Koninklijk Besluit de Sint-Jan te ’s-Hertogenbosch aan de katholieken teruggegeven, zes
jaar later wijdt men een nieuwe Hervormde Kerk in, waarvoor Bätz in 1831 een orgel levert (Oost, 305).
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kerkleiders excessen ontstaan. Het concertelement prevaleerde teveel boven de zuiver liturgische inhoud. Het was noodzakelijk
[…] uit de kerken alle muziek te weren, onder welke, hetzij door orgelspel of zang, iets
dartels of onzuivers gemengd is, maar dat ook de Pauselijke decreten met onverzettelijkheid waken om de misbruiken, die in den kerkzang konden insluipen, volkomen uit
Gods huis verwijderd te houden.[…] De geestelijken die over de kerken gesteld zijn
moeten met allen ijver waken, dat dit voorschrift opgevolgd worde, en dat volstrekt
geene zangwijzen in de kerk worden ingevoerd, die of eenige wuftheid aan zich hebben, of den theaterstijl nabootsen of gevoel opwekken dat in de kerk niet op zijn plaats
is, noch eindelijk dezulke die meer op zamen-schreeuwen dan zamen-zingen te gelijken
de godsvrucht der geloovigen verstoren, en haar meer verstrooijen dan opwekken en
voeden.[…] Vrouwenstemmen worden, naar het gebruik der Kerk, op het zangerskoor
niet toegelaten, omdat zowel de voorschriften van de Eeredienst als de waardigheid
van den kerkzang gebieden dat zij geweerd worden. Gelijk toch de vrouwen van alle
deelneming aan het heilig dienstwerk worden verwijderd gehouden: zoo moet ook al
wat weekelijk is van den kerkzang volstrekt verwijderd blijven; en van daar dat de
tegenwoordigheid van vrouwen op het koor der kerk zelfs tegen het godsdienstig gevoel der geloovigen aandruischt. Wij stellen derhalve vast en bevelen, dat de vrouwen
volstrektelijk uitgesloten en geweerd moeten worden van het zangerskoor, uitgezonderd alleen in de kerken of kapellen der Godgewijde maagden.
Ook het orgelgebruik moest zich schikken naar de strenge eisen van het Caecilianisme:
[…] De Kerk gebruikt het orgel als het instrument dat haar voegt en het meest in overeenstemming is met den aard en de natuur van de kerkzang. Naar de vermaning evenwel van het Caeremoniale Episcoporum mag het orgelspel de stemmen der zangers
niet onderdrukken, noch het gemoed aanstoot geven; het orgelspel moet deftig zijn in
maat en tempo, kuisch in melodie, geheel en al vrij van alle ijdele kunstenarij, en
eindelijk volkomen overeenkomend met de godsdienstoefening die gehouden wordt.
Wat echter de overige muziekinstrumenten aangaat, deze verbieden wij in de kerk te
brengen zonder vergunning van den kerkvoogd, welk verlof dan nog voor elk geval
afzonderlijk zou moeten gevraagd worden met opgaaf van redenen. 177
Het besluit vormde aanleiding tot het componeren van missen en lofgezangen voor uitsluitend
mannenkoren, in enkele gevallen aangevuld met jongensstemmen. Op het repertoire verschenen composities van Michael Haller en Ignatius Mitterer uit de Regensburger school. In de
plotseling ontstane behoefte werd door Nederlandse componisten als Verhulst, H.J. van Bree,
W. Hutschenruyter, Richard Hol, G.A. Heinze en Bernard Zweers voorzien. In het gunstigste
geval streefden ze een ‘soort religieuze stemmigheid na, doch van elk liturgisch begrip
gespeend’. 178 Aan het eind van de 19de eeuw behoorden missen van onder anderen J.P. en A.
Ponten, P.J.J. Vranken, H.F. Andriessen sr. en Ph. Loots tot het gangbare repertoire. 179 Een
uitzonderlijke compositie binnen het genre vormde de Missa ‘In Die Festo’, welke Diepenbrock tussen 1890-‘94 schreef voor tenorsolo, dubbel mannenkoor en orgel. Ruim twintig jaar
later verleende de bisschoppelijke goedkeuringscommissie haar nihil obstat en werd de mis in
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de Utrechtse kathedraal onder leiding van Johan Winnubst uitgevoerd, met Henri Hermans
aan het Maarschalkerweerd-orgel.180
In 1903 werden de regels van het Provinciaal Concilie (1865) bekrachtigd met het
door paus Pius X ondertekende document Motu Proprio. Naast algemene grondregels (‘heiligheid, vormenschoonheid en verstaanbaarheid’) gaf het duidelijke richtlijnen door het
Gregoriaans en de klassieke polyfonie als hoogste goed van de kerkmuziek aan te merken. 181
Van ‘gemeentezang’ is in de rooms-katholieke liturgie tot Vaticanum II nooit sprake
geweest. Boven volle orgelgeluiden verkoos men zachte solostemmen en zangerige, milde
prestanten. Orgels in katholieke kerken klonken uitsluitend tijdens eucharistie- en lofvieringen. Concerten waren verboden, 182 uitgezonderd bespelingen (veelal met medewerking
van koren) ter gelegenheid van de ingebruikname van het instrument.
1.5.4. Regionale orgelmakers
Rond 1850 telde ons land talrijke orgelmakerijen met elk een eigen regionaal afzetgebied. In
1840 vestigde de firma Stulting & Maarschalkerweerd zich in Utrecht. De samenwerking
duurde slechts acht jaar, waarna Pieter Maarschalkerweerd voor zichzelf verder ging. Rond
1860 kwam zijn zoon Michaël in het bedrijf. Twintig jaar later zou diens stijl in toenemende
mate door Cavaillé-Coll worden beïnvloed. 183 In Amsterdam waren Flaes en Brünjes actief,
evenals Stulting en Maarschalkerweerd leerlingen van Jonathan Bätz. Van de veertig orgels
die zij bouwden waren enkele voor kerken in Zuid-Holland en Zeeland bestemd, het merendeel kwam in Noord-Holland terecht. In 1843 vestigden de van oorsprong Friese gebroeders
Ypma zich in Alkmaar, alwaar zij voor rooms-katholieke opdrachtgevers in wijde omgeving
werkten. De familie Knipscheer telde drie generaties die actief waren in het orgelmakersvak.
Zij bouwden naast huisorgels een aantal kerkorgels. Knipscheer II staat bekend om zijn
instrument in de Amsterdamse Noorderkerk (1849). Eveneens in samenwerkingsverband
werkten Kam en Van der Meulen. Het bedrijf was in 1837 opgericht en na de dood van Van
der Meulen zette Kam het bedrijf tot zijn overlijden in 1863 voort. Belangrijke orgels werden
geplaatst in de Grote Kerk te Zierikzee (1848), de Willemskerk te Den Haag (1856) en de
Grote Kerk te Dordrecht (1859). Van laatstgenoemd orgel is het pijpwerk nog integraal
aanwezig.
Het Friese orgelmakersgeslacht Van Dam zette aanvankelijk de Hinsz-traditie voort. In
de 19de eeuw bouwden zij veel balustradeorgels; klank en vormgeving bleven klassiek. In diezelfde trant vervaardigden Carolus (Carel) Borromeus (1824-1905) en Petrus (Piet) Josephus
Adema (1828-1919) hun eerste instrumenten. Zij genoten hun opleiding bij Van Dam en
Witte, 184 resp. Hardorff en Loret. In 1855 richtten zij in Leeuwarden een orgelmakersbedrijf
op. Dertien jaar later werd onder leiding van Piet Adema een filiaal in Amsterdam geopend,
omdat de ontplooiing van het bedrijf in Friesland buiten verwachting beperkt bleef. In NoordHolland lagen door de katholieke emancipatie en de bouw van nieuwe kerken betere kansen.
Het orgel van de Mozes en Aäronkerk, in 1871 in gebruik genomen, was het eerste door
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Tot de schaarse uitzonderingen behoorde een concert door Jos. Verheijen op het orgel van de Mozes en
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Nederlanders gebouwde instrument in Frans-romantische stijl. Piet Adema ging uiteindelijk
op deze weg voort, Carel bleef binnen de traditie van zijn leermeesters. 185
In het protestantse noorden reikte de vernieuwing niet veel verder dan het maken van
magazijnbalgen en doorslaande tongwerken. De traditie van het Noord-Duitse orgel werd
door de makers Lohman in Groningen voortgezet. Enkele leden van dit geslacht vestigden
zich in Leiden en Zutphen. De rooms-katholieke familie Van Oeckelen verhuisde van Breda
naar Haren, waar zij vooral na 1837 – als opvolgers van Timpe – veel in Groningen, Drenthe
en Overijssel bouwden. De orgels van Van Oeckelen kenmerkten zich door hoog opgetrokken
kassen en het gebruik van doorslaande tongwerken. Slechts enkele romantische orgels zouden
pas veel later in het noorden door katholieke orgelmakers tot stand komen: Bolsward, St.Franciscus (1873) en Groningen, Onze-Lieve-Vrouwekerk (1897) door Pereboom & Leijser;
Sneek, St.-Martinus (1891), Groningen, St.-Martinus (1900) en St.-Josef (1906), en parochiekerken te Erica (1893) en Uithuizen (1908) door Maarschalkerweerd.
Van de orgelmakers uit Noord-Brabant moeten worden genoemd J.J. Vollebregt en
Zoon, Van Hirtum en het geslacht Smits. Vollebregt sr. ontving zijn opleiding bij onder anderen Lohman, Bätz en Naber 186 . Bij zijn tweeklaviersorgels fungeert het Positief meestal als
Echowerk, de dispositie verraadt door de fluitensamenstelling de nawerking van het rococo.
Zijn grootste opus bouwde hij in 1851 voor de Bossche St.-Cathrien. Dit orgel had zelfs nog
een borstwerk.
De instrumenten van Van Hirtum en het geslacht Smits toonden zeer persoonlijke elementen. Eerstgenoemde 187 bouwde meestal balustradeorgels met aangehangen pedaal (niet
zelden als kistpedaal uitgevoerd), bij Smits zijn fluwelen prestanten, forse tongwerken (doorslaande in Schijndel, 1852) en een rijke schakering aan fluiten typerende elementen. Beiden
bouwden kassen in zuidelijk getinte laatbarokke stijl, hoewel het markante front van de St.Servatius te Schijndel een geslaagde proef was in de richting van de neogotiek.
De samenwerking tussen de Maastrichtenaren Theodoor Pereboom en Jean Leijser
dateert van 1850; aanvankelijk waren hun instrumenten traditioneel van opzet. In 6.1. komen
we op deze bouwers terug als vertegenwoordigers van de romantische orgelbouwstijl.
Dat er – althans op papier – soms weinig verschil was tussen ‘protestantse’ en ‘katholieke’
orgels mag blijken uit disposities van twee orgels, die in hetzelfde jaar (1864) werden gebouwd in de Oostzijderkerk te Zaandam (Flaes & Brünjes) 188 en de St.-Martinuskerk te Westwoud (Ypma) 189 . Flaes liet zich bij het kasontwerp inspireren door het sobere rugwerk van de
Nieuwe Kerk te Delft (Bätz, 1840). Het orgel in Westwoud (in een Waterstaatskerk) is barokker van uitdrukking, met engelenfiguren en een loos rugpositief, wat in die dagen nog regelmatig voorkwam.
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Zaandam, Oostzijderkerk:
Pedaal [C-d¹]

Hoofdwerk [C-f³]

Bovenmanuaal

Bourdon
Prestant
Roerfluit
Octaaf
Fluit
Quint
Octaaf
Mixtuur
Cornet
Trompet

Prestant
Viola di Gamba
Holpijp
Salicionaal
Roerfluit
Octaaf
Dulciaan

16’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
VI [sic]
IV
8’

8’
8’
8’
4’
4’
2’
8’

Subbas
Octaaf
Bazuin
Trompet

16’
8’
16’
8’

Nevenregisters:
Koppelingen
Tremulant
3 Afsluitingen

Westwoud, St.-Martinuskerk:
Hoofdwerk [C-f³]

Positief

Bourdon
16’
Prestant
8’
Salicionaal 8’
Holpijp
8’
Octaaf
4’
Fluit
4’
Quint
3’
Octaaf
2’
Mixtuur III-IV
Cornet
IV
Trompet
8’

Prestant
Gamba
Roerfluit
Salicionaal
Roerfluit
Speelfluit
Vox Humana

Pedaal [C-d¹]
8’
8’
8’
4’
4’
2’
8’

Prestant
Violon
Octaaf
Bazuin
Trombone

16’
8’
4’
16’
8’

1.5.5. Ontwikkelingen bij Witte
Jonathan Bätz en zijn opvolgers Christian en Johan Frederik Witte behoren onmiskenbaar tot
de belangrijkste Nederlandse orgelmakers uit de 19de eeuw. Door invloeden op leerlingen als
Stulting, Maarschalkerweerd, Flaes en Brünjes, hun contacten met buitenlandse orgelbouwers,
maar vooral ook door het karakteristieke klankconcept van hun instrumenten, zijn zij voor ons
land van vérstrekkende betekenis geweest. Het door Witte ontwikkelde orgeltype heeft in belangrijke mate bijgedragen tot verbetering van de gemeentezang. 190 De komst van deze van
oorsprong Duitse orgelmaker naar Utrecht in 1826 – zeven jaar later officieel compagnon van
Jonathan Bätz – betekende een nieuwe impuls voor de gerenommeerde firma én voor de
orgelfactuur in ons land. Vanuit de gevestigde traditie zocht hij naar een nieuwe orgelklank en
nam hij uitgebreid kennis van noviteiten uit het buitenland (magazijnbalg, combinatieladen,
zwelkast, expressions, overblazende pijpen etc.). Uiteindelijk werden deze slechts deels in het
concept verwerkt. Opmerkelijk zijn echter de gelijkenissen tussen de eerste ontwerpen voor
Bätz-orgels in de Oude Kerk te Delft (zonder rugpositief) en de Rotterdamse Zuiderkerk (met
rugwerk) uit 1846 en de kas van Debret voor het Cavaillé-Coll-orgel te Saint-Denis. 191 Tussen
Bätz en Witte enerzijds en de Franse orgelmaker anderzijds was vanaf de kennismaking de

190

Vgl. de door Van ’t Kruijs genoemde ‘plechtigheid van de kerkdiensten’ (Den Toom, 235).
Een tekening van het orgel te Saint-Denis verscheen in 1845 in de uitgave van LaFage; voorts: Den Toom,
594-595, en: A. Looyenga, ‘Van tempel tot syrinx – architectuur en orgelfront in Nederland in de negentiende en
vroeg twintigste eeuw’, in: T. van Eck en H. de Kler (red.), Orgelkunst rond 1900 (Alphen a/d Rijn 1995), 99.
Het definitieve ontwerp voor de Zuiderkerk werd waarschijnlijk door A.W. van Dam geleverd.
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verstandhouding uitstekend. 192 Hoewel deze contacten van belang zijn geweest, was van meet
af aan duidelijk dat Witte sr. zich niet blindelings liet meeslepen door de moderne ontwikkelingen in de Franse orgelbouw. Dit blijkt onder meer uit een brief aan de Rotterdamse kerkvoogden, d.d. 7 november 1846, geschreven met het oog op een nieuw orgel in de Zuiderkerk:
In Frankrijk, waar de orgelbouwkunst zints veele jaren niet met bijzondere perfectie
werd uitgeoefend, heeft zich in de laaste jaren gunstig onderscheiden, de heer Aristide
Cavaillé, jongste deelgenoot der Firma Cavaillé Coll pere & fils. De nieuwste constructien door hem aangebracht aan het orgel te St. Denis en andere nog later
voltooide werken, als in de kerk de la Madelaine enz: bestaan voornaamlijk:
1º In eene doelmatige en ruime aanvoer van wind.
2º In het appliceeren van een bijzonder mechanisme, waardoor het mogelijk is de
grootste en zwaarste werken gemakkelijk te doen speelen en
3º In het aanbrengen van verscheidene combinatie of hulp pedalen, welken den speler
de gelegenheid verschaffen spoedige menigvuldige veranderingen in het geluid te
brengen, welke anders slegts door verschuiving der registers en met behulp van
adsistenten te bewerken zijn.
Wat het eerste punt betreft, de inrigting der Blaasbalgen, deeze kan bij alle orgels
toepassing vinden. Of deeze Blaasbalgen even zoo duurzaam zijn als die van ouder
constructie, kunnen wij nog niet beoordelen, ofschoon eene soortgelijke inrigting in
Engeland reeds langer in gebruik is. Veel zal ten deeze afhangen van de soliditeit en
wijze der bewerking.
Ofschoon deeze Blaasbalgen minder ruimte behoeven als de hier te lande en in
Duitschland in gebruik zijnde, en dien ten gevolge dikwerf meer nabij, of zelfs in het
orgel kunnen geplaatst worden, is het echter onjuist dat een orgel van eenige
uitbreiding volgens nieuwere constructie slegts eenen Blaasbalg zoude behoeven; in
het orgel te St. Denis zijn er elf voorhanden en bij aanhoudend spelen van het volle
werk worden tot derzelver behandeling vijf mannen vereischt.
Dat dit orgel over het algemeen, in vergelijking met deszelfs kracht en veele registers
weinig ruimte beslaat, is zeer waar; hierdoor echter staat alles zeer in een gedrongen,
zoo dat men zich daarin nauwelijks bewegen kan. De inrigting heeft den maker veel
moeite gekost en het was geenzins zijne verkiezing, of in het belang der soliditeit, in
een zoo beperkt bestek te werken.
De mechanische toestel om het bespelen van het orgel meer gemakkelijk te maken als
dit anders bij groote werken kan plaats hebben, en naar deszelfs uitvinder: machiene
Barker genaamd, is door Cavaillé, die genoemden Engelschman Barker aan zich heeft
verbonden, het eerst in werking gebracht. Het komt ons voor, hoe zinrijk, en in der
daad belangrijk deeze uitvinding ook moge zijn, het altoos eenigzins gewaagt zoude
zijn dezelve in dit klimaat te appliceeren, ten zij in een uitnemend droog kerkgebouw,
om dat het zeer gecompliceerde daarvan reeds in het hooger liggende Frankrijk aan
veelvuldige kleine defecten onderworpen is.
Tot deeze machiene behoeven bijzondere Blaasbalgen welke zeer sterken wind geven,
waardoor eene werking wordt te weeg gebracht, niet ongelijk aan die van den stoom
bij stoommachienes van hooge drukking.
De Pedalen van combinatie kunnen bij elk nieuw orgel met vrucht worden aangebracht en zijn zeer geschikt verrassende effecten voort te brengen. De fransche
Organisten weeten daarvan een behendig gebruik te maken, daar het zeer in hunnen
192

Witte ondernam in het najaar van 1846 een reis naar Saint-Denis en Parijs, waar hij het Madeleine-orgel bezocht (Den Toom, 595).
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smaak valt het orgel meer in concert- als in kerkstijl te behandelen. Bij het orgelspel
volgens de duitsche school, welke vooral in de laaste jaren ook hier te lande wordt
beoefend, vinden deeze combinatie pedalen minder toepassing. Zij zijn echter niet in
den weg en kunnen naar verkiezing al of niet gebruikt worden.
Stellig is het dat het orgel, niet alleen in betrekking tot de kerkdienst beschouwd, maar
in het algemeen als muzikaal instrument, daardoor eenen meerderen rijkdom erlangt.
Het geluid deezer orgels kenmerkt zich door imposante kracht, voornaamlijk te weeg
gebracht door het plaatsen van veele tongwerken als Bazuin en Trompetgeluiden.
Hiervan echter is een natuurlijk gevolg dat de boventonen niet gelijk staan in kracht
aan de lagere en alzoo bij het volle werk minder duidelijk gehoord worden. Het geheel
heeft echter eene schoone uitwerking, welke nog verhoogd wordt door de voortreffelijke resonnanz in deeze gebouwen met steenen gewelven, zonder gallereijen en
zeer weinig gemeubileerd.
In het algemeen mag men het er houden dat de fransche orgels meer in Frankrijk te
huis behoren als bij ons, om dat men aldaar meer door pikante geluidveranderingen
tracht te imponeeren, terwijl het bij ons beoefende klassieke orgelspel dit door schoonen harmonien bewerkt, zonder te veelvuldige geluidverwisselingen. Dit belet echter
niet verscheidene der nieuwere methoden ook op onze orgels hier te lande toepasselijk
te maken, zonder de meerdere soliditeit welke dit klimaat ontegenzeggelijk vereischt,
uit het oog te verliezen.
Wij hebben alleen gesproken van de orgels der Heeren Cavaillé Coll pere & fils, om
dat hunne werken de beste zijn, en datgeene wat bij anderen nieuws gevonden wordt,
daarvan slegts eene navolging mag genoemd worden. 193
Het verbaast dan ook niet, dat Christian Witte in 1850 het Zuiderkerk-orgel opleverde met
slechts combinatiepedalen voor hoofdwerk en pedaal (‘aan- en afzetten vulstemmen en tongwerken’) en een zwelkast voor het derde klavier. Op het pedaal werd – mogelijk in navolging
van het orgel van de Madeleine (1846) – een superoctaafkoppel voor het pedaal aangebracht. 194 Het op Saint-Denis geïnspireerde ontwerp verviel. Alle drie manuaalwerken kwamen in één kas, voor die tijd zeer vooruitstrevend. Het een jaar later in gebruik genomen orgel
voor de Grote Kerk te Hoorn kreeg eenzelfde opstelling. Na oplevering zag het Rotterdamse
orgel er als volgt uit: 195
Hoofdmanuaal (C-f³)

Middenklavier

Bovenklavier

Pedaal (C-c¹)

Prestant
16’
Prestant
8’
Gemshoorn
8’
Bourdon
8’
Octaaf
4’
Fluit
4’
Quint
3’
Octaaf
2’
Cornet
V
Mixtuur IV-VIII

Bourdon
Prestant
Viola
Roerfluit
Prestant
Fluit
Nazard
Woudfluit
Cornet
Trompet

Gamba
Salicionaal
Holpijp
Salicionaal
Roerfluit
Gemshoorn
Schalmeij
Vox humana

Prestant
Subbas
Octaafbas
Fluitbas
Octaaf
Bazuin
Trombone
Trompet

16’
8’
8’
8’
4’
4’
3’
2’
V
8’

193

8’
8’
8’
4’
4’
2’
8’
8’

16’
16’
8’
8’
4’
16’
8’
4’

Gemeentearchief Rotterdam, archief 25, Kerkmeesters der Hervormde Gemeente Rotterdam/College van
Gecommiteerden, inv.nr. 36/2, bijlage (7 november 1846, nr. 254) bij brief C.G.F. Witte aan kerkvoogd H.
Blom, Rotterdam d.d. 1 november 1846.
194
Den Toom, 790-791.
195
Ibidem.
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Fagot
Trompet
Clarinet

16’
8’
4’

Dulciaan

8’

Nevenregisters:

Combinatiepedalen:

Koppel Pedaal-Hoofdmanuaal
Koppel Hoofdmanuaal-Middenklavier
Koppel Middenklavier-Bovenmanuaal
Ventiel
Calcant
Tacet

Vulstemmen en tongwerken manuaal I
Tongwerken Pedaal
Superoctaafkoppel pedaal
Trede voor zwelkast Manuaal III

Twaalf jaar later zou het aanvankelijk voor Rotterdam geplande orgelfront in gering gewijzigde vorm in Naarden alsnog worden uitgevoerd; dit orgel was tevens voorlopig het laatste in
ons land met een klinkend rugpositief.
De magazijnbalg, in Nederlandse huisorgels al bekend vanaf de tweede helft van de
18de eeuw, werd vanaf 1848 in kerkorgels toegepast, zij het volgens het Cumming-systeem
(dubbele schaarconstructie). De nieuwe windvoorziening werd geïntroduceerd in het Kam &
Van der Meulen-orgel in de Nieuwe Kerk te Zierikzee en het Bätz-orgel in de Hervormde
Kerk te Harmelen. Ook andere Nederlandse orgelmakers (Van Dam, Maarschalkerweerd,
Adema, Flaes & Brünjes e.a.) gingen vrij spoedig hiertoe over. Tot de weinigen die spaanbalgen bleef vervaardigen, behoorde de Bossche orgelmaker Vollebregt. 196
Over een zwelkast werd reeds gesproken met betrekking tot het Bätz-orgel voor het
paleis van de Groothertog van Luxemburg (1845) 197 en in de ontwerpen voor de Oude Kerk te
Delft (1846 en 1851). 198 Merkwaardig genoeg zou het tot 1865 duren voordat combinatieladen en een zwelkast weer toegepast werden. Het experiment in de Rotterdamse Zuiderkerk
ondervond derhalve geen direct vervolg in deze richting. De Waalse kerken te Rotterdam
(1865) 199 en Delft (1869) waren van deze noviteiten voorzien, evenals een niet uitgevoerd
ontwerp uit 1870 voor de Augustijnerkerk te Dordrecht. 200 Vanaf 1854 past Witte expressions
toe bij strijkende registers, 201 vanaf 1857 ook bij prestanten. 202 Ook ging hij over tot vervaardiging van overblazende pijpen, niet op de wijze en in de combinaties van Cavaillé-Coll, 203
maar slechts ter versterking van de discant: Quint 2 2/3’, Octaaf 2’ of Woudfluit 2’ en koren
van mixturen en cornetten. In een aantal gevallen is het hoogste octaaf van de Fluit travers 8’
overblazend uitgevoerd.
Witte sr. en jr. waren geen voorstander van het gebruik van Barkermachines. ‘Door het
vochtige Nederlandse klimaat zouden veelvuldig defecten kunnen optreden’, schreef Christian

196

F. Jespers en A. van Sleuwen, Tot roem van zijn makers, Een studie over J.J. Vollebregt en Zoon,
orgelmakers te ’s-Hertogenbosch (’s-Hertogenbosch 1978), 30.
197
De bediening geschiedde door een lepelvormige trede (Den Toom, 786).
198
Ibidem, 788-789 en 793.
199
Ibidem, 1205. De toevoeging van de combinatietrede vond op verzoek van de zojuist benoemde organist
Samuel de Lange jr. plaats (‘eene groote vergemakkelijking voor den organist’).
200
Ibidem, 865. Samuel de Lange sr. was als adviseur bij het project betrokken. Witte zou (volgens werkwijze
van Cavaillé-Coll) het groot octaaf van Bourdon 16’, Prestant 8’ en Viola 8’ buiten de zwelkast plaatsen. Pas in
1899 leverde Maarschalkerweerd een nieuw orgel voor deze kerk.
201
Ibidem, 802. In hetzelfde jaar maakten ook Walcker en Merklin voor het eerst gebruik van expressions. Het is
niet bekend hoe Witte hiermee in aanraking is gekomen, Duitse contacten zouden het meest voor de hand liggen
(mededeling Paul Peeters, een artikel over expressions van zijn hand [‘Tuning and timbre slots: how often have
they been invented?’] verschijnt binnenkort op de ISO-website), zie ook 3.4.8. en bibliografie (p. 385).
202
Den Toom, 813.
203
De distributie van overblazende fluiten over de klavieren was niet bij alle Franse orgelmakers uniform.
Merklin disponeerde regelmatig non-harmoniques op het Récit: Flûte d’echo 4’, Flageolet 2’.
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Witte in 1846. 204 Toch moet Johan Frederik later hebben geweten dat Cavaillé-Coll versies
van de Barkermachine vervaardigde, die onder alle klimatologische omstandigheden betrouwbaar functioneerden. Juist vanwege het uiterst vochtige Amsterdamse klimaat haastte Cavaillé-Coll zich om bij de plaatsing van het orgel in het Paleis voor Volksvlijt ook voor het Positif
en Récit Barkermachines te leveren. 205 Uiteindelijk is de pneumatische hefboom door Witte
jr. tweemaal ingebouwd: in de Grote Kerk te Den Haag (1882) en Oude Lutherse Kerk te
Amsterdam (1886).
Ondanks toepassing van moderne, hierboven beschreven technieken behield het Witteorgel een eigen karakter, dat aansloot bij het Duitse orgel. Na de dood van Jonathan Bätz in
1849 onderging het bedrijf een koerswijziging, die bepalend zou zijn voor het Nederlandse
protestantse orgel in de tweede helft van de 19de eeuw. Welk een verschil is er tussen de
Bätz-orgels uit de jaren ’20 tot ’40 (Weesp, Utrecht Domkerk en Delft Nieuwe Kerk) en instrumenten in Gorinchem (1853) en de Oude Kerk te Delft (1857). Reeds bij de late tweeklaviersorgels van Bätz zien we in plaats van een rugpositief een bovenwerk of een bovenmanuaal, waarvan het pijpwerk achter het hoofdwerk staat opgesteld. Transparantie staat in de
eerste helft van de 19de eeuw nog hoog in het vaandel: slanke prestantenkoren, weke fluiten en
heldere tongwerken. Meer dan Bätz streefde Witte naar monumentaliteit. In Parijs trof hij in
1846 orgels aan met grote puissance. Zijn methode om klankkracht te bereiken zou echter in
hoge mate afwijken van de Franse.
Witte rustte zijn instrumenten uit met een krachtig hoofdklavier. Het tweede manuaal
maakte hij lichter van toon en was daardoor geschikt voor pre- en interludia. Zijn prestanten
en fluiten zijn voller en dikker van toon dan die van Bätz. De Cornet heeft een zeer belangrijke rol in de begeleiding en tongwerken dienen de monumentaliteit, vooral in de bas. 206 Was
het Bätz-concept gebaseerd op een evenwichtige klank in bas en discant, bij Witte worden de
hoge regionen in de klavieren sterk geaccentueerd. Hierin ligt een grote verschil met de Franse orgelklank. Cavaillé-Coll verkreeg in zijn intonatie balans door gegradueerde winddrukken
(waaronder scheiding van wind tussen bas en discant), 207 invoering van anches harmoniques
(intensiteit bleef over het gehele klavier gelijk) en een aangepast mensurenbeeld, dat uitliep in
de discant.
1.5.6. Nederlandse pioniers
Het besluit om orkesten tijdens de vieringen te weren vormde de aanleiding tot de bouw van
het Adema-orgel in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk. Kort voordat op 10 november
1866 de definitieve beslissing viel dat vanaf de eerste adventszondag van dat jaar slechts het
orgel als begeleidingsinstrument mocht functioneren, had de Franse diplomaat Ch.M. Philbert
een brief aan de pastoor van deze kerk gericht, waarin hij het parochiebestuur adviseerde een
nieuw orgel te laten bouwen door niemand minder dan Cavaillé-Coll.208 Mag deze suggestie
dan niet zijn overgenomen, de gebroeders Adema bouwden – onder advies van Philbert – vijf
jaar later een op de Franse romantiek geïnspireerd orgel en daarmee werd binnen de katholieke orgelwereld belangrijk pionierswerk verricht. Dat vooral Piet Adema sterk door de Franse
factuur is beïnvloed, is een feit. Over het instrument in de Amsterdamse Mozes en Aäronkerk
is vele malen gepubliceerd. 209 Hoewel dit orgel een voorbeeld was van het gevestigde Fransromantische type, liet voortzetting van deze stijl op zich wachten. Wel pasten de Adema’s op
204

Zie voetnoot 193.
Eubulus, Het orgel van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam (Amsterdam 1875), 19.
206
Jongepier, 46.
207
In de praktijk kwam dit alleen bij grotere orgels voor, kleine instrumenten waren met één winddruk toegerust.
208
J. Raas, ‘Een geheimzinnige brief’, Het Orgel 80/7/8 (juli/augustus 1984), 296-299.
209
We beperken ons te verwijzen naar de monografie van J. Raas (1994).
205
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kleine schaal dubbele laden, strijkende registers en overblazende fluiten toe. Als voorbeeld
noemen we het in 1874 tot stand gekomen orgel voor de Herv. Kerk te Oudkarspel. Het had
de volgende dispositie: 210
Hoofdwerk [C-f³]

Bovenwerk

Pedaal [C-d¹]

Prestant
16’
Prestant
8’
Holpijp
8’
Diapason[harm.]
8’
Quint
6’
Octaaf
4’
Diapason[harm.]
4’
Octaaf
2’
Mixtuur
III-V
Cornet
V
Baryton
16’
Trompet harm.
8’
Clairon
4’

Prestant
Bourdon
Quintadeen
Viola
Vox Céleste
Viola
Dwarsfluit harm.
Fernfluit
Quintfluit
Piccolo harm.
Fagot-Hobo

8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
3’
2’
8’

Contrabas
Subbas
Choraalbas
Violonbas
Open fluit
Bazuin
Trombone
Clairon

16’
16’
8’
8’
4’
16’(reserve)
8’
4’

Vanaf de bouw van de instrumenten in de Amsterdamse Vondelkerk en de O.L.Vrouwekerk
aan het Spaarne te Haarlem in 1890/1891 werd het Frans-romantische klankbeeld naar Cavaillé’s voorbeeld dominanter, hoewel – evenals Maarschalkerweerd vanaf 1896 – Duitse invloeden (andere tractuursystemen) ook ingang vonden.
De Gelderse orgelmaker Gradussen leverde tussen 1875 en 1890 orgels voor de drie
grote rooms-katholieke stadskerken in Arnhem. Het instrument in een neogotische kas in de
St.-Eusebiuskerk (1875) levert een onverwacht beeld van een regionale bouwer, die voor zover bekend geen banden had met Frans-romantici in ons land: 211
Hoofdwerk (C-f³)

Positif

Pedaal (C-d¹)

Bourdon
16’
Prestant
8’
Salicionaal
8’
Flûte harmonique
8’
Bourdon
8’
Octaaf
4’
Roerfluit
4’
Quint
3’
Octaaf
2’
Cornet
II-V
Trompet
8’

Prestant
Viola da Gamba
Bourdon
Quintadena
Dwarsfluit[harm.]
Melofoon
Basson-Hautbois

8’
8’
8’
8’
4’
4’
8’

Subbas
16’
Violoncello 16’
Octaafbas
8’
Violoncello 8’
Bazuin
16’

Manuaalkoppel
Pedaalkoppel
Ventiel

De katholieke emancipatie veroorzaakte een hausse in de bouw van kerken en daarmee een
opleving in de orgelfactuur. Nieuwe richtlijnen voor de kerkmuziek uit 1866 dwongen de
kerkbestuurders echter om orgels een ondergeschikte rol te geven, waarbij het instrument
alleen nog ter ondersteuning van liturgische composities functioneerde. De orgels in de reformatorische kerken maakten door het streven naar de verbetering van de gemeentezang een
geheel andere ontwikkeling door. Tot de meest representatieve orgels uit deze periode worden
gerekend:
210

G. Oost, B. Wisgerhof en P. Hartemink, Er staat en orgel in…(Baarn 1983), 78. Het orgel werd bij een kerkbrand in 1969 verwoest.
211
Het orgel werd na de sloop van de St.-Eusebiuskerk in de jaren ’80 in gewijzigde staat overgebracht naar de
St.-Walburgiskerk te Arnhem. In deze kerk stond een vergelijkbaar instrument, dat tijdens de Slag om Arnhem in
1944 werd verwoest (J.G.P.G. Boogaarts, Het orgel in de St.-Walburgiskerk te Arnhem [z.p.z.j.], 3).
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Zierikzee, Nieuwe Kerk
Rotterdam, Zuiderkerk
’s-Hertogenbosch, St.-Cathrien
Schijndel, St.-Servatius
Gorinchem, Grote Kerk
’s-Gravenhage, Willemskerk
Delft, Oude Kerk
Dordrecht, Grote Kerk
Naarden, Grote Kerk
Amsterdam, St.-Willibrordus binnen de Veste
Amsterdam, Mozes en Aäronkerk
Schiedam, St.-Jan de Doper

1848
1850
1851
1852
1853
1856
1857
1859
1862
1862
1871
1875

Kam & van der Meulen
Witte
Vollebregt
Smits
Witte
Kam
Witte
Kam
Witte
Smits
Adema
Maarschalkerweerd

1.6. Het werk van buitenlandse orgelmakers in ons land
Het spreekt voor zich dat ook buitenlandse orgelbouwers in ons land naar een afzetgebied
zochten. Vanaf 1865 werden de eerste Duitse orgels van goedkope makelij geleverd. De
firma’s Rütter, Leichel, Ibach, Strobel e.a. speelden grotendeels op de behoefte van katholieke
kerken in. Een aantal orgels is inmiddels verdwenen of ingrijpend veranderd. In de St.Anthoniuskerk te Rotterdam plaatste Rütter 212 in 1874 een instrument, dat reeds in 1898 door
een drieklaviers Maarschalkerweerd-orgel werd vervangen.
Rond 1850 kwamen de eerste Loret-orgels naar ons land: Waspik, St.-Bartholomeus
en Den Haag, St.-Theresia. In datzelfde jaar had Fétis in een rede voor de Klasse der Schone
Kunsten en Wetenschappen van de Koninklijke Academie van België zijn zorg uitgesproken
over het niveau van de orgelbouw in zijn land. 213 België was één van de eerste geïndustrialiseerde landen op het Europese continent en de Belgische orgelbouw ontwikkelde spoedig methoden om op pijpwerk te bezuinigen, daarmee inboetend aan artistiek niveau. Loret bouwde
zogeheten ‘transmissieladen’ waarbij met een minimum aantal registers grote disposities tot
stand kwamen. 214 Ook paste hij al in een vroeg stadium zink toe voor het grotere pijpwerk.
Met het devies ‘Protéger l’industrie, c’est améliorer d’abord’ doelde Fétis op de Duitse en
vooral Franse orgelbouw die zich in zijn ogen tijdens de laatste tien jaar bijzonder had ontwikkeld.
De uit Duitsland afkomstige Joseph Merklin (1819-1905) had een opleiding als orgelmaker genoten bij zijn vader en bij Haas, Walcker, Korfmacher (en mogelijk Loret). In 1843
opende hij een werkplaats in Brussel, om zich tien jaar later te associëren met zijn zwager
Friedrich Schütze, eveneens leerling van Walcker. In 1855 kocht hij de Parijse firma Ducroquet op; de ondernemingen in Brussel en Parijs telden samen honderd werknemers. 215 Twee
jaar later bracht Merklin – evenals Cavaillé-Coll in 1844 – een bezoek aan de Utrechtse ateliers van Bätz & Witte, en inspecteerde hij instrumenten in den lande. 216 Inmiddels waren in
Noord-Brabant al enkele opdrachten voltooid. In 1851 leverde Merklin een eerste orgel voor
de St.-Laurentius te Ginneken. 217 In de St.-Jan te Roosendaal werd een jaar later een groter
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Van ’t Kruijs, 51.
F.J. Fétis, ‘Rapport sur l’état actuel de la facture des orgues en Belgique comparé à sa situation en Allemagne,
en France et en Angleterre’, Extrait du tôme XVII nr. 3 des Bulletins de l’Académie Royale de Belgique,
(Bruxelles 1850).
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H. v.d. Harst, Langs Nederlandse orgels, Zeeland-Brabant-Limburg (Baarn 1979), 41.
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Kreps noemt een getal van vierhonderd werknemers (J. Kreps, Het orgel in Tongerloo [Tongerloo 1933], 88).
Hij geeft hiervoor geen bron, maar deze (onbetrouwbare) gegevens zijn wellicht afkomstig van Fétis (M. Jurine,
Joseph Merklin, facteur d’orgues européen – essai sur l’orgue français au XIXe siècle (Paris 1991), tome I, 167168). In 1878 telde het bedrijf van Cavaillé-Coll 75 personeelsleden (C. et E. Cavaillé-Coll, 132).
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Caecilia 1857, 44.
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F. Jespers, ‘Merklin en Schijven in Nederland’, Het Orgel 80/7/8 (juli/augustus 1984), 300-305.
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tweeklaviers orgel geplaatst, waarvan het pedaal en de Bombarde 16’ van het hoofdwerk
gereserveerd bleven. Het instrument werd lovend beoordeeld. 218 De dispositie levert een
representatief beeld van de Belgische factuur uit die tijd: 219
Groot-Orgel [C-f³?]

Positief-Orgel

Principaal
Bourdon
Montre
Gemshorn
Bourdon
Flûte
Prestant
Flûte octaviante

16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’

Flûte traversière
Bourdon
Viola di gamba
Dolce
Fugara
Flûte à cheminée

Nazard
Doublette
Fourniture
Cornet
Bombarde
Trompette
Clairon

3’
2’
IV
V
16’
8’
4’

Pedaal [C-d¹]
8’
8’
8’
8’
4’
4’

Flageolet
2’
Fourniture
III
Trompet
8’
Euphone (bas)
8’
Hautbois (sup.)
8’

Flûte
Subbas
Flûte
Bombarde
Trompette
Clairon

16’
16’
8’
16’
8’
4’

Verbindingspedalen :
Oppressief pedaal Positief
[= zwelkast Positief]
Crescendo pedaal Positief
Volle spel Groot-Orgel
Volle spel Positief
Octaafkoppeling
Koppeling twee klavieren
Koppeling voor Groot-Orgel

Het instrument bezat dubbele laden voor hoofd- en zwelwerk, waarvan de inschakeling van de
tweede lade van elk klavier werd bediend door de trede ‘volle spel’. Duidt de functie ‘Koppeling voor Groot-Orgel’ op een Barkermachine? Jespers biedt geen oplossing. 220 In 1899 vond
– met gebruikmaking van kas en enig pijpwerk – een ombouw naar pneumatiek door Schyven
plaats. Vijftig jaar later werd het orgel geëlektrificeerd en uitgebreid met een derde klavier.
De firma’s Merklin 221 en Schyven vervaardigden tien instrumenten in Brabant en Zeeland.
Het is opmerkelijk dat Caecilia regelmatig bericht over Merklin, hoewel het blad zich
over het algemeen laatdunkend uit over de Frans-Belgische orgelcultuur van die dagen. In
1856 verschijnen uitgebreide verslagen over orgels in de Parijse St.-Eugène en de kathedraal
te Murcia; 222 de lezer wordt voorts nauwkeurig op de hoogte gehouden van restauraties in
Rouen (kathedraal, St.-Ouen) en Toulouse. 223 Pas in 1869 komt – na vijfentwintig jaar stilzwijgen 224 – een uitgebreide berichtgeving van de ingebruikname van het Cavaillé-Coll-orgel
in de Notre-Dame te Parijs. Andere instrumenten in de Franse hoofdstad (Madeleine, St.Vincent-de-Paul, St.-Eustache) zijn blijkbaar aan de aandacht ontsnapt.
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Gregoir, 145-146.
Caecilia 1853, 60-61.
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F. Jespers, Brabants orgelbezit (’s-Hertogenbosch 1975), 110, en [F. Jespers], Repertorium van orgels en orgelmakers in Noord-Brabant tot omstreeks 1900 (’s-Hertogenbosch 1983), 264. In beide publicaties (waaronder
een citaat van Gregoir) wordt gesproken over zeven combinatiepedalen, terwijl in de toelichting van Caecilia
een omschrijving van het ‘Oppressief pedaal voor ’t Positief’ wordt gegeven als zijnde de bediening van de
zwelkast van het Positief.
221
In 1870 draagt Merklin de Brusselse firma over aan Pierre Schyven, het moederbedrijf verhuist naar Lyon en
Parijs wordt ‘dépendance’. In 1894 wordt Lyon verkocht aan aan zijn schoonzoon Michel Kuhn, terwijl de werkplaatsen te Parijs in 1900 overgaan naar zijn werknemer Gutschenritter, in verbintenis met Decoq (R.S.W.M.
Verwer, ‘Joseph Merklin, Orgelmaker of Industrieel?’, Het Orgel 79/4 [april 1983], 117-120, 79/5 [mei 1983],
156-160 en 79/11 [november 1983], 384-388).
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Caecilia 1856, 161-163.
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Caecilia 1858, 142-143.
224
In Caecilia 1862, p.145, verscheen een zeer kort bericht over het nieuwe orgel in St.-Sulpice te Parijs,
overgenomen uit het Franstalige blad Cosmos (11e année, 20e vol.,18e liv., 2 Mai 1862).
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Charles Anneessens (1835-1903), werkzaam te Grammont en later te Menen, leverde orgels
voor kerken in IJzendijke, Standaarbuiten, Princenhage, Roosendaal, Dongen, Geertruidenberg, Sprundel en een groot instrument voor de kathedrale kerk Ste.-Barbara te Breda (1883,
III/ped/47). 225 Het Anneessens-orgel van de Jezuïetenkerk te Brussel (1894) werd in 1976
overgeplaatst naar de St.-Elisabeth en Barbarakerk te Haarlem. 226
Tenslotte dient melding te worden gemaakt van de maker R.J. Kerkhoff te Brussel. Op
4 oktober 1870 – een half jaar voor de inwijding van het orgel van de Mozes en Aäronkerk –
werd een tweeklaviersorgel in de St.-Gummaruskerk te Steenbergen door Eduard Gregoir in
gebruik genomen, waarvan de kenmerken zeer dicht bij het Frans-symfonisch concept liggen.
Het orgel had ondanks een (loos) rugwerk waarschijnlijk een vrijstaande speeltafel. 227 De
kerk leed in 1944 zware oorlogsschade, het orgel werd verwoest. De dispositie was als
volgt: 228
Groot-Orgel [C-g³?]

Klein-Orgel

Montre
Bourdon
Montre
Flûte harmonique
Viola di Gamba
Bourdon
Prestant
Fluit
Doublette
Fourniture
Cornet
Bombardon
Trompet
Clairon

Salicional
Bourdon
Voix Céleste
Prestant
Mélophone
Fluit
Doublette
Cornet
Fagot
Hoboe

16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
[2’]
[?]
[V]
16
8’
[4’]

Pedaal [C-d¹?]
8’
8’
[8’]
4’
4’
4’
2’
[IV]
8’
[8’]

Aangehangen

Nevenregisters :
Manuaalkoppel
Crescendokast
Ventiel

1.7. Besluit
In 1876 publiceerde Philbert bij de Amsterdamse uitgevers en boekdrukkers Gebr. Binger een
monografie over het Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis voor Volksvlijt: ‘L’Orgue du Palais de
l’Industrie d’Amsterdam – La facture d’orgues moderne et la facture d’orgues néerlandaise
ancienne et contemporaine’. 229 In het boek roemt hij de Nederlandse orgelbouw van de 18de
eeuw:
[…] Il est incontestable que les Pays Bas tenaient un rang très-distingué dans
l’ancienne facture et que leurs instruments peuvent, sous bien des rapports et surtout
par suite des efforts qu’on y fit pour marier les systèmes allemands et français, servir
de type à ce que cette facture a produit de plus complet, dans le XVIII siècle
surtout. 230
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Van ’t Kruijs, 148. Het orgel werd na de sluiting van de kerk in 1965 gesloopt.
J.P. Felix, ‘Orgelbouw in België van pre- tot postromantiek’, in: T. van Eck en H. de Kler (red.), Orgelkunst
rond 1900 (Alphen aan de Rijn 1995), 141. Sinds 1996 bevindt het orgel zich in de St.-Adelbertuskerk te Haarlem.
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Jespers (1983), 285.
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Caecilia 1870, 190-191, zie ook: Van ’t Kruijs, 66. Abusievelijk is de Bourdon van het tweede klavier bij
Gregoir als 4’ aangeduid.Volgens Jespers (1983, 284) is de Fagot-Hoboe een gedeeld register geweest, de Cornetten waren 5 resp. 4-sterk.
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Zie Hoofdstuk 3.
230
Philbert, 27. Het Haarlemse orgel (1738) werd over het algemeen beschouwd als het hoogtepunt van de
Nederlandse factuur. De 17de- eeuwse makelij komt in het boek nauwelijks ter sprake.
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Ondanks alle lof bekritiseert Philbert enigszins naïef de in zijn ogen ouderwetse mechanieken
en windvoorzieningen. Hij ergert zich mateloos aan ‘cliquetis’ en ‘houppements desagréables’
(mechanische bijgeluiden en instabiele wind). De Nederlandse orgelbouw zou zich in de volgende tijd nauwelijks hebben ontwikkeld (‘semble s’être immobilisé, de peur peut-être de
déchoir’); door ietwat bevreemdend gebruik van de vaderlandse lijfspreuk ‘Je maintiendrai’
poogt hij de lezer te wijzen op een ‘bedenkelijke handhaving’ van oude waarden van de Nederlandse orgelbouw. 231 Tijdens zijn Europese rondreis (1844) prees Cavaillé-Coll de artisticiteit van de Nederlandse orgelmakers. 232 Zijn protégé daarentegen stelt vast dat er in ons
land meer arbeiders dan artiesten in het vak werkzaam zijn. Hij vervolgt:
[…] Par un contraste facile à constater, les Pays Bas sont, jusqu’à ce jour, demeurés
presque entièrement en dehors du progrès que nous venons de signaler. […] Mais en
tout; son histoire, ses moeurs, ses coutumes en font foi; il est lent à l’innovation, tardif
à la reforme; qualité de sagesse sans doute mais qui, à côté de grands avantages
présente aussi certains inconvénients. 233
Hoewel Philbert in zijn boek en latere geschriften de achterstand in Nederland op de moderne
orgelbouw hekelt – hij gaat termen als ‘lomp’, ‘onfrisch’ en ‘schreeuwerige flaauwheid’ niet
uit de weg –, waren er vanaf 1845, o.a. door Witte, wel degelijk vernieuwingen doorgevoerd,
die blijkbaar niet waren opgemerkt: magazijnbalgen, zwelkast, expressions, combinatietreden
etc. Dat hij de spaarzaam in ons land geplaatste Belgische orgels niet bespreekt, toont zijn
dédain voor andere orgelbouwers dan Cavaillé-Coll. Philberts subjectieve uitingen stonden
haaks op de recensies van nieuwbouwprojecten van bouwers als Witte, Maarschalkerweerd,
Franssen en Pereboom & Leijser. Wegens het Nederlandse isolement op de Europese orgelbouwlandkaart kwam vanuit het buitenland nauwelijks aandacht voor onze factuur.234 De
export van Nederlandse orgels was – op de koloniën na – nihil. Het zal dan ook niet verwonderlijk klinken dat geestverwanten van de relatief kleine kerngroep rondom Philbert roependen in de woestijn waren.
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Ibidem, 27. Een eeuw later gaf een Nederlandse cabaretier er een geheel andere betekenis aan: ‘Ik zal mijn
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Philbert, 69.
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Grégoir (211-212) en H.V. Couwenberg (L’orgue ancien et moderne, Lierre [1888], 114) besteedden enige
regels aan de Nederlandse orgelbouw.
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Hoofdstuk 2 Secularisatie van het orgel
2.1. Industriële verkenningen
2.1.1. Inleiding
Tot de grootse culturele gebeurtenissen uit de tweede helft van de 19de eeuw behoren stellig
de wereldtentoonstellingen. Ontstaan uit het vooruitgangsgeloof dat in deze tijd heerste, hadden ze het bevorderen van de internationale handelsbetrekkingen en de technische ontwikkelingen ten doel. Deelnemende landen trachtten een beeld te geven van de economische, sociale en culturele ontplooiing binnen de eigen grenzen. Buitenlandse handel en nijverheid, landbouw, wetenschap en kunst – waaronder ook de orgelbouw – konden zich in een gestaag
groeiende belangstelling verheugen. De exposities zijn van grote betekenis geweest voor de
ontwikkeling van de cultuur. Vooral de architectuur ondervond een ongekende stimulans.
Paviljoens op de expositieterreinen waren prestigeobjecten. Ook de schilderkunst en de
sculptuur profiteerden van de bijzondere verruiming van de culturele horizon; zo werd de
Japanse kunst in 1867 in Parijs aan de westerse wereld gepresenteerd en verwierf zij grote
invloed op de Europese ontwikkelingen.
Het fenomeen ‘wereldtentoonstelling’ vormt een belangrijk scharnierpunt bij de overgang van het eeuwenoude handwerkmanschap naar een bedrijfsmatige productie. In de late
18de eeuw was met de Engelse katoennijverheid en de uitvinding van de stoommachine de
Industriële Revolutie begonnen. De sterk verbeterde infrastructuur – rond 1830 werden de
eerste spoorlijnen aangelegd – bleek een forse sprong voorwaarts. Enkele decennia eerder
begon in België de industrialisatie (textielnijverheid, ontginning van steenkolenbekkens) en
daarmee liep het land voor op de Noordelijke Nederlanden.
Door de stoommachine kwam de vervaardiging van muziekinstrumenten eveneens in
de maalstroom van de industrialisatie terecht, hoewel de instrumentbouwers er nog steeds
naar streefden het ambachtelijke en artistieke element te laten prevaleren. De toepassing van
stoommachines maakte allerlei nieuwe hulpmiddelen als zaag-, boor- en schaafmachines mogelijk, naast betere arbeidsomstandigheden als verwarmde werkruimtes. Menig instrumentmaker zocht behalve naar verbeteringen in speelmechaniek en klank naar werktuigen om de zware inspanningen van arbeiders te verlichten; zo staat Cavaillé-Coll te boek als de uitvinder van
de cirkelzaag. 1 Door de vooruitgang op het arbeidsvlak kwamen ook andere aspecten van de
bedrijfsvoering tot ontwikkeling: uitrusting van het bedrijf, werkorganisatie, publiciteit, onderzoek en zelfs de sociale structuur van de onderneming.
Dat de productie in de 19de eeuw door de bedrijfsmatige werkwijze aanzienlijk werd
verhoogd, behoeft nauwelijks betoog. Vooral in de pianobouw zien we vanwege de enorme
vraag onder de burgerbevolking een sterk groeiende afzet. De Londense fabrikant Broadwood
leverde in 1775 aan Haydn een hamerklavier met serienummer 762, vijfenzeventig jaar later
hadden zo’n 100.000 piano’s de fabriek verlaten. 2 Het Europese vasteland bleef niet achter,
maar de groei was minder onstuimig: Bechstein had in 1862 zevenhonderd piano’s vervaardigd; in 1900 waren er 57.000 verkocht. Andere firma’s met grote productielijnen waren
Blüthner, Ibach, Zimmerman en Steinway; in Frankrijk Pleyel, Erard, Bord en Gaveau. 3
De orgelfactuur volgde de progressie op geruime afstand. De grootschalige activiteiten
van Merklin en het ‘economisch’ concept van Loret kwamen reeds ter sprake. 4 Ook Cavaillé1

C. et E. Cavaillé-Coll, 22. In 1834 werd hem hiervoor door de Société d’Encouragement een eerste onderscheiding toegekend.
2
Falkenberg, 3.
3
Pierce Piano Atlas, 8th edition (ca. 1983).
4
Vgl. 1.6.
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Coll vervaardigde in toenemende mate orgels in serieproductie. Een in 1889 gepubliceerde
catalogus toont elf voorbeelden, voorzien van gegevens over grootte, dispositie, afmeting,
houtsoort van de kas, ontwerp – met afwijkende details – etc., in prijzen variërend van 6000
tot 60.000 francs. 5
Vanaf 1880 nam de fabrieksmatige aanpak in Duitsland met rasse schreden toe. Het
artistieke niveau daalde bij sommige orgelbouwers echter zo drastisch, dat het eeuwenoude
orgelbouwmetier degradeerde tot het louter assembleren van orgelonderdelen, waartegen Albert Schweitzer in zijn Deutsche und französische Orgelbaukunst und Orgelkunst krachtig
protesteerde. 6 Indien we ons realiseren dat Gottfried Silbermann (1683-1753) 45 orgels vervaardigde en anderhalve eeuw later Schulze en Ladegast 141 resp. 150 instrumenten, dan is
de productiegroei in de tweede helft van de 19de eeuw indrukwekkend te noemen. Onderstaande cijfers illustreren deze ontwikkeling: 7
Opus 1
400
700
1100

Walcker
1821
1883
1894
1904

Steinmeyer
1848
1890
1900
1911

Sauer
1857
1883
1896
1910

Rieger
1873
1893
1899
1904

In Frankrijk daalde het artistieke niveau minder snel, hoewel de productie in de 19de eeuw
uiteraard een veelvoud was van die in voorgaande eeuwen. Tot 1850 beperkte de productie
van Thierry, De Joyeuse, Dallery en anderen zich tot hooguit twintig instrumenten, verdeeld
over nieuwbouw, restauraties en uitbreidingen. 8 Het werk van François-Henri Clicquot (17321790) valt in drie categorieën uiteen: zes nieuwe orgels, vijftien reconstructies en tweeëntwintig reparaties aan instrumenten. 9 Om het geheel in breder perspectief te plaatsen, zij hier vermeld dat de firma Bätz (1739-1849) zestig orgels vervaardigde, 10 zijn opvolgers vader en
zoon Witte tot 1902 negentig instrumenten, 11 terwijl Michaël Maarschalkerweerd honderdvijfenzeventig orgels voltooide. 12
2.1.2. The Great Exhibition
In 1851 werd de eerste wereldtentoonstelling in Londen georganiseerd, bekend onder de naam
The Great Exhibition [of the Work of Industry of all Nations]. Intiatiefnemer hiertoe was de
Londense Society of Arts, 13 waarvan prins Albert, echtgenoot van koningin Victoria, de stuwende kracht was. Uit 94 landen waren er 17.000 deelnemers vertegenwoordigd, waarvan 114
uit ons land. 14 Dat Nederland – tezamen met de Vaticaanse Staat – op de erelijst van onder5

Maison A. Cavaillé-Coll, Orgues de tous modèles (Paris 1889, reprint Berlin 1977). Blijkbaar zijn niet alle
voorbeelden vermeld, aangezien van de minimaal tweeëntwintig disposities er slechts negen zijn afgedrukt.
6
A. Schweitzer, Deutsche und französische Orgelbaukunst und Orgelkunst (Leipzig 1906, reprint Wiesbaden
1976), 15. Ook de overvloed van hogedrukregisters en speelhulpen, rein-pneumatische traktuur, Fernwerke etc.
moest het ontgelden. Schweitzer vergelijkt de Duitse speeltafels met een ‘Zentralstellwerk eines großen Bahnhofs’.
7
Falkenberg, 4.
8
J. Martinod, Répertoire des travaux des Facteurs d’Orgues du IXième siècle à nos jours (Paris 1970), passim.
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Villard, 10-11.
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Oost, 108-130.
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Den Toom, 790-947.
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Verheijen, J., ‘Michaël Maarschalkerweerd – In Memoriam’ (Het Orgel 12/5 [maart 1915], 1).
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A. Bird, Paxton’s Palace (Londen 1976), 5.
14
S.A. Bleekrode, De Tentoonstelling der Nijverheid van alle Volken te Londen (Geschiedenis en Beschrijving
der Tentoonstelling; Voortbrengselen uit de drie Natuurrijken; Beweegkrachten en Werktuigen; BurgerlijkeWater- en Scheepsbouwkunde; Wapenen) (Den Haag 1853), 124.
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scheidingen onderaan eindigde, 15 is weinig verbazingwekkend, gegeven het feit dat de industrialisatie ten onzent pas zeer laat en traag op gang kwam. 16
The Great Exhibition vond plaats in het Crystal Palace in Hyde Park, een constructie
van gietijzer en glas, gebouwd naar een ontwerp van Joseph Paxton, met een totale lengte van
zeshonderd meter. Na beëindiging van de expositie ontstond het verlangen een permanent gebouw op te richten, hetgeen drie jaar later in Sydenham ten zuiden van Londen geschiedde.
Hier werden behalve tentoonstellingen diverse culturele activiteiten georganiseerd. In 1857
plaatste Gray & Davison er een groot vierklaviersorgel voor de begeleiding van oratoria van
Händel. 17 De naar deze componist genoemde Society en het Crystal Palace in Sydenham
vormden een tweeëenheid, die decennia lang garant stond voor vermaarde Händel-uitvoeringen. Het gebouw brandde in november 1936 af.
Het ontwerp van Paxton beïnvloedde vele architecten: in 1855 werd aan de ChampsElysées te Parijs een soortgelijk Palais de l’Industrie voltooid. 18 Ook het Amsterdamse Paleis
voor Volksvlijt van architect Outshoorn is mede op het Crystal Palace geïnspireerd.
De Londense wereldtentoonstelling, die een half jaar duurde en bezocht werd door zes
miljoen mensen, 19 beleefde vier jaar later een vervolg in Parijs. De eerste buiteneuropese
expositie vond in 1876 te Philadelphia plaats, voor het jaar 1883 viel de keuze op Amsterdam.
In Parijs vond de wereldtentoonstelling doorgaans om de elf jaar onderdak: 1855, 1867, 1878,
1889 en 1900 (de zeventiende, daarna vond zij nog driemaal in de Franse hoofdstad plaats:
1925, 1931 en 1937). Na de Tweede Wereldoorlog boetten dit soort exposities veel aan
belang in; ook de frequentie werd beduidend lager.
Vanaf het begin namen orgelbouwers aan de wereldtentoonstellingen deel. In 1851 stonden
veertien orgels in het Crystal Palace opgesteld: elf van Engelse makers, uit Duitsland, Italië en
Frankrijk ieder één. Uit laatstgenoemd land was Ducroquet met een tweeklaviersorgel met
twintig stemmen vertegenwoordigd. 20 De hierin verwerkte vernieuwingen (pneumatische
hefboom, verschillende winddrukken, octaafkoppelingen, overblazende fluiten, doorslaande
tongwerken) zouden de Engelse factuur ingrijpend beïnvloeden. Hoewel technisch hoog
gewaardeerd, werd dit instrument door de Duitse inzending van Johann Friedrich Schulze
overschaduwd: de volheid van toon, verkregen door de toepassing van wijde mensuren,
maakte meer indruk. 21 De mechanische verbeteringen van Engelse instrumenten (Gray &
Davison, Willis, Hill) werden in de expositiecatalogus nauwgezet beschreven. Willis kreeg
door zijn inzending de opdracht voor een concertorgel van honderd stemmen in St. George’s
Hall te Liverpool (1855). 22 Nadien bouwde hij in Londen voor de Royal Albert Hall (1871) en
Alexandra Palace (1873).
Het spreekt voor zich dat deze manifestaties de orgelbouwers een uitgelezen gelegenheid boden om zich te presenteren aan aspirantkopers en opdrachten te vergaren.
15

Ibidem.
Als voorbeeld noemen we de aanleg van het Nederlandse spoorwegnet, dat in 1860 vierhonderd kilometer lang
was, tegenover achttienhonderd kilometer in België.
17
Het 70 stemmen tellende Willis-orgel van de Wereldtentoonstelling werd verkocht naar Winchester Cathedral,
waar het in 1854 – in afgeslankte vorm – in gebruik werd genomen (Thistlethwaite, 417).
18
Dit gebouw werd in opdracht van Napoléon III voor de tweede wereldtentoonstelling in Parijs opgericht.
Architekt was J.M.V. Viel, de afmetingen van dit gebouw bedroegen 252 m. lang en 108 m. breed. Het Palais de
l’Industrie werd in 1900 afgebroken om plaats te maken voor het Grand en Petit Palais (Larousse, Dictionnaire
de Paris [Paris 1974], 201).
19
M. Musgrave, The musical life of the Crystal Palace (Cambridge 1995), 8. De Parijse Wereldtentoonstelling
van 1900 telde 51 miljoen bezoekers (B. Matthieussent, Expositions pour Walter Benjamin [Paris 1994], 29).
20
Thistlethwaite, 296-297.
21
Ibidem, 490. Na de Great Exhibition kreeg Schulze veel Engelse opdrachten, zijn zoon Edmund plaatste in
1862 een groot orgel in Doncaster Parish Church.
22
Ibidem, 135.
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2.1.3. Parijse tentoonstellingen
Aan de Londense Exhibition gingen in enkele Europese landen nationale tentoonstellingen
vooraf. Reeds in 1798 werd in Parijs een Exposition publique annuelle des produits de
l’industrie française georganiseerd. De aangekondigde jaarlijkse frequentie is evenwel niet
gehaald. 23 Na de Napoleontische tijd hervatte men de tentoonstellingen: vanaf 1819 om de
vier à vijf jaar. Het aantal exposanten groeide van 110 (1798) tot 4500 in 1849. Aan de
Expositions Nationales van 1839, 1844 en 1849 namen vooraanstaande orgelmakers als
Abbey, Lété, Daublaine-Callinet, Larroque, Cavaillé-Coll en Suret deel. Het aantal ingeschreven firma’s schommelde tussen vijf en zeven.
Tijdens de tentoonstelling van 1839 presenteerde Cavaillé-Coll een zestien stemmen
tellend tweeklaviersorgel, dat de aandacht opeiste door toepassing van gegradueerde winddrukken, dubbele laden, overblazende fluiten en een vrijstaande speeltafel. 24 Bij de opening
van de twee maanden durende expositie op 1 mei 1839 was het orgel overigens nog niet voltooid. Uiteindelijk is het slechts drie weken tentoongesteld. 25 Twee jaar later werd het instrument voor de Eglise Luthérienne des Billettes aangekocht, nadat het enige tijd in St.-Roch
was opgesteld. 26 Van de andere makers dient Abbey te worden genoemd: zijn instrument (drie
klavieren en pedaal, 31 stemmen) werd, evenals de inzending van Cavaillé-Coll, bekroond
met een Médaille de Bronze en later geplaatst in de kathedraal van Tulle. 27
De expositie van 1844 leverde Aristide een gouden medaille op. Ditmaal waren de
plannen voor het Madeleine-orgel – de bouw ervan was in volle gang – en een instrument, dat
nadien in St.-Jean-St.-François werd geplaatst, reden tot toekenning. 28 Waarschijnlijk ging de
publieke aandacht uit naar een ander orgel, namelijk dat van St.-Eustache, dat recentelijk door
Daublaine-Callinet was voltooid. Twee veelbesproken concerten die Hesse in juli 1844 hierop
gaf, zijn de enige blijvende herinneringen aan dit instrument, dat reeds na een half jaar door
brand werd vernietigd. Na de derde Exposition Nationale (1849) werd het werk van Cavaillé
en Ducroquet – deze nam enige jaren eerder de firma Daublaine-Callinet over – met goud
onderscheiden, hoewel de jury om onbekende redenen naliet de bekroonde instrumenten in de
Madeleine resp. St.-Sulpice te bezoeken. 29
We merkten reeds op dat Cavaillé-Coll – ondanks drie onderscheidingen in eigen land – niet
aan The Great Exhibition deelnam. 30 Het is bekend dat hij een afkeer had van bespelingen
tijdens de openingsuren vanwege het rumoer dat met deze manifestaties gepaard ging. Als
akoesticus wist hij bovendien als geen ander dat instrumenten nooit zo goed klonken als op de
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Na 1798 vonden exposities plaats in 1801, 1802 en 1806 (Larousse, 201).
R. Galtier, ‘L’orgue d’accompagnement comme jalon essentiel à la naissance de l’orgue symphonique’, La
Flûte Harmonique 85/86 (2003), 29-30. De dispositie was als volgt: Grand-Orgue (C-f³): Montre 8’, Flûte
harmonique 8’, Bourdon 8’, Prestant 4’, Flûte douce 4’, Doublette 2’, Bombarde 16’, Trompette 8’, Clairon 4’ ;
Récit (fº-f³): Bourdon 8’, Flûte traversière 8’, Flûte 4’, Flûte octaviante 4’, Trompette 8’, Cor anglais 8’, Voix
humaine 8’. Het pedaal was aanvankelijk aangehangen, in 1841 werden drie registers toegevoegd: Bourdon 16’,
Flûte 8’ en Bombarde ‘en bois’ 16’.
25
C. et E. Cavaillé-Coll, 40.
26
Cl.R. Muess, ‘Les orgues de l’Eglise Luthérienne des Billettes’, L’Orgue 143 (1972), 80-91.
27
Jurine, tome 2, 111.
28
César Franck, titularis van 1851 tot 1858, roemde dit instrument met de uitspraak ‘Mon orgue, c’est un
orchestre’.
29
Jurine, 117-118.
30
Aan de werkdruk kan het niet hebben gelegen want in 1851 werden slechts drie orgels afgeleverd (Huybens,
11).
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plaats van hun bestemming. Ook voor latere buitenlandse (wereld)tentoonstellingen toonde hij
weinig interesse. 31 Aan de binnenlandse voelde hij zich blijkbaar te zeer verplicht.
Bij de tweede, vier jaar later in Parijs gehouden Exposition Universelle, waren naast
zes Fransen orgelmakers uit Oostenrijk, België, Engeland (Bevington) en Zweden present.
Behalve Ducroquet, naar wie de grootste aandacht uitging vanwege het nieuwe orgel in St.Eustache, Suret (St.-Elisabeth-du-Temple, opgeleverd in 1853) en Stoltz & Schaaff presenteerde zich de orgelmaker Joseph Merklin. Deze werd, nadat hij aan het begin van dat jaar de
firma Ducroquet had opgekocht, Cavaillé’s belangrijkste en blijvende concurrent. Op de
wereldtentoonstelling van 1855 was hij vertegenwoordiger van België. Zijn inzending werd
nadien in St.-Eugène-Ste.-Cécile te Parijs geplaatst. Voor Merklin was deze expositie de opmaat tot belangrijke opdrachten voor kathedralen in Murcia, Bourges en Rouen. Het aanvankelijk voor de kathedraal van Carcassonne 32 bestemde Cavaillé-Coll-orgel was tijdens de
expositie nog niet voltooid, de jury inspecteerde – tot genoegen van zijn maker – het drie jaar
eerder opgeleverde orgel in St.-Vincent-de-Paul. 33 Ook waren er inzendingen in de categorie
van ‘orgelonderdelen’ door Barker, Challiot en Walcker. In 1878 en 1889 schreven zich voor
deze klasse twaalf fabrikanten in.
In 1867 werd Cavaillé-Coll bij het juryberaad betrokken en daarmee viel hij volgens
het expositiereglement buiten de beoordelingen. De firma leverde desondanks de plannen in
voor St.-Sulpice en Notre-Dame en zij stelden naast een klein orgel ook akoestische toestellen
ten toon. Merklin presenteerde zich nu zowel voor België als Frankrijk met drie orgels en een
harmonium. De jury kende hem de begeerde Médaille d’Or toe. Het ingezonden drieklaviersorgel werd in St.-Epvre te Nancy geplaatst en op 29 april 1869 door Bruckner ingespeeld. 34
De belangrijkste en voor Cavaillé-Coll tevens meest succesvolle Exposition Universelle was die van 1878. De organisatie had na twee wereldtentoonstellingen in de Franse hoofdstad besloten een nieuw permanent hoofdkwartier op te richten, 35 dat aan de Seine op een
heuvel tegenover Champ-de-Mars verrees. Dit gigantische gebouw, Palais du Trocadéro
geheten, was een schepping in byzantijns-moorse stijl van architect Davioud. Het beschikte
over een grote ovale Salle de Fêtes, waarin 4807 mensen konden plaatsnemen. 36 Plannen voor
een orgel liepen aanvankelijk stuk op het budget. Cavaillé-Coll had een bestek opgesteld, dat
tot 200.000 francs opliep. 37 Ter elfder ure besloot men toch een orgel te plaatsen, maar toen
restte Cavaillé-Coll niet voldoende tijd meer om een instrument van de vereiste omvang voor
31

Voor de Londense wereldtentoonstelling van 1862 diende Cavaillé-Coll de plannen voor het orgel in St.Sulpice in. De aangekondigde pneumatische toestellen, regulateurbalgen, een Soufflerie à diverses pressions en
een salonorgel zijn om onbekende redenen niet naar Londen overgebracht (Revue et Gazette Musicale de Paris
[RGMP] 1862, 267). Acht jaar later plaatste Cavaillé een klein instrument voor een ‘Exposition d’Art réligieux’
te Rome, waaraan hij een onderscheiding overhield. Aanleiding hiertoe vormde de opdracht voor een orgel in het
Collège Américain. De contacten met het Vaticaan inzake de orgels van St. Pieter leidden tot het uiteindelijk niet
gerealiseerde Projet d’un orgue monumental pour la basilique de St.-Pierre de Rome (Brussel 1875). In 1876
verhuurde hij voor een festival in Antwerpen een orgel, dat nadien voor het Redemptoristenklooster in dezelfde
stad aangekocht werd en in 1971 overgeplaatst naar de Ned. Herv. Sionskerk te Nunspeet.
32
Dit instrument werd twee jaar later in afgeslankte vorm in de kathedraal van Luçon geplaatst (zie 2.2.4.,
voetnoot 122).
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Na de Exposition van 1855 werd hem de Grande Médaille d’Honneur toegekend. Ook de instrumenten van
Gent en Saint-Omer, en een ‘zojuist’ vervaardigd salonorgel voor Pauline Viardot zouden zijn ingezonden (C. et
E. Cavaillé-Coll, 95).
34
Raugel, 93; J. Burg, ‘Anton Bruckner und Frankreich’, Acta Organologica 26 (1998), 19, 34. Zie ook 2.2.4.
35
In 1855 en 1867 was het Palais de l’Industrie aan de Champs-Elysées hiervoor gebruikt. Door de immense
afmetingen was het gebouw nauwelijks geschikt voor theater- of muziekactiviteiten. Tot de weinige uitvoeringen
behoren L’Impériale van Berlioz voor twee orkesten en twee koren op 15 november 1855 en Rossini’s Hymne à
l’Empereur, waaraan tijdens de wereldtentoonstelling van 1867 twaalfhonderd musici meewerkten (RGMP 1855,
361; R. Smith, Saint-Saëns and the Organ [Stuyvesant 1992], 86).
36
RGMP 1878, 132.
37
C. et E. Cavaillé-Coll, 117. Uiteindelijk zou het orgel 168.900 frs. kosten (Huybens, 24).
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de opening gereed te hebben. Gelukkig was pastoor Lamazou 38 bereid, zijn bij Cavaillé bestelde en bijna voltooide orgel voor de nabijgelegen, nieuwe kerk Notre-Dame-d’Auteuil ‘uit
te lenen’. Het betrof een orgel met drie klavieren en 45 stemmen, dat men ‘tijdelijk’ van een
vierde klavier en een uitgebreider pedaal voorzag. Het instrument zou na de sluiting van de
wereldtentoonstelling in de nieuwe kerk worden geplaatst, wat echter niet is gebeurd. 39 Dit
eerste grote Parijse concertorgel bleef voor het Trocadéro behouden en zou een belangrijke rol
gaan spelen in het muziekleven aldaar. 40 Naast dit instrument plaatste Cavaillé-Coll voor de
tentoonstelling een klein orgel à double expression. 41 Fermis en Persil presenteerden het eerste Parijse orgel met pneumatische tractuur in St.-François-Xavier. 42
Hoewel het instrument nog niet voltooid was en derhalve niet voor de expositie ingebracht kon worden, gaf Merklin in zijn prospectus te kennen dat
[…] les travaux de reconstruction et de perfectionnement de l’orgue monumental de
l’Eglise St. Eustache étant sur le point d’être terminés, il y aura des séances d’audition d’essai. Les personnes qui désireraient y assister sont priées de s’adresser à la
maison Merklin, chargée de ces importants travaux. 43
Voor de firma Cavaillé-Coll was 1878 in meerdere opzichten een gedenkwaardig jaar. De
wereldtentoonstelling leverde Aristide persoonlijk een Grande Médaille d’Or op, enkele
maanden later gevolgd door een bevordering tot Officier de la Légion d’Honneur. Zijn medewerkers Neuburger, Thiemann en de gebroeders Gabriel en Félix Reinburg deelden in de eer
en werden met een Médaille de Bronze onderscheiden. 44
Met de totstandkoming van het Trocadéro-orgel werd de weg geëffend voor het récital
d’orgue, een tot dan toe onbekend verschijnsel in de Franse orgelwereld. 45 Vijftien inauguratieconcerten waren het startpunt van een reeks historische concerten die voortduurden tot de
sluiting van het gebouw in 1937 en waaraan de namen van Guilmant, Franck, Gigout, Widor,
Vierne en Dupré zijn verbonden. Qua opbouw en dispositie geeft dit instrument na een aan38

Pierre-Henri Lamazou (1828-1883) was een vriend en groot bewonderaar van Cavaillé-Coll. Hij kende diens
werk vanaf de tijd dat hij kapelaan was van de Madeleine. Als kanunnik van St.-Sulpice had hij een belangrijke
stem in de opdracht voor Cavaillé’s meesterwerk. Hij schreef uitgebreide verhandelingen over de orgels van St.Sulpice en Notre-Dame. Uiteindelijk werd hij bisschop van het diocees Limoges. Na zijn vroegtijdige dood werd
hij in Notre-Dame-d’Auteuil begraven.
39
Voor een uitgebreid verslag verwijzen wij naar de bijdrage van R. Smith, ‘The Organ of the Trocadéro and its
Players’, in: L. Archbold en W.J. Peterson (red.), French Organ Music from the Revolution to Franck and Widor
(Rochester 1995), 279-280.
40
E. Kooiman, ‘De eerste concerten op het Cavaillé-Coll-orgel in het Trocadéro te Parijs’, Het Orgel 84/6 (juni
1988), 247-252.
41
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uit (Caecilia 1878, 172).
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Prospectus publicitaire édité par la maison Merklin [Lyon 1878], geciteerd in Jurine, tome 2, 94.
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Na de expositie van 1867 waren Neuburger, Thiemann en G. Reinburg al met een Médaille de Bronze geëerd,
naast Pierre Schyven, toenmalig medewerker van Merklin (vgl. 1.6., voetnoot 221; Jurine, tome 2, 91).
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Het Trocadéro-orgel was overigens niet het eerste Franse concertorgel. In de Salle de Concerts (Théâtre
Auber) te Angers had Cavaillé-Coll in 1865 een klein orgel van acht stemmen geïnstalleerd (RGMP 1865, 374;
Huybens, 28). Een jaar later vervaardigde Merklin voor de Parijse Salle Athénée, met ruimte voor 1100 toehoorders, een orgel van onbekende grootte. Het is evenmin duidelijk of in deze zaal orgelconcerten zijn georganiseerd (RGMP 1866, 110). Vanaf de jaren ’70 werden voor oratoriumuitvoeringen in het Cirque d’Été (aan de
Champs-Elysées) kleine gelegenheidsorgels geplaatst, zowel door Merklin als Cavaillé-Coll (C. ShusterFournier, ‘Les orgues de salon d’Aristide Cavaillé-Coll’, L’Orgue, Cahiers et Mémoires 57/58 [1997], 17).
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loop van tien jaar de symfonische orgelfactuur in zijn meest zuivere vorm weer, welke door
instrumenten in Lyon, Brussel en Orléans (alle uit 1880), Caen (1885), Toulouse (1889) en
Rouen (1890) wordt voortgezet. Ondanks de reputatie van het huis Cavaillé-Coll, die in 1878
een hoogtepunt bereikte, liep het aantal opdrachten – na een bloeiperiode tijdens het Second
Empire – mede door het uitblijven van staatssubsidies, echter gestadig terug. 46
In 1889 was Cavaillé-Coll jurylid bij de volgende Parijse wereldtentoonstelling, maar
de tijd van grands travaux leek voorbij. Elf jaar later toonde zijn opvolger Charles Mutin
naast enkele saloninstrumenten een drieklaviersorgel, dat een jaar later in het conservatorium
te Moskou werd ingespeeld.
Gedurende de tentoonstellingen werden – ondanks het lawaai van industriële demonstraties en
voorbijschuifelend publiek – op grote schaal concerten gegeven door vooraanstaande Parijse
organisten. 47 In 1867 bespeelde Batiste bij de opening het Merklin-Schütze-orgel, geplaatst
naast een lokomotief ! Over de recitals berichtte de Revue et Gazette musicale de Paris:
Déja nos plus habiles organistes ont choisi leurs jours pour faire entendre ces magnifiques instruments, de 3 h. et 1/2 à 5 heures, ce sont MM. Renaud de Vilbac, Chauvet,
Ed. Batiste, Ed. Hocmelle, Martin, Scola, Saint-Saëns, Grison de Reims, Bernard,
Dessane et même M.V. Dubois, l’habile organiste belge qui joue d’une manière si
remarquable le bel harmonium exposé par la même société dans la section belge,
classe 10, tous les jours à 4 h. 48
Ook Guilmant (toen nog werkzaam in Boulogne) en de Belgische organist Callaerts lieten
zich horen. 49 Dat de condities voor bespelingen zelden optimaal waren, blijkt uit een brief van
Merklin, waarin deze verzoekt om ‘l’arret des machines qui les avoisinent pendant quelques
heures de la journée pour pouvoir faire entendre leurs orgues’. 50 In 1889 is de situatie nog
altijd niet verbeterd: de bespelingen van het Merklin-orgel door Franck, Saint-Saëns en
Dallier verplaatst men naar de avond. 51
Zoals reeds opgemerkt was Cavaillé-Coll geen voorstander van bespelingen onder
deze ongunstige omstandigheden. In 1867 had hij bedongen zijn salonorgel in een kapel in het
expositiepark te mogen plaatsen. 52 Op een verzoek van Albert Dupré om in 1889 het orgel te
bespelen wordt afwijzend gereageerd:
Je ne verrai aucun inconvénient pour moi à satisfaire votre désir de jouer notre petit
orgue de l’Exposition. Mais je trouve que vous choissisez bien mal votre jour et votre
heure dimanche soir. C’est le moment des illuminations et des pétards. La foule circule avec bruit autour de l’orgue et vous aurez certainement un très bruyant et
mauvais auditoire. Je vous conseille donc de renoncer à votre projet car vous ne
retirerez que de la fatigue et des ennuis. Widor n’a jamais voulu jouer l’orgue pour la
46

De gevolgen van de Frans-Duitse oorlog hebben hiertoe in hoge mate bijgedragen. Frankrijk verloor ElzasLotharingen aan Duitsland en moest 5 miljard francs betalen. De grootste klap beleefde de Franse orgelwereld
overigens bij de scheiding van Kerk en Staat in 1905, waarna nog slechts een minimum aan staatsgelden voor
orgelonderhoud werd vrijgemaakt.
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foule. Il a donné quelques auditions matinales avec des grands artistes Taffanel,
Deslaut et la Comtessa Paleska, de 8 h à 10 h du matin ayant pour auditeurs quelques
amis et les balayeurs. Guilmant n’a joué l’orgue avec la foule des auditeurs peu
attrayants. Enfin cher Monsieur je ne veux pas vous refuser, mais à votre place je
renoncerais à ce projet qui arrive trop tard et à mauvaise heure (…). 53
De talrijke orgelbespelingen tijdens de Parijse tentoonstellingen en de Trocadéro-concerten
bewerkstelligden gaandeweg een verandering in de rol van het orgel binnen de Franse
muziekcultuur. Tot dan toe was het orgel een exclusief liturgisch instrument en als zodanig
het monopolie van de rooms-katholieke kerk. Concertante uitvoeringen binnen de kerkmuren
waren – op een enkele uitzondering na – verboden. 54 Door de opkomst van de zaalorgels na
1878 (Salle Albert-le-Grand, Merklin; 55 Salle d’Harcourt, Merklin 56 ; Salle Gaveau, Mutin 57 )
kon het concertelement zich sedertdien voluit ontwikkelen.58 Hierin verschilt de situatie in
Frankrijk fundamenteel van die in Nederland, waar de protestantse kerken wel orgelconcerten
toestonden en de behoefte aan een orgel in de concertzaal navenant gering bleef. 59
2.2. Orgeluitvoeringen in de 19de eeuw
2.2.1. Publieksgroei
Een typisch 19de-eeuws fenomeen is – zoals Matthieusent 60 het uitdrukt – l’invention de la
foule, de ‘opkomst’ van de massa. De enorme bevolkingsaanwas concentreerde zich vooral in
de grote steden, waar de industrialisering tot ontplooiing kwam. Het bewustzijn van de werkende klasse ontwikkelde zich na de val van het Ancien Régime met rasse schreden. Peuple
en nation vloeiden samen tot population, later ‘gemetamorfoseerd’ tot public. 61 Was het
bijwonen van historische en culturele gebeurtenissen in vroeger tijden slechts een aangelegenheid van de hoogste sociale kringen, door grootschalige manifestaties als (wereld) tentoonstellingen kregen de organisatoren te maken met foules de spectateurs, die aanvankelijk een lastig
probleem vormden.
De drempel voor bezoek aan orkest- en kamermuziekconcerten lag over het algemeen
bij velen hoog – vaak oordeelde een ballotagecommissie over de toegang –, vocale uitvoeringen en orgelrecitals daarentegen groeiden uit tot massaspektakels. Wat het laatste betreft
ontstond mede door de aanwezigheid van orgels tijdens tentoonstellingen een grote publieke
53

Brief Cavaillé-Coll aan A. Dupré, 19 oktober 1889 (Cl. Noisette de Crauzat, Cavaillé-Coll [Paris 1984], 47).
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belangstelling voor het orgel als concerterend instrument, een volstrekt nieuw verschijnsel. De
in Engeland geïnitieerde solorecitals kregen pas later navolging in Frankrijk.
Aanvankelijk waren het de door grote menigten bezochte inwijdingsconcerten die de
secularisatie van het orgel stimuleerden. Overigens zij opgemerkt dat bij veel inspelingen
vocale bijdragen werden geprogrammeerd, omdat het Franse publiek nauwelijks binding had
met de orgelcultuur. Inspelingen door Lefébure-Wély – wiens mondaine stijl geliefd was bij
de massa –, door Lemmens, Guilmant en anderen, trokken duizenden toehoorders. Aldus trad
het orgel uit zijn liturgisch isolement.
2.2.2. Het Engelse recital
Voordat in Engeland rond 1810 de eerste orgeluitvoeringen in publieke zalen plaatsvonden,
waren in de 18de eeuw concerten voor orgel en orkest geschreven, waarbij die van Händel
direct in het oog springen. Of deze composities in één adem genoemd moeten worden met
latere concerten van Sammartini, C.Ph.E. Bach, Wagenseil, Haydn en Brixi valt te betwijfelen, omdat bij laatstgenoemden de keuze van het soloinstrument vaak vrij was (per l’Organo overe il Cembalo concertato).
Vanaf 1732 had Händel zich toegelegd op het schrijven van oratoria, die aanvankelijk
tijdens de Vastentijd werden uitgevoerd, omdat operahuizen in deze periode gesloten waren.
Op 5 maart 1735 stond het oratorium Esther geprogrammeerd – oorspronkelijk als opera
opgezet, doch door de kerkelijke autoriteiten als zodanig verboden – waarbij voor het eerst
twee orgelconcerten klonken. 62 De première van twee andere vond nog dezelfde maand
plaats. De laatste twee uit deze serie werden tijdens een uitvoering van Alexander’s Feast op
19 februari 1736 gespeeld. Deze interludia waren zo populair, dat Händel in enkele gevallen
zijn toevlucht moest nemen tot het omwerken van bestaande concerti grossi en (trio)sonates
voor de nieuwe bezetting. 63 Bij de uitvoeringen stond hem een klein eenmanualig orgel ter
beschikking, vanwaar hij het orkest kon leiden. Händel schreef in totaal drie series orgelconcerten. 64
Het oratorium beleefde in Engeland in de 19de eeuw een reusachtige hausse, enerzijds voortkomend uit een sterk ontwikkeld gevoel voor moraal en geloofsovertuiging, anderzijds uit een
zucht naar grootschalige muziekuitvoeringen. Aan een eerste Händel-herdenking in Westminster Abbey in 1784, 65 het Handel Commemoration Festival, werkten 525 uitvoerenden
mee. Deze gebeurtenis bevestigde de Engelse liefde voor Händel-oratoria. 66 De baten van de
uitvoeringen kwamen ten goede aan charitatieve doelen, zoals dit bij concerten elders in
Europa ook wel het geval was. 67 Uit het verlangen naar massale koorproducties 68 ontstonden
town halls en andere publieke zalen, die in elke middelgrote Britse stad verrezen.
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Concerten in Bes, op. 4 nr. 2 en in g, op. 4 nr. 3 (The New Grove’s Dictionairy², deel 10, 797).
O.a. een fluitsonate in F, op. 1 nr. 11; het Concert in Bes, op. 4 nr.6, was oorspronkelijk voor harp geschreven.
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The New Grove’s Dictionairy², deel 10, 797-798.
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Ten onrechte werd de honderdste geboortedag een jaar te vroeg herdacht.
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Bicknell, 173.
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Bij orgelconcerten in Nederland kregen de uitvoerenden slechts een kleine vergoeding. De opbrengst van
collectes ging naar armenfondsen (Caecilia 1846/’47, passim); bij de ingebruikname van het orgel in de
Madeleine te Parijs was de inzameling bestemd voor slachtoffers van een overstroming van de Loire ([Hamel],
Rapport à MM. les membres du Conseil de fabrique sur les travaux du Grand Orgue de l’église de la Madeleine
à Paris, construit par A. Cavaillé-Coll, père et fils [Paris 1846]).
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Het Händelfeest van 1859 ter herdenking van zijn 100ste sterfdag in Crystal Palace overtrof in aantal aan
meewerkende musici alle voorgaande uitvoeringen: het orkest bestond uit 92 eerste violen, 90 tweede violen, 60
altviolen, 60 celli, 61 contrabassen, 10 fluiten, 10 hobo’s, 10 klarinetten, 10 fagotten, 6 trompetten, 12 hoorns, 9
tuba’s, 3 ophicléides, 2 bombardons, 8 serpenten, 2 pauken, 2 ‘contra’-pauken, 6 militairtrommels, dit alles
gecompleteerd door een orgel met 40 balgentreders [sic, vgl. 2.1.2]. Het koor was samengesteld uit 725
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Deze gebouwen waren meestal multifunctioneel opgezet, in Leeds en Liverpool was het gerechtshof er in ondergebracht, in Manchester voorzieningen als burgerzaken. Andere zalen
bouwde men als music room (Edinburgh, Worchester, Sheffield). De eerste grote Victoriaanse
Town Hall kwam in 1834 in Birmingham tot stand. De eigenlijke reden van oprichting was de
te geringe capaciteit van St. Philip’s Church voor het driejaarlijkse muziekfestival. 69 Voor
deze zaal vervaardigde Hill een groot orgel, dat gelijktijdig met het gebouw werd opgeleverd.
Aanvankelijk was voor de orgels in deze publieke zalen slechts een ondersteuningsfunctie bij
de koorzang weggelegd. In 1846 vond in Birmingham de première van het oratorium Elias
van Mendelssohn plaats, waarbij het orgel als zodanig werd gebruikt. 70 Nadat in Londen in
1832 de Sacred Harmonic Society was opgericht, trad het daaraan verbonden muziekgezelschap eerst in kerken op en nam twee jaar later bezit van Exeter Hall. Die locatie groeide uit
tot de belangrijkste plaats voor kooruitvoeringen in de hoofdstad. 71 In 1839 bouwde Joseph
William Walker er een orgel.
Mendelssohn heeft fundamenteel bijgedragen aan het ontstaan van een gedegen orgelcultuur
in Engeland. Hij was een belangrijk stimulator van de verspreiding van Bachwerken en propageerde – ondersteund door Davison, Hill en Gauntlett – het ‘German System’ in de orgelbouw. 72 Vanaf 1829 tot zijn dood maakte Mendelssohn negen concertreizen naar Engeland. In
1837 voerde hij tijdens het Birmingham Festival Bach’s Preludium en Fuga in Es [BWV 552]
uit. 73 Gauntlett, S.S. Wesley en Stirling hadden reeds een begin met de vertolking van Bachwerken gemaakt. Composities van Bach maakten vanaf 1840 een steeds groter deel uit van het
concertrepertoire. Deze en Mendelssohns eigen composities zouden, mede door het complexe
pedaalgebruik in deze werken, het Engelse speelniveau omhoogstuwen.
Het in deze tijd ontstane organ recital werd gezien als een onderdeel van de algehele maatschappelijke en culturele vooruitgang. De visuele pracht van de concertzaal en het technisch
vernuft van de organist prikkelden de interesse van het publiek. Een organist was in staat om
binnen één concert een verscheidenheid aan stijlen te presenteren: populair en klassiek,
sacraal en profaan. In de strijd tegen drankmisbruik, slechte hygiëne en doelloos rondhangen
op straat bleek het organ recital een effectief wapen: in Birmingham breidde men in 1844 de
tweewekelijkse bespelingen uit met een avondconcert om de arbeidende klasse de kans te
geven dit bij te wonen. De toegang kostte een penny en de recitals werden steevast bezocht
door duizend à tweeduizend toehoorders. 74
De jaren ’50 tonen een stijgende lijn in de aflevering van concertorgels. Steden als
Glasgow, Liverpool en Leeds wonnen hierdoor aan prestige. Onderstaande lijst, hoewel niet
volledig, illustreert deze ontwikkeling: 75
Birmingham, Town Hall
Londen, Exeter Hall
Edinburgh, Music Hall
Nottingham, Mechanics’ Hall

1834
1839
1843
1849

Hill
Walker
Hill
Bevington

IV/40
III/36
III/35
III/41

sopranen, 719 alten, 659 tenoren en 662 bassen, tezamen 2765 zangers en 6 solisten (Neue Zeitschrift für Musik
1859, Bd. 51, nr. 4, 28).
69
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Thistlethwaite (1990), 165.
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Thistlethwaite (1990), 176.
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75
Thistlethwaite (1990), 444-506. In zijn Dictionary of Organ and Organists (London 1921²) publiceert
Thornsby een eveneens onvolledige lijst van zestig concertorgels in Engeland.
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Londen, The Great Exhibition
Glasgow, City Hall
Worchester, Music Hall
Liverpool, St. George’s Hall
Sydenham, Crystal Palace
Leeds, Town Hall
Newcastle-upon-Tyne, Town Hall
Dundee, Kinniard Hall
Reading, Town Hall
Londen, Royal Albert Hall
Londen, Alexandra Palace
Sheffield, Albert Hall
Bolton, Town Hall
Manchester, Town Hall

1851
1853
1854
1855
1857
1859
1859
1864
1864
1871
1873
1873
1874
1877

Willis
Gray & Davison
Nicholson
Willis
Gray & Davison
Gray & Davison
Gray & Davison ?
Forster & Andrews
Willis
Willis
Willis
Cavaillé-Coll
Gray & Davison
Cavaillé-Coll

III/70
III/47
III/53
IV/100
IV/66
V/93
?
IV/49
III/33
IV/111
IV/87
IV/64
IV/48
III/43

In 1853 werd in Glasgow City Hall het Gray & Davison-orgel 76 door Henry Smart (18131879) in gebruik genomen. Hij was als adviseur een belangrijk grondlegger van de Engelse
variant op het orkestrale orgeltype dat zich in Frankrijk had ontwikkeld. Het instrument in
Glasgow bezat overblazende fluiten, strijkende registers waaronder een Voix Céleste, vijf
tongwerken op het Swell, octaafkoppels en een vooruitstrevende manuaalomvang van vijf octaven. In de verdeling van winddrukken gingen Davison en Smart verder dan wat tot dan toe
bij Cavaillé-Coll gebruikelijk was: tongwerken en overblazende fluiten kregen een aanzienlijk
hogere druk. Dit orgel was
an instrument […] not only capable of efficiently accompanying and supporting a
large band of voices in the choruses of an oratorio, but equally adapted to every species of solo performance, from the severest fugue of Sebastian Bach, to the lightest
modern French overture. 77
Het inwijdingsprogramma zag er als volgt uit: 78
Part I:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Extempore [= improvisatie]
Air, ‘O thou that tellest’ [Messiah]
Overture, ‘Der Freyschutz’
Adagio, from Sinfonia in A Minor
Air, ‘Cujus animum’ (Stabat mater)
Chorus, ‘The Lord shall reign’

Handel
Weber
Mendelssohn
Rossini
Handel

Part II:
1. Overture, ‘Midsummer Night’s Dream’
2. Airs, from ‘Robert le Diable’
3. Grand Fugue
4. Air, ‘He layeth the beams’
5. Extempore [= improvisatie]
6. March, Athalie

Mendelssohn
Meyerbeer
S. Bach
Handel
Mendelssohn

In een tijd dat Engelse orkesten en operagezelschappen – vooral buiten Londen – nog schaars
waren, bewezen concertorgels grote diensten. ‘Do all that an orchestra could do for normal

76

Vgl. 1.4.2.
Musical World 1853, 525, geciteerd in Thistlethwaite (1990), 281.
78
Ibidem.
77
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occasions, and less expensively’, luidde het devies. 79 Het publiek kwam langs deze weg in
aanraking met het gangbare orkestrepertoire. Als een der eerste concertorganisten geldt
Thomas Adams, ‘master of the developing and of imitating orchestral effects on the organ’. In
januari 1840 speelde hij bij de inwijding van het Walker-orgel in Exeter Hall te Londen
behalve een Bachfuga twaalf arrangementen van orkest- en koorwerken. 80 Stadsorganisten
(Civic of City Organists) als William Spark (Leeds), W.T. Best (Liverpool), William Rea
(Newcastle), James Stimpson (Birmingham), Edmund Chipp (Belfast) en Kendrick Pine
(Manchester) beschikten over moderne, orkestrale orgels, waarop veelzijdige programma’s –
bewerkingen van instrumentale en vocale muziek voorop – optimaal konden worden uitgevoerd. Desondanks bleven enkelen, aangevoerd door Sir Walter Parratt, zich verzetten tegen
opzet en functie van het nieuw verworven ‘imitatieorkest’. 81
Georg Riseley gaf in Colston Hall te Bristol elke week een orgelconcert. In Belfast
vonden in Ulster Hall tussen 1862 en 1936 – bijna zonder onderbreking – wekelijks recitals
plaats. 82 Spark moest vanaf 1860 met zijn Saturday evening concerts concurreren met Robert
Burtons Saturday Pops’ in het Coliseum. 83 George D. Cunningham gaf rond de vorige eeuwwisseling soms tweemaal daags concerten in Alexandra Palace, bij de zondagsconcerten
waren vijf- à zesduizend toehoorders aanwezig. 84
Vanaf de jaren ’50 waren transcripties van de volgende componisten favoriet bij uitvoerenden
en publiek: Weber, Spohr (Jessonda), Beethoven (Ouverture Egmont, delen uit symfonieën,
marsen etc.), Mozart, Haydn. Operabewerkingen van Auber (Ouverture Le Domino Noir),
Meyerbeer, Donizetti (Lucia di Lammermoor), Wagner (Ouvertüre Die Meistersinger) en
Rossini (Grand March) wisselden af met Händel-koren en -aria’s. Mendelssohn’s Wedding
March, War March of the Priests en Die Hebriden waren tophits; zijn orgelwerken worden in
Engeland gerekend tot de eerste originele, contemporaine concertstukken. Best componeerde
in navolging hiervan fantasieën over Engelse en Schotse airs, en nationale melodieën. Twee
programma’s van deze vermaarde concertorganist illustreren de toenmalige concertpraktijk: 85
Preston, St. George, 22 september 1865:
Afternoon:
1. Organ Sonata – No. 1 – (F minor)
2. Larghetto – from the Quintett for the clarionet [sic] and
Stringed Instruments
3. Passacaglia (Variations and Fugue on a Ground Bass)
4. Pastorale and March
5. Air ‘What though I trace each herb and flower’
6. Chorus ‘Your Harps and Cymbals sound’ (Solomon)

Mendelssohn
Mozart
Bach
W.T. Best
Handel

Evening:
1. Organ Concerto – Nr. 2 – (B flat major)
2. Romance – (G Major) – op. 40
3. Prelude and Fugue – (G minor) [BWV 535]
4. Chopin’s celebrated Funeral March
79

Handel
Beethoven
Bach
F. Chopin

P.M. Young, ‘Leeds’, The New Grove’s Dictionary², deel 14, 462.
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Preston Chronicle, 30 September 1865, geciteerd in Thistlethwaite (1990), 422; [A. Dupaigne], Le Grand
Orgue de la nouvelle salle de concert de Sheffield (Paris 1874), 82-83.
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5. Fantasia and Fugue
6. Overture to the Oratorio The Last Judgment

W.T. Best
Spohr

Sheffield, Albert Hall (inwijding Cavaillé-Coll-orgel), 15 december 1873:
National Anthem (by the chorus with organ accompaniment)
1. Fantasia – (G major) [BWV 572]
2. Larghetto – (D major) [KV 593]
3. Adagio (Book 4, no. 23)
4. Echo – (B minor) (Partita in B) [BWV 831]
Fugue – (G major) [BWV 541]
5. Fantasia – (D major)

Bach
Mozart
W.T. Best
Bach
J. Lemmens

(interval of ten minutes)
6. Organ Sonata – (No. 1, F minor)
7. Offertorium – (B flat major)
8. Organ Concerto – (C minor and major)

Mendelssohn
Lefébure-Wély
Handel

Vanaf de jaren ’70 verschijnen nieuwe orgelcomposities op de programma’s. Bij de inspeling
van het Gray & Davison-orgel in Bolton Town Hall in 1874 worden behalve werken van
Mendelssohn en Best Variations on ‘O Sanctissima’ van Lux, Final uit Widors Vierde Symfonie (dit werk was twee jaar eerder gepubliceerd) en Christmas Offertoire van Lefébure-Wély
uitgevoerd. 86 Door de plaatsing van negen Cavaillé-Coll-orgels in Engeland – het eerste
wordt in 1866 in de Carmelietenkerk te Londen ingewijd – krijgt de reputatie van het Franse
reper-toire (Widor, Guilmant) langzaam maar zeker gestalte.
2.2.3. Franse concertpraktijk
Hoewel publiekelijke orgeluitvoeringen in Franse concertzalen officieel pas vanaf 1878
plaatsvonden, was reeds in de tweede helft van de 18de eeuw de profanisering in gang gezet.
Het kerkelijk orgelspel ontkwam uiteindelijk niet aan de mondaine stijl, die in de volgende
eeuw onder invloed van de opera opgang maakte.
Tot de schaarse concertruimtes met een orgel behoorde het Palais des Tuileries, waar
sinds 1725 de beroemde Concerts Spirituels werden georganiseerd. 87 In 1748 plaatste men
hier een bescheiden instrument, ‘qui embellit le spectacle et fortifie l’accompagnement’.88
Chéron, organist aan de Sainte-Chapelle, en Daquin (Notre-Dame) improviseerden op kerstliedjes, een praktijk die enorm populair werd. Mondonville transcribeerde enkele van zijn
operaouvertures voor orgel en het publiek hoorde de eerste coups de tonnerre. Deze traditie
nam Balbastre over. In 1755 publiceerde hij een serie concerten voor orgel en orkest, ‘qui
surprendra et enchantera l’assemblée’. 89 Dufourcq zegt over het nieuwe gebruik: ‘C’est l’orgue pour la foule avec ses effets, ses bruits, ses sourires, ses hoquets, et ses grincements’.
Het wereldlijk element drong spoedig in de kerk door, waar een uitzinnig publiek de
improvisaties over kerstliederen en geliefde thema’s als Te Deum en Judex Crederis kwam
beluisteren. In Tableau de Paris verhaalt Mercier over Daquin:
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R.G. Tebbet, ‘W.T. Best and Organ Design’, Organist’s Review 87/4 (nov. 2001), 329
In zijn Art du facteur d’orgues (1776-’78) besteedt Dom Bédos enige aandacht aan kamer- en zaalorgels
(Tome IV, 539-557).
88
N. Dufourcq, La musique d’orgue française de Jehan Titelouze à Jehan Alain (Paris 1941), 119.
89
Ibidem, 120. Voor zover bekend zijn deze concerten verloren gegaan.
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[…] plus sublime que jamais, [il] tonna dans le Judex Crederis, qui porta dans les
coeurs des impressions si vives que tout le monde pâlit…. 90
Balbastre voerde jaarlijks in St.-Roch zijn Noëls en variations uit. In 1762 verbood de aartsbisschop van Parijs hem tijdens de kerstnachtdienst te spelen ‘à cause de la multitude qui
venoit pour entendre l’organiste, et qui conservoit pas le respect dû à la sainteté du lieu’.91 Dit
weerhield hem er niet van de Noëls in de salons en tijdens de Concerts Spirituels te spelen.
In de 19de eeuw volhardden rooms-katholieke autoriteiten in het verbieden van orgelspel
anders dan voor liturgische doeleinden. Inwijdingsconcerten – meestal in afwisseling met
koren en/of vocale solisten – en privéaudities werden tot op zekere hoogte toegestaan.
Uitvoeringen van geschreven muziek kwamen in de jaren ’40 nog nauwelijks voor. Tijdens de
twee Séances d’Inauguration in de Madeleine op 29 oktober en 13 november 1846 improviseerden titulair organist Fessy, Séjan (St.-Sulpice) en Lefébure-Wély (St.-Roch) terwijl
motetten en lofgezangen van Haydn, Cherubini, Novello en Lesueur garant stonden voor een
liturgisch element. 92 In dezelfde kerk organiseerde Cavaillé-Coll in april 1850 een besloten
concert voor zestig toehoorders, onder wie Berlioz, Auber, Halévy, D’Ortigues, Danjou en
Debain, 93 door de drie jaar eerder benoemde Lefébure-Wély. Korte tijd later strandden zijn
pogingen om voor Lemmens presentatieconcerten te arrangeren in Parijse kerken. 94 Lemmens
moest er genoegen mee nemen het orgel in de Madeleine te mogen bespelen tijdens drie
huwelijksvieringen en het Pinksterfeest. 95 Twee jaar later, vrijwel direct na de oplevering van
het orgel in St.-Vincent-de-Paul in februari 1852, werd hem wel gelegenheid geboden
concerten te geven. Ditmaal waren onder anderen Boëly, Gounod en Franck getuige van zijn
style sévère. 96 Ook andere buitenlandse organisten gingen nu in Parijs optreden. In oktober
1850 werd Henry Smart in de Temple [réformé] de Penthemont uitgenodigd, 97 in 1857 voerde
de Poolse organist Auguste Freyer voor een auditoire choisi in St.-Vincent-de-Paul een eigen
concertfantasie, variaties op het Russisch volkslied en twee Bachfuga’s uit. 98 Een jaar later
speelde Lemmens’ discipel Alphonse Mailly zijn eerste Parijse concert in dezelfde kerk
(Bach, Mendelssohn, Lemmens, Mailly en improvisaties). 99 Henri Stiehl uit Sint-Petersburg
gaf in 1861 in de Madeleine acte de présence met werken van Bach, Mendelssohn, Töpfer,
Freyer en improvisaties. 100
Van de buitenlandse organisten die in Parijs optraden, liet Jaak Nikolaas Lemmens
steeds een goede indruk achter. Bij de oplevering van het Ducroquet-orgel in St.-Eustache
(1854) triomfeerde hij met uitvoeringen van Bachs Preludium en Fuga in e [BWV 548],
Finale uit de Eerste Sonate van Mendelssohn en eigen werk. 101 De klassieke orgelstijl, die in
zijn orgelcomposities tot uitdrukking komt, verdrong gaandeweg de mondaine speelwijze van
Lefébure, Simon, Bazille en Fessy. Terwijl Cavaillé’s oude vriend Lefébure-Wély in de jaren
90
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’50 en ’60 talloze orgels inspeelde en daarmee grote massa’s aantrok 102 en vanaf 1863 de
belangrijkste Franse orgelpost – in St.-Sulpice – bekleedde, rijpte bij Lemmens, Franck en
Saint-Saëns een nieuwe musiceerstijl. 103 De delicate relatie tussen de orgelmaker en Lefébure
was na het debâcle in Gent 104 er de oorzaak van dat Lemmens geen Cavaillé-Coll-orgels
inspeelde. Zij bleven echter in nauw contact en aankomende organisten (Guilmant en Widor)
werden naar Brussel gestuurd om daar een gedegen opleiding te volgen.
Vermoedelijk heeft Franck onder invloed van Lemmens de salonachtige schrijfstijl
verlaten, 105 de stijl van de Six Pièces wijkt opvallend af van die van zijn vroege werken
(Pièces en Mi bemol [1846], en La [1854] en Andantino [1858]). Op 17 november 1864 geeft
Franck van zijn eerste grote cyclus een integrale uitvoering, die anderhalf jaar later herhaald
werd voor een besloten gezelschap, waaronder Franz Liszt. 106 Over de eerste uitvoering
schrijft de Revue et Gazette musicale de Paris:
M. César Franck aîné a donné jeudi dernier à Sainte-Clotilde sur le grand orgue de
Cavaillé-Coll, une séance à laquelle assistaient grand nombre d’artistes et amateurs.
Les morceaux de la composition de M. Franck, écrits de main de maître, ont été exécutés par lui, et l’on a remarqué dans le premier un chœur de voix humaines du plus
heureux effet; et dans la grande pièce symphonique une mélodie des plus distinguée
jouée d’abord sur la clarinette et reprise ensuite par les jeux de voix célestes. Cette
séance, dans laquelle M. Franck s’est montré aussi savant compositeur qu’habile
instrumentiste, aura prouvé une fois de plus que le niveau de l’art de l’organiste
s’élève de jour en jour en France, et que les perfectionnements accomplis dans la
facture moderne, loin de nuire à la composition musicale, lui prêtent au contraire un
précieux et puissant concours. Le bel orgue de Sainte-Clotilde n’a pas moins brillé
dans cette séance que le savant organiste. 107
Terwijl Lefébure, Cavallo 108 en tijdgenoten zich bij orgelinwijdingen hoofdzakelijk beperkten
tot improvisaties, 109 programmeerden andere musici steeds meer geschreven muziek. SaintSaëns speelde bij de ingebruikname van het orgel in Saint-Dizier (1862) naast improvisaties
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Neukomm, Niedermeyer, Piétro (of Peter) Cavallo (afkomstig uit München, werkzaam in St.-Vincent-de-Paul en
St.-Germain-des-Prés) en Georges Schmitt (geboren in Trier, organist in St.-Sulpice). Een curieuze parallel doet
zich voor in de periode 1875-1880, wanneer bijna uitsluitend Belgische organisten in het Paleis voor Volksvlijt
optreden (Mailly, Maes, Tilborgs, Wiegand, Soubre), totdat Jean-Baptiste de Pauw in 1879 tot titularis wordt
benoemd.
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Bij de inspeling van het Cavaillé-Coll-orgel in de St.-Niklaas te Gent improviseerde Lefébure-Wély vijfmaal
tegenover één eigen orgelwerk (Offertoire in cis) (Le Messager de Gand, nr. 61, 1 maart 1856). Ook het inwijdingsprogramma voor het orgel van St.-Louis-d’Antin (1858) bestond, op twee delen uit Meditaciones Religiosas na, uit improvisaties: registerdemonstraties, mars, harpeffecten, Scene pastorale en onweerimitaties (Le
Ménestrel 1858, nr. 44, 2).
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Bachs Preludium in Es [BWV 552]. 110 Vijf jaar eerder voerde hij als titularis van St.-Merry
bij de inwijding van het vernieuwde orgel het volgende programma uit: 111
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Improvisations sur les différents jeux de l’orgue
Ave Maria
[Première] Fantaisie [en mi-bémol]
O Salutaris
Fragment d’un Sonate [en re, op. 65/6] 112
Fugue en re [BWV 532]

Miné
Saint-Saëns
Gounod
Mendelssohn
Bach

Transcripties van orkestwerken en vocale composities speelde men in Frankrijk, anders dan in
Engeland, uiterst zelden. De achtergrond van het ontstaan van orgelconcerten is dan ook verschillend in beide landen. Het Engelse recital diende in de eerste plaats ter vervanging van het
orkest, waarbij de invloed van vocale muziek, het oratorium in het bijzonder, bepalend was.
In Frankrijk waren de eerste orgelconcerten inwijdingsconcerten. Gezien de kerkelijke context
is het begrijpelijk dat ze voor het grootste deel uit improvisaties bestonden, die immers verankerd zijn in de liturgische praktijk. Lemmens voegde hieraan een traditie van geschreven muziek toe, zoals een recensent bij de inspeling van het Merklin-orgel in St.-Philippe-du-Roule
te Parijs constateerde. 113 Dit resulteerde in een andere concertsamenstelling, zoals programma’s van inspelingen vanaf de jaren ’70 aantonen. Zo biedt de Séance d’Inauguration van het
Cavaillé-Coll-orgel in de Parijse Notre-Dame (1868) het volgende beeld: 114
1. Prélude sur les jeux de fond
2. Chant en faux-bourdon du Psaume Laudate Dominum in sanctis ejus
3. Prélude et fugue en mi mineur [BWV 548 of 533] Bach
4. Fantaisie en fa
Durand
5. Ave Maria
Cherubini
6. Introduction et Noël
Chauvet
7. Marche [?]
Saint-Saëns
8. Pater Noster
Niedermeyer
9. Fantaisie en Ut majeur
Franck
10. Marche funèbre et Chant séraphique
Guilmant
11. Agnus Dei
Haydn
12. Improvisations sur différents jeux de l’orgue
13. Laudate Dominum
Thomas
14. Sortie

Sergent
Loret
Durand
Chauvet
Saint-Saëns
Franck
Guilmant
Widor
Sergent

2.2.4. Atelierconcerten
Reeds vanaf de jaren ’40 ontstonden initiatieven om naast de genoemde inspelingen orgels te
demonstreren in het atelier van de orgelmaker. De steeds groter wordende ateliers maakten
het mogelijk om voltooide orgels speelklaar op te stellen. Voordien richtten orgelmakers een
tijdelijk atelier in de kerk in om het orgel ter plekke op te bouwen, in het bijzonder als het om
een groot orgel ging. Zo vestigden vader en zonen Cavaillé-Coll in 1834 een atelier aan de rue
110

A. Bourdon, Notice sur le grand orgue de Notre-Dame de Saint-Dizier (z.p.z.j.), 33.
N. Dufourcq, Le grand orgue et les organistes de Saint-Merry de Paris (Paris 1947), planche 42.
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J. d’Ortigue in La Maîtrise 1, nr. 9, col. 141.
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RGMP 1861, 155.
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[V. Hamille], Grand Orgue de l’église métropolitaine Notre-Dame-de-Paris, reconstruit par M.A. CavailléColl, Extrait du rapport (Paris 1868). Tijdens de eerste maanden na de inwijding volgden na de zondagochtendvieringen bespelingen van een half uur, waaraan Franck, Saint-Saëns, Guilmant, Loret, Chauvet en de titularis
Sergent deelnamen (RGMP 1868, 86).
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Saint-Georges (later tot rue Notre-Dame-de-Lorette omgedoopt) maar richtten daarnaast een
tijdelijke werkplaats in de basiliek van Saint-Denis in.
In 1833 liet Walcker een ruime, enigszins op een kapel gelijkende montagehal bouwen, waarin grotere orgels speelklaar konden worden opgesteld. 115 Het was hierdoor nauwelijks meer nodig om een deel van een kerk als werkplaats te gebruiken. Onderdelen konden na
vervaardiging direct worden gemonteerd. Deze werkwijze (afwerking en controle op technische functies, proefspelen, en vervolgens demontage, verpakking, vervoer en opbouw op de
definitieve bestemming) leverde zo forse bezuinigingen op arbeidsuren en logies. Tijdens zijn
bezoek aan Walcker in 1844 zal Cavaillé ongetwijfeld de ruimte in ogenschouw hebben genomen.
Een jaar eerder waren er al bespelingen in Parijse werkplaatsen, zij het op kleine
schaal. Fessy en Séjan demonstreerden in de werkplaats van Daublaine & Callinet een voor
St.-Serges te Angers bestemd instrument. 116 In hetzelfde jaar verzorgden Lefébure-Wély en
Cavallo audities op een Cavaillé-Coll-orgel, dat later in St.-Jerôme te Toulouse (II/ped/18)
werd geplaatst. 117 Tien jaar later organiseerden orgelmakers atelierconcerten op orgels van
vijftig stemmen of meer. Het concept van een werkplaats met uitvoeringsfaciliteiten sloot perfect aan bij de moderne bedrijfsfilosofie.
Het atelierconcert voorzag in een meervoudig doel: ten eerste groeide de behoefte aan
seculiere orgelaudities. Bespelingen in kerken – al of niet besloten – waren weinig talrijk en
zaalorgels bestonden nog niet. Met enige afgunst zag men in Frankrijk hoe het Engelse recital
floreerde. Ten tweede vormden orgeldemonstraties een krachtig publiciteitsmiddel. Orgelmakers zochten voortdurend naar wegen om de concurrentie het hoofd te bieden en een vaste
greep op de markt te krijgen. Belangrijke opdrachten en op exposities behaalde prijzen werden standaard in briefhoofden vermeld. Uitgebreide berichtgeving in de muziekpers was van
het grootste belang; aankondigingen en recensies verschenen met grote regelmaat in de Revue
et Gazette musicale de Paris, Le Ménestrel, Le Monde en andere periodieken en dagbladen.
Uiteraard trokken vooral die atelierconcerten de aandacht waarop belangrijke musici optraden. Zo bond Cavaillé-Coll een vaste kring van prominente organisten aan zich: Lemmens,
Guilmant, Widor, Saint-Saëns, Chauvet, Franck, Cavallo, Gigout, Musard. 118 Bij Merklin
waren Renaud de Vilbac, Hocmelle, Batiste en Victor Dubois favoriet. Overige vocale solisten en instrumentalisten, zoals De Vroy, Planté, Delsart en Diémer, werden voor de séances
persoonlijk door de orgelmakers uitgenodigd. Tenslotte vonden de uitvoeringen plaats voor
een auditoire choisi, bestaande uit opdrachtgevers, hoogwaardigheidsbekleders, kerkbestuurders en de Parijse organistenelite. Rumoerige situaties tijdens inwijdingen en tentoonstellingen, zoals hierboven beschreven, konden op deze wijze worden vermeden.
Enkele jaren na de ontbinding van de Société Cavaillé-Coll père et fils (31 december
1849) betrok Aristide een werkplaats met een ruime gewelfde zaal aan de Parijse rue de Vaugirard, waar concerten plaatvonden. 119 Deze locatie, een soort kapel waarin voorheen ‘concerts spirituels’ werden georganiseerd, 120 vormde spoedig een ontmoetingsplaats van de artistieke en wetenschappelijke elite. Liszt, Rossini, Meyerbeer, Halévy, Thomas, Gounod en
Saint-Saëns behoorden tot de reguliere gasten. 121 Diverse grote orgels werden hier bespeeld,
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Deze werd rond 1842 vergroot (mededeling Paul Peeters). De afmetingen bedroegen daarna 20 m. lang, 10 m.
breed en 13 m. hoog (Falkenberg, 7).
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De ateliers aan de rue Notre-Dame-de-Lorette en later rue de la Rochefoucauld waren bescheiden van opzet.
Het orgel van St.-Vincent-de-Paul was het laatstgebouwde voor de verhuizing naar de rue de Vaugirard (C. et E.
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120
Ibidem, 75.
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zoals die bestemd voor de kathedralen te Perpignan, Nancy, Bayeux, Versailles, voorts St.Louis-d’Antin, Ste.-Clotilde en St.-Sulpice te Parijs.
Op 30 augustus 1856 gaf César Franck een uitvoering aan de rue de Vaugirard, die hij
aanving ‘par une exécution savante de musique sévère fort bien exécuté par lui, et ensuite de
brillantes improvisations’. 122 Guilmant speelde op 18 mei 1865 zijn eerste officiële recital met
werken van Bach, Händel en eigen composities (Marche funèbre et Chant séraphique, Andante con moto, Prière en fa). 123 Het salonorgel dat hij bespeelde, was waarschijnlijk het instrument bestemd voor Maracci te Cologny in Zwitserland; het werd korte tijd later in gebruik
genomen.
De soirées musicales boden een gevarieerd programma. Hoewel orgelmuziek uiteraard
het grootste aandeel vormde, werden ook religieuze of profane vocale composities en kamermuziek uitgevoerd. Het eerste concert op 7 juli op het zojuist genoemde orgel voor Carcassonne, waarbij Franck en Cavallo optraden, vermeldt een O Salutaris, een Ave Maria met
vioolbegeleiding en een fragment uit de Elias. 124 In april 1865 traden Lemmens en zijn echtgenote, de sopraan Helen Sherrington op, waarbij fragmenten uit Rossini’s Barbier de Seville
in aanwezigheid van de componist werden uitgevoerd. 125
Stadsvernieuwingen en -uitbreidingen naar plannen van Haussmann waren in 1866 de
reden voor de sloop van de percelen aan de rue de Vaugirard. Cavaillé-Coll betrok een groter
atelier aan de avenue du Maine, dat tot ver in de jaren ’30 van de twintigste eeuw in gebruik
bleef. 126 Ook hier kon hij beschikken over een ruime montagehal, 127 waar audities werden georganiseerd.
De publiciteit rondom de atelierconcerten bij Cavaillé-Coll bereikte een hoogtepunt
met de bouw van vier concertorgels (drie voor Engeland en het orgel voor het Paleis voor
Volksvlijt) tussen 1870 en 1877. Recensenten grepen de gelegenheid aan om de noodzaak
voor een grote concertzaal met orgel in Parijs te onderstrepen.
Een in l’Illustration 128 verschenen gravure toont een bespeling door Saint-Saëns en
Widor, waarbij zij werken van Bach, Händel, Lemmens en eigen composities vertolken. Aan
de vrijstaande speeltafel is Saint-Saëns – met baard – herkenbaar, twee registranten staan
achteloos tegen de kas geleund. Het orgel dat enkele maanden later in het buitenverblijf van
de Engelse uitgever Hopwood zou worden geplaatst, is duidelijk zichtbaar. Men krijgt een
goede indruk van de afmetingen van de zaal, waarin het instrument (kashoogte 11 m, breedte 8 m, diepte 4 m) is opgesteld. Links hiervan is een kleiner (serie)orgel te zien, tegen de
achterwand rechts lijkt een oude kas met rugwerk permanent te zijn opgesteld. 129 Van het
con-cert van Saint-Saëns en Widor zijn enkele honderden toehoorders getuige.
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RGMP 1856, 248. Dit betreft een verwijzing naar een vroege versie van de Fantaisie en Ut. Een bijzonderheid van het bespeelde instrument, aanvankelijk gebouwd voor de kathedraal van Carcassonne, was de aanwezigheid van twee zwelkasten – een noviteit in Cavaillé’s oeuvre –, in de partituur met Grand en Petit Récit aangeduid. Een jaar later plaatste Cavaillé-Coll dit instrument in de kathedraal te Luçon, waarbij het Grand Récit
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Enkele jaren later voltooide Cavaillé-Coll een groot vierklaviersorgel voor de Albert Hall te
Sheffield – het grootste dat hij in het buitenland plaatste – waarvan de audities in mei 1873
veel aandacht trokken:
M. Cavaillé-Coll a réuni plusieurs fois cette semaine un public d’artistes et d’amateurs dans la salle de son établissement de l’avenue du Maine, pour l’audition d’un
grand orgue de 32 pieds, qu’il vient de construire pour la nouvelle salle de concerts
de la ville de Sheffield (Angleterre). Ce magnifique instrument a été joué lundi par M.
Best, organiste de St. George’s Hall à Liverpool et de Royal Albert Hall à Londres;
mercredi par MM. Saint-Saëns et Widor, et hier samedi par M. A. Guilmant. Ces
artistes en ont faire valoir habilement les ressources variées, tant avec des œuvres
classiques qu’avec leurs propres compositions. 130
Best speelde werken van Bach, Händel en Mendelssohn, Guilmant naast een preludium van
Bach en een Mendelssohn-sonate zijn Marche funèbre et Chant séraphique. 131 Over het aandeel van Saint-Saëns en Widor zijn we niet geïnformeerd. In de daaropvolgende week traden
Mailly (onder andere met diens Sonate in d) en Franck op. 132 Recensies verschenen in L’Univers, Le Monde, La Patrie, Le National, L’Indépendence, Le Temps, La Semaine réligieuse en
Le Siècle. Wederom werd het probleem van het ontbreken van een Parijs’ concertorgel aan de
orde gesteld. Voordat Albert Dupaigne, universiteitsdocent natuurwetenschappen, aan de
ingebruikname van het instrument in december 1873 drie artikelen in Le Monde wijdde, had
hij in mei in hetzelfde blad een artikel geplaatst onder de prikkelende kop ‘Encore un chef
d’oeuvre qui n’est pas pour nous’. 133
In het voorjaar van 1875 vonden audities plaats van het orgel, dat in oktober 1875 in het Paleis voor Volksvlijt wordt ingespeeld. Widor concerteerde op 17 en 20 april, Guilmant nam
het laatste concert voor zijn rekening. Uit recensies blijkt hoe gevarieerd de programma’s waren samengesteld. Naast genoemde organisten traden de pianisten Planté en Diémer op, de
fluitist De Vroy, de violist Marsick en de cellisten Delsart en Tolbecque. Trélat en Waldeck
leverden een vocale bijdrage. Solisten werden zowel op de piano als op het orgel begeleid. De
tweede auditie werd door M. le Comte en Mme la Comtesse de Paris bijgewoond. De Nederlandse ambassadeur, baron Van Zuylen van Nyevelt, was bij Guilmants optreden aanwezig.
Over de door Widor gespeelde werken is niets bekend, het programma van Guilmant is daarentegen bewaard gebleven (onduidelijk is de volgorde): 134
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Toccata [Adagio en Fuga] en Ut majeur [BWV 564]
Deuxième Marche funèbre [in c, op. 41/3]
Sonate [in d, op. 42]
Canon nr. 6
Gavotte
Andante avec variations
Final (Grand Chœur) [in Es, op. 40/4]
Air Lascia ch’io pianga
[door Mme. Conneau]
Crucifixus
[door Mme. Conneau]

J.S. Bach
A. Guilmant
A. Guilmant
R. Schumann
G. Martini
J. Lemmens
A. Guilmant
G. Händel
G. Rossini

doorsnedetekening van de klaviatuur (1865) wordt het als ‘orgue de la tribune’ vermeld (Cl. Noisette de Crauzat,
[tweede katern met werktekeningen, nr. 31])(mededeling Hans Brink).
130
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131
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132
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134
Le Ménestrel 1875, 182.
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10. Sixième Sonate

[door Tolbecque]

L. Boccherini

Merklin beschikte in Parijs eveneens over een gehoorzaal waarin uitvoeringen plaatsvonden.
Beide orgelmakers woonden vanaf 1855 in elkaars directe omgeving. Het bedrijf van Merklin
was over twee werkplaatsen verdeeld: 121, rue de Vaugirard en 49, boulevard du Montparnasse. Op laatstgenoemd adres werden zijn concerten georganiseerd.135 Dat de ruimte ook hier
niet bescheiden was, blijkt uit twee bespelingen van het voor de kathedraal van Rouen bestemde orgel, waarbij niet minder dan vijfhonderd genodigden aanwezig waren, waaronder de
aartsbisschop van Rouen en andere kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders, leden van het
Institut de France, senatoren, Fétis, Hamel en De LaFage. 136 Bij de orgelaudities door Batiste
en Renaud de Vilbac klonken ook vocale composities (O Salutaris van Cherubini, Noël van
Adam) en composities voor harmonium door Victor Dubois, docent aan het Brusselse conservatorium. Begin 1869 kondigde Merklin aan dat elke maandag- en donderdagmiddag bespelingen in de werkplaats zouden worden gegeven. De twee genoemde organisten openden
deze serie. 137 Op 3 mei van dat jaar gaf Bruckner bij Merklin een recital. 138
Na de ingebruikname van het Cavaillé-Coll-orgel in het Trocadéro 139 en andere
zaalinstrumenten van Merklin 140 worden berichten in de muziekpers over atelieruitvoeringen
schaars. De journalistiek ging zich kennelijk richten op openbare orgelrecitals die rond deze
tijd opkwamen. Het is onbekend in welke mate de atelierconcerten nadien bleven bestaan.
2.2.5. ‘l’Organiste moderne’
Hoewel organisten op de eerste plaats een kerkelijke functie bekleedden, is het opmerkelijk
dat zij vanaf de tweede helft van de 19de eeuw een voorkeur aan de dag legden voor het componeren van profane werken. Tot 1740 was geschreven muziek op de alternatimpraktijk van
liturgische vieringen gebaseerd. 141 We hebben gezien dat wereldlijke invloeden – Noëlvariaties en improvisaties op populaire liturgische thema’s – nadien groeiden, om in de eerste decennia van de 19de eeuw uit te lopen in een geheel mondaine speelstijl. Niettemin waren de
talrijke Hymnes, Versets, Offertoires, Elévations, Communions en Sorties van Lefébure-Wély
aan een liturgische context gebonden. Ironisch genoeg bood de op de klassieken gebaseerde
style sévère eerder ruimte voor seculiere dan kerkelijke gebruiksmuziek. De nieuwe trend
uitte zich in sonates, symfonieën, allegri, scherzi, romances en andere vrije composities. Bij
Lemmens maakte een Marche Pontificale of een Adoration deel uit van een sonate, hoe
‘liturgisch’ ook bedoeld. De Pièces dans differents styles van Guilmant suggereerden eerder
een religieuze sfeer dan een liturgisch concept. Enkele uitzonderingen dienen te worden
135
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genoemd: Guilmant leverde met twaalf banden L’Organiste Pratique (1872-1883) en tien
cycli L’Organiste Liturgiste (1865-1899) waardevolle bijdragen aan de kerkmuziek. Zijn
voorganger in de Trinité, Alexis Chauvet (1837-1871), schreef een bundel Offertoires met
verwijzingen naar de kerkelijke zon- of feestdagen. Naast bekende profane stukken (Scherzo,
Toccata, Grand Choeur dialogué) componeerde Gigout enkele honderden kleine orgelwerken
in modale stijl voor kerkelijk gebruik.
Franck daarentegen schreef weinig strikt kerkelijke orgelmuziek (Trois Antiennes, delen uit L’Organiste); de twaalf grote orgelwerken zijn voor concertgebruik bedoeld. Hetzelfde
geldt voor de sonates van Guilmant en de symfonieën van Widor (de Symphonies Gothique en
Romane nemen door hun religieuze esprit wellicht een uitzonderingspositie in). Vierne
schreef op twee Communions (op. 8 en 58) en twee Messes basses (op. 30 en 62) na geen
liturgische muziek voor orgel. 142 De publicatie van L’Orgue Mystique (1927-’32) van Charles
Tournemire vormt wel het hoogtepunt in dit genre. Men kan zich overigens afvragen of de
behoefte aan geschreven liturgische orgelmuziek echt groot was, omdat er hoofdzakelijk geïmproviseerd werd.
Bij atelier- en inwijdingsconcerten genoten bepaalde organisten een duidelijke voorkeur boven anderen. Was Lefébure-Wély tijdens de aanvangsjaren favoriet bij Cavaillé-Coll, nadat
laatstgenoemde kennisgemaakt had met Lemmens’ speelstijl, verbleekte Lefébures ster
gaandeweg. Dat de ‘kampioen van het Second Empire’ niet aan de inauguraties van de zeer
belangrijke instrumenten in St.-Sulpice en Notre-Dame deelnam, is veelzeggend. Cavaillé
sprak een voorkeur voor Lemmens uit als kandidaat voor het titularisschap van St.-Sulpice,
maar de kerkelijke overheden, aangevoerd door Abbé Hamon, drongen aan op de benoeming
van Lefébure-Wély. Na de ‘Gentse affaire’ liet Lemmens zich – wat zijn omgang met Cavaillé-Coll betreft – uitsluitend tijdens atelierconcerten horen.143 Na 1860 gingen ook Franck en
Saint-Saëns meedraaien in het circuit van inwijdingsconcerten, tien jaar later werden ze ‘opgevolgd’ door twee protegés van Lemmens en Cavaillé: Guilmant en Widor. Tot 1898 behoorden zij tot de voornaamste representanten van het huis Cavaillé-Coll. Widor leende zijn
diensten zelfs uitsluitend aan Cavaillé-Coll, Guilmant werkte ook wel mee aan inwijdingen
van orgels van Merklin, Abbey, Puget. 144 Hoewel Franck veel Cavaillé-Coll-orgels inspeelde
(o.a. Ste.-Clotilde, St.-Sulpice, Notre-Dame, Trinité, St.-Etienne-du-Mont, Trocadéro), werkte
hij ook voor andere makers: Martin (St.-Paul-St.-Louis, 1871), Fermis (St.-François-Xavier,
1878) en Merklin (St.-Eustache, 1879; St.-Jacques-du-Haut-Pas, 1889). Gigout genoot als
organist veel respect, trad ook op bij audities aan de avenue du Maine, maar werd weinig gevraagd bij ingebruiknames.
Het volgende overzicht vermeldt belangrijke inspelingen (zonder vermelding van Cavaillé-Coll-orgels), aangevuld met gegevens over atelieraudities:
jaar

definitieve locatie

1852
1854

St.-Vincent-de-Paul
Paris, St.-Eustache
(Ducroquet)
Saint-Omer, Cathédrale

1855

atelierconcerten

inspelingen
Lefébure-Wély, Cavallo
Lemmens, Franck, Cavallo,
Basille
Lefébure-Wély, Fessy,

142

In het voorwoord van de Pièces en style libre, op. 31, noteert hij dat de stukken de lengte hebben van een
Offertoire, op het liturgisch gebruik gaat hij verder niet in. Aan een van de Pièces de fantaisie, Fantômes op.
54/4, voegt hij toe dat het stuk seulement pour le concert is bedoeld.
143
Lemmens participeerde voorts bij de inwijding van het Merklin-Schütze-orgel in de kathedraal van Rouen
(1860). Hij gaf een soloconcert, waar 6000 toehoorders op afkwamen.
144
Guilmant bespeelde orgels in het atelier van Merklin die bestemd waren voor de kathedralen in Arras en
Clermond-Ferrand (Smith [1992], 75; RGMP 1878, 198).

65

1856
1856
1857
1859
1859/60
1862

Gent, St.-Niklaas
Carcassonne/Luçon
Perpignan, Cathédrale
Paris, Ste.-Clotilde
Rouen, Cathédrale
(Merklin-Schütze)
Paris, St.-Sulpice

1862
1862

Bayeux, Cathédrale
Arras, Cathédrale
(Merklin-Schütze)

1865
1868

Salon Erlanger/Maracci ?
Paris, Notre-Dame

1868
1869

Paris, St.-Augustin
(Barker-Peschard)
Paris, Trinité

1870

Bracewell (Hopwood)

1873

Sheffield, Albert Hall

1874
1874
1875

Saint-Anne-d’Auray
Lisieux, Cathédrale
Amsterdam, Paleis voor
Volksvlijt
Manchester, Town Hall
Paris, Trocadéro

1877
1878
1879
1880
1880
1880
1884
1885
1887
1889
1889
1890

Simon, Durand, Cavallo
Lefébure-Wély
Cavallo, Franck
Renaud de Vilbac, Batiste

Guilmant, Batiste, Renaud
de Vilbac, Lefébure-Wély,
Hocmelle, Chauvet
Guilmant

Saint-Saëns, Widor,
Guilmant
Best, Saint-Saëns, Widor,
Guilmant, Mailly, Franck
Guilmant
Widor, Guilmant
Widor, Guilmant

Paris, St.-Eustache
(Merklin)
Orléans, Cathedrale
Brussel, Conservatorium
Lyon, St.-François
Rouen, St.-Godard
Caen, St.-Etienne
Paris, Eglise Américaine
Toulouse, St.-Sernin
Amiens, Cathédrale
Rouen, St.-Ouen

Lefébure-Wély
Lefébure-Wély, Franck
Lemmens, Vilbac, Batiste,
Sergent, Klein
Schmitt, Basille, Franck,
Saint-Saëns, Guilmant
Lefébure-Wély

Lefébure-Wély, Chauvet
Sergent, Loret, Durand,
Chauvet, Franck, Widor,
Saint-Saëns, Guilmant
Gigout, Schmitt, Batiste
Saint-Saëns, Franck,
Widor, Durand, Fissot
Spark
Best
Guilmant
Guilmant
Best ?
Widor, Guilmant, Franck,
Gigout, Dubois, Mailly,
Loret, Saint-Saëns e.a.
Franck, Guilmant, Dubois,
Gigout, Dallier
Guilmant
Mailly
Widor
Widor
Guilmant
Guilmant
Guilmant
Guilmant
Widor

Parallel aan de buitenlandse opdrachten van Cavaillé-Coll maakten Guilmant, Saint-Saëns en
Widor hun eerste buitenlandse concerttournees. In 1839 reisde Lefébure-Wély al door Frankrijk en Zwitserland en verzorgde diverse programma’s op orgel en poïkilorgue. 145 Inwijdingsrecitals in den vreemde werden spoedig routine voor prominente kunstenaars. In 1866 leverde
Cavaillé een orgel voor de Carmelietenkerk in Kensington (Londen), dat door Guilmant en

145

France Musicale 1839, nr. 2, 563, 594. Het Poïkilorgue was een instrument met doorslaande tongen, rond
1831 door vader en zoons Cavaillé-Coll ontwikkeld.
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Widor in gebruik werd genomen. 146 Vijf resp. zes jaar later concerteerden Saint-Saëns en
Guilmant op het zojuist opgeleverde Willis-orgel in de Royal Albert Hall te Londen.147 Guilmant werd kort hierna tot honorary life member of the College of Organists benoemd. 148 Voor
beiden lag een internationale carrière in het verschiet. Saint-Saëns keerde jaarlijks naar Engeland terug, doch na zijn vertrek uit de Madeleine in 1877 kwam aan de orgelrecitals een voorlopig einde, doordat zijn optredens als pianist of dirigent hem nu volledig in beslag namen.
Pas in 1896-’97 ondernam hij weer orgeltournees naar Zwitserland (negen concerten), België,
Skandinavië, Spanje en Nederland (tweemaal in Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt; Utrecht,
Domkerk; Haarlem, St.-Bavo, voorts Den Haag, Rotterdam, Arnhem, Zwolle, Nijmegen,
Leeuwarden, Groningen en Deventer). 149 Widor trad in 1874 in Sheffield op en maakte
nadien nog vele malen de oversteek om concerten te geven. Later reisde hij naar Duitsland,
Italië, België, Nederland (1886), 150 Zwitserland en driemaal naar Rusland. 151 Ook Gigout gaf
vanaf 1882 recitals in Engeland. Later bezocht hij vijfmaal Barcelona en concerteerde hij in
Zwit-serland. 152
De meest bereisde organiste moderne was ongetwijfeld Guilmant. In Engeland genoot
hij direct veel aanzien. Vanaf 1874 speelde hij met enige regelmaat in Sheffield. 153 In het
voorjaar van 1876 gaf hij in Engeland twaalf recitals in vijftien dagen. 154 Hij maakte tournees
naar onder andere Italië (1881, 1890) en Rusland (1884) en was de eerste Franse organist die
in de Verenigde Staten concerteerde (1893, 1897-’98 en 1904). De oprichting van de
Guilmant Organ School te New York in 1899 door zijn leerling William C. Carl was min of
meer een gevolg van zijn grote populariteit. In zijn programma’s toonde Guilmant zich – meer
dan Widor, die zich naast eigen werk bijna uitsluitend om Bach bekommerde – een gedegen
herontdekker van oude muziek. De roem van zijn historische concerten in het Trocadéro
droeg hij in zijn tournees verder uit. Naast Bach speelde hij composities van Frescobaldi,
Muffat, Clérambault, Buxtehude, Kerll, Böhm, Sweelinck en Van Noordt. 155 In de functie van
recitalist was Guilmant een gedreven voortzetter van een traditie die rond 1840 in Engeland
was begonnen.
In de loop der eeuwen hebben orgelmakers en organisten elkaar in alle facetten van de orgelkunst beïnvloed. In de barok zijn contacten aanwijsbaar tussen Carlier en Titelouze, Schnitger
en Lübeck, Veldcamps en Duyschot en Garrels. In ons land traden in de 19de eeuw Nicolaï,
vader en zoon De Lange, Klerk en Van ’t Kruijs op als pleitbezorgers voor of als adviseurs
van Witte, terwijl Verheijen invloed uitoefende op orgelmakers als Adema en Maarschalkerweerd. Ook bij Cavaillé-Coll was de ontwikkeling van een vroeg-romantisch naar een symfonisch orgelconcept het resultaat van een intensieve samenwerking met prominente organisten.
Klankvorming, dispositieopbouw, koppelingen, klavieromvang etc. werden mede door hen
bepaald. Om enkele voorbeelden te noemen: het Effet d’Orage is onmiskenbaar door
146

RGMP 1866, 239.
R. Smith (1992), 100-101. In dezelfde serie traden o.a. Mailly en Bruckner op.
148
RGMP 1873, 71.
149
[Anoniem], ‘Camille Saint-Saëns als orgelcomponist’, Het Orgel 18/9 (juni 1921), 29.
150
In het Paleis voor Volksvlijt dirigeerde hij zijn Tweede Symfonie op. 54 en de orkestsuite uit Maître Ambros
op. 56 en speelde hij zijn Vierde Orgelsymfonie, op. 13/4 (Le Ménestrel 1886, 5-6).
151
In 1900 gaf hij de première van zijn Symphonie Romane, op. 73 in de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche te
Berlijn, het jaar daarop speelde hij het Cavaillé-Coll-Mutin-orgel in het Moskouse Conservatorium in (Van
Oosten, 148, 154).
152
Ochse, 101, 111.
153
Guilmant reisde in 1874 driemaal naar Sheffield (RGMP 1874, 23, 110, 327).
154
RGMP 1876, 22.
155
Het programma van het Trocadéro-concert van 8 juni 1903 vermeldt een Fantasia in d en Toccata in a van
Sweelinck, een Fantasia in d van Van Noordt en werken van Bastiaans, Litzau en De Lange (Trocadéro, Auditions d’orgue [Paris 1903]).
147
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Lefébure-Wély en geestverwanten gestimuleerd. 156 Het is ook bekend dat Franck een belangrijke stem had in de definitieve dispositie van het orgel in Ste.-Clotilde (klaviervolgorde,
relatief groter aantal strijkers en overblazende fluiten en koppelmogelijkheden). Widor en
Guilmant bepleitten een verdere uitbreiding van koppels 157 en het opnieuw disponeren van de
repeterende mixtuur en de Cornet. Guilmant stond zelfs het aanbrengen van een Jeu de Tierce
op het Positif voor. 158 In Rouen adviseerde Widor het veelgebruikte Récit vanaf een ander
klavier dan het vierde bespeelbaar te maken. 159
2.3. Concerten voor orgel en orkest
2.3.1. Functie van het zaalorgel
Hoewel in de 18de eeuw regelmatig non-theatrale muziekuitvoeringen plaatsvonden, is de
eigenlijke concertzaal van veel later datum. Haar ontstaan houdt verband met de opkomst van
grote orkesten, die door hun massieve klank een grotere ruimte vereisten. Daarnaast bood de
concertzaal een passende accommodatie voor een talrijker wordend publiek. In deze zalen
werden, veelal pas naderhand, orgels geplaatst, vooral ten behoeve van begeleiding van koorwerken, zelden met het oog op concerten voor orgel en orkest.
Voordat in Birmingham in 1834 een grote concertzaal met orgel ontstond, was reeds in
1748 een bescheiden music room in de Holywell Street te Oxford in gebruik genomen. Deze
uitsluitend voor concertdoeleinden gebouwde zaal was één der eerste in Europa. Kort na de
ingebruikname plaatste men op het podium een orgel voor de begeleiding van oratoria. Waarschijnlijk werd het ook gebruikt voor concerten met orkest. Het orgel werd een opvallende
blikvanger in de concertruimte:
Damit hatten sie quasi sakral im antikisierten oder neogotisch stilisierten Kunsttempel
jene Seite des Raums inne, an der sich im Sakralbau der Altar befindet. […] Das
Gehäuse dieser Werkorgeln wurde architectonisch sehr unterschiedlich in dem Raum
einbezogen, entweder neoklassizistisch mit plastischem Prospekt, Türmen und Karyatiden in die Rückwand eingelassen. 160
In Londen beschikte men over concertfaciliteiten in Hickford Rooms en Hannover Square
Rooms. In laatstgenoemde zaal vonden rond 1810 de eerste Bachuitvoeringen met orgel
plaats. 161 Het instrument behoorde in Engeland al spoedig tot de obligate inventaris van een
concertzaal, overigens op de eerste plaats bestemd voor begeleiding van koormuziek. In
Exeter Hall 162 werd negen jaar na de bouw een gelijkzwevende stemming ingevoerd en

156

Voor zover bekend werd het Effet d’Orage in 1848 in Saint-Brieuc geïntroduceerd (Eschbach, 51). De Zwitserse orgelmakers Mooser en Haas gingen voor met onweerseffecten en hagelmachines in Fribourg (tussen 1824
en 1834) resp. Luzern (tussen 1858 en 1862). Cavaillé-Coll bezocht het orgel in Fribourg in 1844 (mededeling
Paul Peeters).
157
De orgels van St.-Sulpice en Notre-Dame bezaten aanvankelijk slechts twee tirasses. De klavieren konden alleen aan het Grand-Choeur worden gekoppeld, onderlinge copulas bestonden (nog) niet.
158
Ondermeer aanwezig in Epernay, St.-Pierre-St.-Paul (Cavaillé-Coll 1898), Meudon, salonorgel van Guilmant
(Mutin 1899), Neuilly, St.-Pierre (Mutin 1900), Parijs, Schola Cantorum (Mutin 1902) en Parijs, St.-Philippe-duRoule (Mutin 1903).
159
Ondanks de aanwezigheid van een rugwerk werd in Caen, St.-Etienne (1885) en Toulouse, St.-Sernin (1889)
de volgorde Grand-Orgue-Positif-Récit toegepast.
160
Jakob, 31.
161
In 1812 voerden S. Wesley en V. Novello Bachs Praeludium in Es [BWV 552] uit, in een arrangement voor
orkest en orgelduet (Thistlethwaite [1990], 176).
162
Vgl. 2.2.2.
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maakten mixturen en Sesquialters plaats voor 8’-grondstemmen. Een Barkermachine en een
vrijstaande speeltafel completeerden dit instrument.163
In 1761 richtte men in Hamburg een ‘Konzerthall’ op. Ruim tachtig jaar later bouwde men in
dezelfde stad een Tonhalle, waarin Peter Trappe het eerste Duitse zaalorgel met ’22 klingende
Stimmen im 16 Fußton’ installeerde. 164 Tijdens het Niederrheinischen Musikfest in Keulen
(1835) dirigeerde Mendelssohn Händels Salomo en men besloot hiervoor een provisorisch
orgel samen te stellen met gebruikmaking van pijpen uit het Domorgel. 165 Drie jaar later, tijdens uitvoeringen van Händels Josua en Bachs Himmelfahrtskantate, werd deze procedure
herhaald. Het sprak in Duitsland niet vanzelf dat bij de bouw van een concertgebouw direct
een orgel werd geplaatst: het Odeon in München (1828) kreeg er pas 23 jaar later een. Blijkens een aankondiging in Neue Zeitschrift für Musik uit 1859 was voor het orgel in Elberfeld
louter een begeleidingsfunctie weggelegd:
In Barmen und Elberfeld werden gegenwärtig neue Concertsäle gebaut, deren zweckmäßige Einrichtung und Ausstattung als vielversprechend gerühmt wird. Neu und
nachahmungswerth für Deutschland ist die von England adoptirte Einrichtung, eine
Orgel im Concertsaal aufzustellen, deren Mangel wir namentlich bei Händel’schen
Oratorien schon oft beklagten und durch die unglücklichsten Surrogate ersetzt sehen
mußten. Die genannten Orgeln für beide Concertsäle werden übrigens ihrem auf je
4000 Thaler angeschlagen Baupreis nach von respectabler Größe sein. Die Einweihung des Elberfelder Concertsaales soll schon im Herbst mit dem ‘Messias’ stattfinden. 166
Het orgel in Barmen [=Wuppertal] werd voor het eerst gebruikt bij een uitvoering van Haydns
Schöpfung. In de Züricher Tonhalle klonk het orgel bij de eerste Zwitserse uitvoering van de
Matthäus-Passion in 1872. 167 Opmerkelijk zijn de premières van concerten voor orgel en
orkest van Szadrowsky en Rheinberger in kerken in Glarus (Zwitserland) en Leipzig in resp.
1870 en november 1884. 168
Van een hoge vlucht van concertorgels, zoals in Engeland, is in Duitsland aanvankelijk geen sprake geweest. Voordat Walcker in de jaren ’70 en ’80 enkele belangrijke zaalorgels vervaardigde, kreeg deze firma in 1863 de opdracht voor een concertorgel (IV/ped/89) in
Boston Music Hall. Onderstaande lijst van instrumenten illustreert de situatie in het Duitse
taalgebied in de tweede helft van de 19de eeuw: 169
Hamburg, Tonhalle
München, Odeon
Elberfeld, Konzertsaal
Barmen, Casino Concordia
Keulen, Gürzenich-[Saal]

1845
1851
1859
1861
1863

163

Trappe
Walcker
Ibach
Ibach
Ibach

II/22
II/20
III/36
III/44
III/37

Jakob, 32
Ibidem, 34.
165
Choroba, 14.
166
Neue Zeitschrift für Musik, Band 51, nr. 9 (1859), 76.
167
Jakob, 38.
168
Urania 1870, 79; Choroba, 32. Het Rheinberger-concert werd in de Paulskirche uitgevoerd. In hetzelfde jaar
was het Walcker-orgel in het Neues Gewandhaus in dezelfde stad in gebruik genomen. Het is onduidelijk
waarom de première van het werk hier niet plaatsvond.
169
Opgaven uit Chr. Ahrens, Zur Geschichte der Konzersaalorgel in Deutschland – Die Klais-Orgel der RuhrUniversität Bochum (Franfurt/Main 1999), 8; Falkenberg, 247; Jakob, 37; Lipsky, Th., ‘Konzertsaalorgeln in
Deutschland bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts und ihre architektonische Einbindung in den Konzertsaal, Acta Organologica 28 (2000), 296-297, Walcker-Internetsite [www.walcker-orgel.de].
164
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Düsseldorf, Tonhalle
Wenen, Musikvereinssaal
Zürich, (Alte) Tonhalle
Frankfurt a/M, Saalbau
Aachen, Kulturhaussaal
Leipzig, Neues Gewandhaus
Praag, Rudolfinum
Leipzig, Kristallpalast
München, Odeon
Berlijn, Philharmonie
Stuttgart, Liederhalle
Keulen, Gürzenich-[Saal]
München, Kaimsaal
Bonn, Beethovenhalle
Duisburg, Tonhalle

1866
1872
1872
1876
1876
1884
1884
1887
1887
1888
1894
1895
1895
1899
1900

Schulze
Ladegast
Kuhn
Walcker
Stahlhuth
Walcker
Sauer
Walcker
Maerz
Schlag
Weigle
Sauer
Walcker
Walcker
Sauer

III/39
III/55
II/30
III/45
III/41
III/54
III/50
III/60
II/25
III/50
V/57
III/47
III/50
III/48
III/44

Dat de acceptatie van het Duitse orgel als volwaardig concertinstrument lang op zich liet
wachten, mag blijken uit een brief die Max Reger in 1900 aan Karl Straube schreef:
Das Orgelspiel muß erst wieder zu einer ernsten Kunst erhoben werden; es lag darnieder. Ist denn ganz und gar vergeßen worden, daß die Orgel nicht nur ein Kircheninstrument ist, sondern auch Konzertinstrument ersten Ranges! Doch jetzt regt sich –
Gott sei Dank – schon mehr und mehr überall wieder die alte herrliche Orgelkunst. 170
De in 2.1.3. genoemde concertorgels in ons land waren eigenlijk alleen bedoeld voor oratoriumuitvoeringen. Reeds in 1868 schreef een zekere Amersfoordt een artikel in de Amsterdamsche Courant waarin hij tot de bouw van een orgel in het Paleis voor Volksvlijt opriep,
teneinde ‘Händels Oratorium met behoorlijke orgelbegeleiding, krachtig en edel te mogen
hooren uitgevoerd’. 171 Hoewel het Cavaillé-Coll-orgel tijdens de openingsconcerten voor
begeleidingen van enkele koorwerken werd gebruikt, had het in de praktijk meer een functie
als soloinstrument of obligaatpartij bij orkestwerken. 172 Het Maarschalkerweerd-orgel in het
Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te Den Haag, gemaakt in 1888, klonk voor het eerst
in Händels Israel in Egypt, een cantate van Bach 173 en een Händel-concert. Ook het oprichtingsbestuur van het Amsterdamse Concertgebouw was ervan overtuigd dat ‘bij het uitvoeren
van oratoria en de klassieke werken der groote meesters’ een orgel onontbeerlijk was. 174 Bij
de ingebruikname in 1891 maakte men echter een ommezwaai en klonken werken voor orgel
en orkest: Händel, Concerten [op. 4] nr. 4 [en op. 7, nr. 1] en Guilmant: Symphonie [nr. 1 in d,
op. 42]. 175

170

Ahrens, 21.
Amsterdamsche Courant (AC), 20/21 december 1868.
172
Vanaf 1899 werd het gebruikt bij uitvoeringen door de Amsterdamse Oratoriumvereniging onder leiding van
D. de Lange en A. Tierie, waarbij De Pauw, De Wolf en Cornelis de orgelpartij voor hun rekening namen.
173
Uitgewerkte continuopartijen waren van Mendelssohn resp. S. de Lange jr. (Caecilia 1888, 115-116).
174
Verheijen (1891), 10.
175
Het Orgel 6/8 (oktober 1891), [2]. In 1893, 1894 resp. 1902 werden een Fantasie voor orgel en orkest van S.
de Lange jr., een Orgelconcert en een Feestouverture in E voor orgel en orkest van M.H. van ’t Kruys door het
Concertgebouworkest uitgevoerd, met de componist als solist (H.J. van Royen e.a. [red.], Historie en kroniek
van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest, deel I [Zutphen 1988], 38, 40 en 108).
171
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2.3.2. Opkomst van het orgelconcert
De Duitse musicoloog Volker Choroba omschrijft het concert voor orgel en orkest als een
‘muziekhistorisch randverschijnsel’.176 Hij spreekt voorts de vrees uit dat organisten en musicologen nauwelijks op de hoogte zijn van werken voor deze bezetting – het Concerto voor
orgel, strijkers en pauken van Poulenc en de Derde Symfonie van Saint-Saëns uitgezonderd – ,
afgezien van de vraag, in hoeverre ze andere composities voor orgel en orkest ook daadwerkelijk kennen.
Het klassieke orgelconcert, met name de door Händel begonnen traditie, werd in Engeland voortgezet door onder anderen Arne, Stanley, Hayes, Felton, Hook en Camidge. Samuel
Wesley, 177 William Crotch 178 en Thomas Attwood Walmisley 179 waren waarschijnlijk de
laat-sten die concerten in deze stijl schreven. Op het continent waren onder anderen Haydn,
Wagenseil, Brixi en Sammartini actief op dit gebied. Choroba schat het aantal orgelconcerten
in deze periode op 200 à 300. 180 Tussen 1866 en 1945 ontstonden minimaal 220 werken voor
deze bezetting, waarvan circa veertig vóór 1900. 181 Sedert 1945 heeft het genre zich doorgezet: meer dan 350 gepubliceerde composities voor orgel en orkest. 182
In april 1855 vond in de Parijse St.-Eustache de première plaats van het Te Deum van
Hector Berlioz pour deux choeurs, avec orchestre et orgue concertant. 183 Deze bijzondere gebeurtenis markeerde de eerste grootschalige confrontatie tussen orkest en orgel, waarbij de
een jaar eerder benoemde titularis Edouard Batiste de orgelpartij voor zijn rekening nam.
Elf jaar later componeerde François-Joseph Fétis een Fantaisie symphonique pour
orgue et orchestre. Aanleiding hiertoe was het gouden jubileum van de Koninklijke Academie
en de voltooiing van een concertorgel in de (oude) zaal [het Palais Ducal] van het Brusselse
Conservatorium. Fétis had sinds 1850 alles in het werk gesteld om de Belgische orgelbouw en
het orgelspel – middels het onderwijs van zijn protegé Lemmens – te verbeteren. 184 In 1861
was het Merklin-Schütze-orgel nog maar gedeeltelijk opgeleverd (34 van de 56 registers),
maar de recensent van France Musicale schreef – waarschijnlijk zeer tot Fétis’ genoegen –
‘Bruxelles a l’honneur d’être la première ville sur le continent qui possède un orgue dans une
salle de concert’. 185 Vijf jaar later werden de twee overige klavieren toegevoegd en vond de
première van de driedelige Fantaisie plaats door Lemmens en het conservatoriumorkest.
Enige tijd na de ingebruikname van het Paleisorgel speelde Mailly met het Paleisorkest onder
leiding van Johan Coenen hetzelfde werk in Amsterdam. 186
176

Choroba, 1.
Concerten in A (1787), in D (1800) en in C (1814), The New Grove’s Dictionary², deel 27, 310.
178
Three Concertos in F, A, Bes (1805), ibidem, deel 6, 731.
179
Concerto in D (1831), ibidem, deel 27, 47.
180
Choroba, 1; mogelijk bedroeg het aantal Engelse orgelconcerten al tweehonderd (Ch. Cudworth, ‘England,
18. und frühes 19. Jahrhundert’, MGG deel 3, 1399-1400).
181
Choroba, 277-311.
182
In de 20ste eeuw hebben de volgende Nederlandse componisten hieraan een bijdrage geleverd: Andriessen
(1950), Badings (1952, een tweede concert van onbekende datum), De Braal (onbekende datum), Van Dijk (twee
in 1951, 1953), Dresden (1953), Van der Horst (1952, 1960), De Jong (1974), De Klerk (1941, 1968, 1976), Van
Koert (1947), Monnikendam (1938, 1958, 1960, 1968), Toebosch (1941). De twee concerten voor orgel en
orkest van Bijster (1955) en Keuris (1993) zijn door Choroba niet vermeld. De van oorsprong Nederlandse
componist Gerard Bunk (1888-1958) schreef een Legende op. 55b (1914), Symphonische Variationen op. 67
(1919), Konzert op. 70 (1921) en Andante Sostenuto op. 75IIIa (1948) (Choroba, 280-281). Pomper componeerde een concert voor orgel en orkest, Pijper een symfonie voor dezelfde bezetting (mededeling Herman de Kler,
Den Haag).
183
RGMP 1855, 137. Solisten (sopraan, tenor) zijn niet vermeld.
184
Vgl. 1.6.
185
France Musicale 1861, nr. 25, 307. Blijkbaar was hij niet op de hoogte van de genoemde orgels in Duitse
concertzalen (pp.69-70)
186
Amsterdamsche Gids (AG), nr. 13, 25 maart 1876, 2.
177
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Kort na zijn leertijd bij Fétis schreef Widor een gelegenheidswerk voor orgel en orkest. Het
werd in 1865 tijdens een expositie in Porto uitgevoerd, maar is later door de componist vernietigd. In zijn Souvenirs autobiographiques schrijft hij hierover:
Mon séjour à Porto me rapporta un autre bénéfice artistique: celui de m’entendre exécuter à l’orchestre pour la première fois. On me demanda en effet de composer, pour
la fin de l’exposition une grande ouverture pour orchestre et orgue. J’écrivis une
œuvre très simple, selon mes moyens. Bienqu’elle ait été bien accueillie, j’en ai fait
justice en la détruisant quelques années plus tard. 187
Composities voor orgel en orkest vloeiden in eerste instantie voort uit ingebruiknames van
concertorgels of opdrachten. Saint-Saëns componeerde zijn Troisième Symphonie op. 78 in
1886 voor de Royal Philharmonic Society te Londen. Hij kende het Gray & Davison-orgel in
St. James’ Hall, waar het orkest doorgaans optrad en de première zou plaatsvinden, maar
moest ervaren dat dit instrument enkele jaren eerder was vervangen door een kleiner, minder
interessant orgel. 188 Widor schreef zijn Troisième Symphonie op. 69 in opdracht van de
Engel-se Consul-Generaal te Genève, Sir Daniel Barton, voor de inwijding van Victoria Hall
en het orgel aldaar, in dezelfde stad. De eerste uitvoering was op 28 november 1894. 189
Dertien jaar later schreef hij de Sinfonia Sacra, vanwege zijn benoeming tot lid van de
Königlichen Aka-demie für Schöne Künste in Berlijn. In 1909 speelde Albert Schweitzer de
orgelpartij van de Symphonie [nr. 2] für großes Orchester und Orgel op. 77 van Marie-Joseph
Erb, bij gelegen-heid van de ingebruikname van het orgel in het Sängerhaus te Straatsburg.
Vier jaar later werd het Weense Konzerthaus ingewijd met onder andere Richard Strauß’
Festliches Präludium für Orchester und Orgel op. 61. 190
Van Engelse componisten noemen we Ebenezer Prout (1835-1909): Concerto in E
minor op. 5 (eerste uitvoering in Crystal Palace, 1872) en Concerto No. 2 in E flat op. 35
(Bristol, Colston Hall, 1885). In 1874 had – eveneens door John Stainer in Crystal Palace –
de première plaats van het Concerto for Organ and Orchestra in F Major van Henry Gadsby
(1842-1907). Voorts waren vóór 1900 enkele werken geschreven door Elgar (Sursum Corda),
Lloyd en Sawyer, die hun eerste uitvoering in een kerkelijke omgeving beleefden.
Het aantal Franse composities voor orgel en orkest tot 1900 was omvangrijker. Naast
Saint-Saëns en Widor schreven onder anderen Bonnet (Concerto pour orgue et orchestre, op.
9), Théodore Dubois (Fantaisie triomphale, Hymne Nuptial) en Boëllmann (Fantaisie dialoguée op. 35) voor deze combinatie. De eerste uitvoering van laatstgenoemd werk – met een
grote orkestbezetting – vond plaats onder Lamoureux in het Cirque des Champs-Elysées, tien
maanden voor de vroegtijdige dood van de componist. De twaalf werken voor orgel en orkest
van Guilmant zijn alle orkestraties van solocomposities (Sonates nrs. 1 en 8, delen uit L’Organiste Pratique, Pièces dans differents styles, etc.). Guilmant heeft een indrukwekkende bijdrage geleverd voor de promotie van werken voor orgel en orkest. In 1875 had hij het Händelconcert in d, op. 7 nr. 4 in conservatoriumverband uitgevoerd, waarover Le Ménestrel schreef:
M. Alexandre Guilmant nous a fait entendre un curieux concerto d’orgue, ou pour être
plus exact, des fragments de deux concertos de l’auteur du Messie. 191

187

Ch.M. Widor, Souvenirs autobiographiques, 8 (geciteerd door Van Oosten, 127).
R. Smith (1992), 125.
189
Van Oosten, 144-145.
190
Choroba, 286, 308.
191
Le Ménestrel 1875-1876, 15.
188
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Vijf jaar later werden de bespelingen in de Trocadéro-serie telkens begonnen met een Händelconcert, waarbij Eduard Colonne een klein orkest dirigeerde.192 Als onderdeel van de officiële
ingebruiknameconcerten stond Guilmants Symphonie nr. 1 op. 42 op 22 augustus 1878 in het
Trocadéro op het programma. 193 Later werden talrijke eigentijdse composities voor orgel en
orkest ten gehore gebracht (Bernard, Hymne; Saint-Saëns, Prélude uit Oratorio de Noël, Cyprès et Lauriers, op. 156, Syme, Les Souvenirs de Meylan, La Tombelle, Fantaisie, Populus,
Marche hiératique, Rousseau, Cantabile et Berceuse, Salomé, Berceuse, Lefebvre, Prélude et
Choral). 194
Ondanks het feit dat in het Duitse taalgebied zaalorgels voor oratoriumdoeleinden werden vervaardigd, is het aantal composities voor orgel en orkest niet klein. Choroba vermeldt
werken van Bartmuß (1899, 1901), Bibl (1891), Degner (1895), Fischer (1884, 1889), Forchhammer (1873), Heidrich (1895), Kühnel (1892), Lux (1896), Rheinberger (1884, 1887,
1894), Schrech (1893), Steggall (1898, aan Widor opgedragen) en de reeds genoemde
Szadrowski (1870). 195 Hiertoe zijn uiteraard niet gerekend de talrijke obligaatpartijen: Mahler
(Symfonieën II en VIII, beide met koor), Richard Strauß (Also sprach Zarathustra, Eine
Alpensinfonie), Karg-Elert (Festlicher Choral ‘Wunderbarer König’). In het Engelse resp.
Franse repertoire zijn – voor zover we weten – obligaatpartijen aanwezig in de EnigmaVariaties van Elgar en de Vierde (op. 44) en Zesde Symphonie (op. 48) van Charles Tournemire. Ook aan Tsjaikovski’s Manfred-symfonie neemt het orgel deel.
Na 1900 werd de combinatie orgel en orkest veelvuldiger beoefend. Het aantal zaalorgels
steeg aanzienlijk, waardoor uitvoeringsmogelijkheden eveneens toenamen. Het 20ste-eeuwse
repertoire, gevormd door composities van onder meer Dupré (1928, 1938), Jongen (1927),
Poulenc (1938), Copland (1924), Hindemith (1927), Peeters (1944), Respighi (1905), Bossi
(1895, 1908, 1923), Sowerby (1926, 1937, 1944), Tournemire (1910, Poème op. 38, opgedragen aan Evert Cornelis), Demessieux (1949) en anderen, valt hier buiten beschouwing. We
zullen zien dat het in het Paleis voor Volksvlijt gespeelde repertoire voor orgel en orkest sterk
afweek van het in deze paragraaf genoemde, en meer gelegenheidswerken betrof, die de tand
des tijds niet hebben doorstaan.
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Ochse, 98.
RGPM 1878, 269. Deze bewerking voor orgel en orkest van de vier jaar eerder ontstane Sonate in diende
Widor en Vierne mogelijk tot voorbeeld. Widor stelde in 1880 uit de hoekdelen van zijn Zesde Symfonie op. 42/2
en het Andante uit zijn Tweede Symfonie op. 13/2 een Symphonie pour orgue et orchestre op. 42 [bis] samen,
waarvan de première twee jaar later door de componist in de Royal Albert Hall plaatsvond. Vierne schreef voor
een Amerikaanse tournee in 1926 een Concerto, dat was opgebouwd uit het Scherzo uit de Tweede Symfonie
op. 20, het Adagio uit de Derde Symfonie op. 28 en Final uit de Eerste Symfonie op. 14.
194
Ochse, 106-107.
195
Choroba, passim.
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Hoofdstuk 3 Het Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis voor Volksvlijt
3.1. Een groeiende exportmarkt
Het orgel dat in 1875 in het Paleis voor Volksvlijt verrees, was van de hand van de Fransman
Cavaillé-Coll. Het instrument is daarmee exponent van een tamelijk nieuw verschijnsel: internationalisering van de orgelmarkt.
De groei van de internationale handel en de ontwikkelingen van de techniek die rond
1850 optraden, lieten de orgelbouw niet onberoerd. We zagen reeds dat wereldtentoonstellingen voor orgelmakers uitgelezen evenementen waren om internationale contacten te leggen.
Voordien beperkte de export van Europese orgelmakers zich – grensgebieden uitgezonderd –
voornamelijk tot buitenlandse gebiedsdelen. Voor kerken in landen van het Britse Gemenebest (Canada, Zuid-Afrika, Australië en Nieuw-Zeeland) werden de meeste instrumenten uit
het moederland geïmporteerd. Zo maakten de Engelse bouwers Brindley en Hill orgels voor
concertzalen in Launceston (Tasmanië) en Melbourne, 1 en werden in 1835 en 1843 door de
fa. Bätz instrumenten vervaardigd voor resp. de Evangelisch Lutherse Kerk te Paramaribo en
de Willemskerk te Batavia. 2
Een paar belangrijke instrumenten markeren het ontstaan van de exportmarkt. Tot de
eerste buitenlandse opdrachten voor de Duitse maker Edmund Schulze behoorde een groot
orgel voor Doncaster Parish Church (1862). In 1857 ondertekende J.B. Upham, voorzitter van
de Boston Music Hall Association, een contract met de fa. E.F. Walcker te Ludwigsburg voor
de levering van een vierklaviers concertinstrument, dat zes jaar later werd ingespeeld. 3 Na de
wereldtentoonstelling van 1855 werd Merklin verzocht de kathedraal van Murcia in ZuidSpanje van een nieuw orgel te voorzien. Andere buitenlandse opdrachten van dezelfde bouwer
waren St.-Pierre in Genève (1866), St.-Nicolas te Fribourg (1872, ‘reconstruction’) en de St.Louis-des-Français te Rome (1880). 4
Veelal werd de import van buitenlandse instrumenten door chauvinisme of de te sterke
concurrentiepositie van binnenlandse bouwers bemoeilijkt. Mede door politieke spanningen
kregen Franse makers in het Duitse taalgebied, inclusief de Donau-dubbelmonarchie, nergens
voet aan de grond. 5 In Noord-Europa ontving Cavaillé slechts één opdracht, voor de Jesuskirken te Kopenhagen-Valby (1890). 6 Reeds in 1850 werd Lemmens door Fétis naar Parijs gestuurd om een orgel voor het Brussels Conservatorium te verwerven, dat als voorbeeld voor
de Belgische factuur moest gaan dienen. 7 Op twee voorstellen van Cavaillé-Coll ging de Bel1

Thistlethwaite (1990), 492, 497.
Oost, 126-127.
3
E.J. Sampson jr., Die grosse Walcker/Aeolian-Skinner-Orgel in der Methuen Memorial Music Hall, Motette
12031, 3.
4
Verwer (1983), 386.
5
Waarschijnlijk voortvloeiend uit zijn Duitse reis in 1856 (Douglass, 968-971) kreeg Cavaillé-Coll in 1860
opdracht een ontwerp te maken voor een orgel in de Keulse Dom. Negen jaar later was hij betrokken bij een
orgelinschrijving voor de Musikverein te Wenen. Hier stelde Cavaillé dat hij alleen een bestek zou inleveren als
hij vervolgens ook de opdracht kreeg (Cl. Noisette de Crauzat, ‘Aristide Cavaillé-Coll 1811-1899’, Acta
Organologica X [1976], 209).
6
Mogelijk lagen contacten met Ch.M. Philbert hieraan ten grondslag. Deze was van 1878-1880 consul in het
Deense Helsingør (J. Haldor Hansen en O. Olesen, Jesuskirkes orgel og dets bygmester Aristide Cavaillé-Coll
[Valby 1976]). De auteurs brengen Philbert slechts in verband met de restauratie van het Compeniusorgel in de
Frederiksborg te Hillerød, die in 1895 zou plaatsvinden (p. 18).
7
G. Huybens, ‘Cavaillé-Collorgels in België 1859 [sic] – 1891’, Orgelkunst XX/4 (december 1997), 7. Uit een
brief uit 1847 blijkt dat men voor een nieuwe, niet nader genoemde kerk in Brussel eveneens een beroep op
Cavaillé-Coll had gedaan. Deze had voor de kathedraal van Ajaccio een orgel van 36 stemmen vervaardigd, dat
echter niet meteen geplaatst kon worden. Daarop bood Cavaillé dit orgel aan de Brusselse kerk te koop aan
(Douglass [1980], 556-558).
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gische regering echter niet in. 8 Een ander initiatief van Fétis had toen wel succes. In 1853
werden onderhandelingen geopend met de kerkfabriek van de St.-Niklaas te Gent. 9 Het duurde daarna nog vijftien jaar eer Cavaillé-Coll in dit land weer een instrument installeerde. Vanaf 1875 werd opnieuw gediscussieerd over een concertorgel voor het in aanbouw zijnde conservatoriumgebouw aan de Brusselse Regentschapstraat. De nationale belangen werden ditmaal door Schyven verdedigd, zonder resultaat evenwel want vier jaar later kreeg CavailléColl de definitieve opdracht. Ook de aanschaf van een Frans instrument voor het Paleis voor
Volksvlijt ontlokte in 1875 enig protest aan de Nederlandse bouwers.
Het eerste orgel van Cavaillé-Coll dat werd uitgevoerd betrof een instrument van vier
stemmen, dat in februari 1840 door een zekere Belfild-Lefèvre werd besteld en dat een jaar
later naar Calcutta (toenmalig Brits-Indië) werd verscheept. 10 Vanaf 1852 volgden meer
exportorgels. De meeste uitgevoerde instrumenten waren bescheiden van omvang. Uit de
volgende lijst blijkt dat het exportgebied zich niet tot Europa beperkte: 11
Algerije
Argentinië
België
Bolivia
Brazilië
[Brits-Indië]
Canada
Chili
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Denemarken
Engeland
Guadeloupe
Haïti
[Indo-China]
Italië
Martinique
Mexico
Nederland
Peru
Porto-Rico
Portugal
Roemenië
Rusland

1
1 (0) [2]
9 (10) [10]
1
12 (11) [11]
1
0 (1) [1]
10
3
1
2
1
1
11 (8) [8]
1
1
1
1
3 (2) [3]
3 (1) [3]
5
2
1 (0) [1]
5 (4) [5]
1
1 (0) [1]

8

1852
1885
1856-1891 12
1850
1863-1898
1840
?
1862-1893
1884-1890
1883
1851-1869
1872
1890
1866-1877 13
1856
1860
1877
1868
1881-1893
1889-1896
1875-1886
1868-1873
1862
1858-1887
1887
1882

Het betrof een lesorgel van 20 en een concertorgel van 30 stemmen (Douglass [1980], 777-778). Met dank aan
Paul Peeters voor de inzage van de kopieën van de bestekken (1851).
9
Vgl. 2.2.3. voetnoot 104; Eschbach, 122; J. de Henau, ‘Storm in de St.-Niklaaskerk te Gent anno 1856’, Het
Orgel 99/4 (juli 2003), 5-15.
10
Shuster-Fournier (1997), 19.
11
De lijsten volgens het Grand livre noir de commandes, met geciteerde afwijkingen in de Cavaillé-Collbiografie (151-161, tussen ronde haken) en de Catalogue Cavaillé-Coll Mutin (Paris [1923], 17-30, vierkante
haken) zijn niet eensluidend. Jaartallen worden alleen in de eerstgenoemde bron vermeld.
12
Bij de tussen haken genoemde aantallen is abusievelijk het (Van Bever-)orgel in de St.-Pierre te Jette meegerekend.
13
Huybens voert Ketton-Hall tweemaal op (aankoop en uitbreiding), het Londense salonorgel voor Hopwood
wordt in de twee andere tabellen niet genoemd en tenslotte is een opdracht voor een zekere Mr. Schmitt te
Sheffield ‘sans détails’ weergegeven (in de toelichting een instrument met vier tongwerken).
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Spanje
Tunesië
Venezuela
[Verenigde Staten van] Amerika
Zwitserland

34 (38) [38]
1
8 (0) [9]
16 (15) [15]
2

1859-1898
1883
1883-1897
1851-1876
1865-1880

De gehanteerde benamingen Grand Orgue, Orgue de Choeur en Orgue de Salon zijn niet altijd consequent. In de lijst van exportorgels voor Amerika worden op twee uitzonderingen na
particulieren of firma’s genoemd, waarbij de aanduiding Orgue de Choeur het meest voorkomt. 14 Bij opdrachtgevers uit Zuid-Amerika hanteert men de term Grand Orgue, terwijl het
ook hier waarschijnlijk voor het merendeel om salonorgels gaat. Dat er Orgues de Choeur van
twaalf stemmen naast Grandes Orgues van zes stemmen op de lijsten voorkomen, wekt eveneens enige verbazing.
Mogelijk is de Spaanse afkomst van Cavaillé-Coll een reden voor de relatief grote uitvoer naar het land waar hij zijn jeugd doorbracht. Toch werden pas dertig jaar na zijn eerste
restauratieopdracht in Lérida (1829) instrumenten voor Spanje vervaardigd. Behalve acht orgels voor Madrid werd meer dan de helft van het totale aantal aan kerken in Baskenland geleverd. 15
Van de overige Europese landen ontwikkelde Engeland zich tot het belangrijkste afzetgebied van de Franse orgelkunst. Niet alleen bouwde Cavaillé-Coll er drie grote concertinstrumenten, Franse organisten, Guilmant en Widor in het bijzonder, kwamen ook regelmatig naar
Engeland om recitals te verzorgen.Voorts is de gedrevenheid van enkele personen die met
Cavaillé-Coll contacten onderhielden van verregaande betekenis geweest voor de verbreiding
van het Franse bouwstijl in Europese landen. De invloed van de Franse consul Philbert in
Nederland is vergelijkbaar met die van Hopwood in Engeland of Lemmens en later Van
Elewijck in België. Huybens noemt de Leuvense muziekhistoricus Xavier Victor van
Elewijck (1825-1888) in verband met twee congressen in 1860 en 1864, beide met betrekking
tot de restauratie van de kerkmuziek. Hier werden de eerste contacten met Cavaillé-Coll
gelegd. 16 De naam van Van Elewijck wordt eveneens in verband gebracht met de orgels te
Gesves en Leuven en het conservatoriumorgel te Brussel (1880). 17
De intieme vriendschapsband tussen Cavaillé-Coll en de befaamde zangersfamilie
García-Viardot, van wie Manuel Patricio aan de Royal Academy of Music doceerde, leidde
rond 1865 tot contacten met de vermogende uitgever John Turner Hopwood. Of deze
betrokken was bij de aanschaf van het orgel voor de Carmelietenkerk in Kensington is
onbekend, maar een jaar later werd een salonorgel voor zijn Londense residentie geleverd. 18
In 1870 installeerde Cavaillé-Coll op Hopwoods buitenverblijf Bracewell Castle in Skipton
(Yorkshire) een drieklaviers instrument. Het werd vijf jaar later uitgebreid en verplaatst naar
14

De bestemming van deze orgels is op twee instrumenten na onbekend gebleven (A. Armstrong, Cavaillé-Coll
Organs for North America, in: Eschbach, 785-790), zie ook 5.1.4. en 5.2.3.
15
E. Landart, ‘Les orgues Cavaillé-Coll en Gipuzkoa (Pays Basque espagnol) et leur répertoire, L’Orgue –
Cahiers et Mémoires 55-II (1995), 5-56. Naast het Baskenland is ook Normandië een gebied met veel CavailléColl-orgels, vooral gebouwd na 1880. Na de Frans-Duitse oorlog (1870) week een aantal industriëlen van het
door Duitsland ingelijfde Elzas-Lotharingen uit naar Normandië. Het industriestadje Elbeuf beleefde een
economische hausse. In vier kerken werden toen in totaal zes Cavaillé-Coll-orgels geplaatst.
16
Huybens (1997), 7-8. Tijdens het laatste congres in Mechelen werd tevens een algemene standaard voor de
maten van het pedaal vastgesteld.
17
Zowel Van Elewijck als Philbert (rapporteur) hadden zitting in de opleveringscommissie (Ph.J. van Tiggelen,
‘Le grand orgue Cavaillé-Coll du Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles (1880)’, Mededelingen van het
Centraal Orgelarchief [Brussel 1983/1], 16). Doorslaggevend bij de aanschaf was mogelijk de invloed van
Mailly, die vanaf 1876 – evenals enkele van zijn leerlingen – talrijke concerten in het Paleis voor Volksvlijt had
gegeven.
18
Eschbach, 666.
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Ketton Hall nabij Stamford. Hopwood wendde eind jaren ’60 zijn invloed aan om Cavaillé de
opdracht voor het orgel van de Royal Albert Hall te Londen te gunnen. Hij was echter te laat:
Willis ontving de opdracht. 19 Op Hopwoods uitnodiging woonde Cavaillé de inspeling in
1871 bij. Tijdens diens daaropvolgend verblijf in Engeland van twee maanden werd mede
door de inspanningen van Hopwood met succes onderhandeld over een door Cavaillé-Coll te
leveren concertorgel voor de Albert Hall te Sheffield. Zijn grootste instrument buiten Frankrijk (IV/ped/64) werd in december 1873 door Best ingespeeld. 20 De laatste Engelse opdracht
was voor de Town Hall te Manchester (1877). In 1893 breidde Cavaillé-Coll dit instrument uit
met een Soloklavier van zes stemmen. De volgende lijst noemt de belangrijkste buitenlandse
opdrachten van Cavaillé-Coll:
1856
1863
1865
1870
1873
1875
1875
1877
1880
1889
1898

Gent, St.-Niklaas
San Sebastian, Santa Maria del Coro de Donostia
Cologny (Zwitserland), M. Maracci
Skipton, Bracewell Hall, M. Hopwood
Sheffield, Albert Hall
Blackburn, Saint Mary’s Church
Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt
Manchester, Town Hall
Brussel, Conservatorium
Azpeitia, Basilica de Loyola
Azcoitia, Santa Maria

III/ped/40
III/ped/44
III/ped/44
III/ped/41
IV/ped/64
III/ped/33
III/ped/46
III/ped/43
III/ped/44
III/ped/36
III/ped/40

3.2. Het Paleis voor Volksvlijt
3.2.1. Bouw van het Paleis – Exploitatie 21
Amsterdam was, na een bloeiperiode in de voorgaande eeuwen, rond 1840 vervallen tot een
stad van armoede en sociale misstanden. Van haar eens zo machtige uitstraling was weinig
over. De beter gesitueerden bewoonden de grachtenpanden, doch het merendeel van de
220.000 inwoners 22 leefde in vervallen huizen, krotten of kelderwoningen, waarbij hele gezinnen vaak slechts één ruimte was toebedeeld. De levensomstandigheden waren slecht: de hygiëne was gebrekkig, men gooide etensresten, uitwerpselen en ander vuil in de grachten. Goed
drinkwater ontbrak. Er heerste werkloosheid. Rond 1855 was een kwart van de bevolking afhankelijk van charitatieve instellingen.
In de tweede helft van de 19de eeuw traden tal van verbeteringen op, waardoor
Amsterdam iets van zijn vroegere allure herkreeg. Vanaf 1845 kwam er gasverlichting in de
gehele stad en tien jaar later werd op initiatief van de schrijver Jacob van Lennep een
buisleiding vanuit de duinen aangelegd voor een betere watervoorziening. Hierdoor werden
ziekte en kindersterfte teruggedrongen.
19

C. et E. Cavaillé-Coll, 121.
De door Albert Dupaigne samengestelde monografie Le grand orgue de la nouvelle salle de concert de
Sheffield en Angleterre, construit par Aristide Cavaillé-Coll à Paris (Paris 1874) diende Philbert wellicht tot
voorbeeld bij het schrijven van zijn boek over het orgel in het Paleis voor Volksvlijt.
21
Gegevens hierover zijn ontleend aan E. Wennekes, Het Paleis voor Volksvlijt (1864-1929) – ‘Edele uiting
eener stoute gedachte!’ (diss. Den Haag 1999) en J.C. Polak-Van ’t Kruys, Het Paleis voor Volksvlijt
(Amsterdam 1991). Zie voorts R. Aerts en P. de Rooy (red.), Geschiedenis van Amsterdam, hoofdstad in
aanbouw 1813-1900 (Amsterdam 2006).
22
Nederland telde in 1795 2,1 miljoen inwoners. In 1885 was dat getal opgelopen tot 4,27 miljoen waarvan
61,5% protestanten, 36% katholieken en 2% joden (R. Schuiling, Aardrijkskunde van Nederland [Zwolle 1885],
390-391, 403, 406). Volgens Wennekes (p. 20) was in 1879 het aantal inwoners van Amsterdam gestegen tot
317.000.
20
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De Amsterdamse arts Samuel Sarphati (1813-1866), ‘een man van hoog idealisme, van een
enorme werkkracht en energie en van een grote sociale bewogenheid’, 23 heeft zeer veel bijgedragen aan de verhoging van het levenspeil in de hoofdstad. In 1838 promoveerde hij tot doctor in de geneeskunde, vier jaar later richtte hij de Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Pharmacie op. Als huisarts werd hij dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van
het ongezonde leven in de stad. In 1848 verwierf hij een concessie voor een eerste vuilophaaldienst. Sarphati was ook (mede)oprichter van de Portugees-Israëlitische Bewaarschool, de
Openbare Handelsschool, een Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken en de Nederlandsche Crediet- en Depositobank.
Na een bezoek aan de Great Exhibition in 1851 rees bij Sarphati het verlangen om in
Amsterdam een soortgelijk evenement te organiseren, teneinde de Nederlandse achterstand op
het gebied van industrie, landbouw en handel te verkleinen. Met de Delftse hoogleraar Salomon Abraham Bleekrode, die hem in Londen had vergezeld, en de bankier Abraham Carel
Wertheim (1832-1897), richtte hij een jaar later de Vereeniging van Volksvlijt op. 24 De voorbereidingen voor de oprichting van het Paleis voor Volksvlijt duurden tot 1856: in dat jaar
opende de Vereeniging een inschrijving van ƒ 1.000.000,- en werd de architect Cornelis Outshoorn (1812-1875) na diverse intekeningen opgedragen een gebouw te ontwerpen in de geest
van het Crystal Palace in Sydenham en het Parijse Palais de l’Industrie. Hiervoor werd na
afbraak van de Utrechtsche Poort en de nabijgelegen Cavaleriekazerne een gebied, driehonderd meter ten westen van de Amstel, vrijgemaakt.
In 1860 vormde de toenmalige Buitensingelgracht (thans Nassaukade, Stadhouderskade en Mauritskade) de stadsgrens. Het Open Havenfront lag ingeklemd tussen het Westelijk
en Oostelijk Dok. Zoals Parijs vanaf 1853 een monumentaal aanzien kreeg door de stedebouwkundige vernieuwingen van baron Haussmann, werd ook Amsterdam vanaf dezelfde tijd
met een reeks imposante gebouwen verrijkt: Koninklijk Postkantoor (1856), Amstelhotel
(1866, beide eveneens van Outshoorn), Rijksmuseum en Centraal Station (1885 en 1889,
beide van Pierre Cuypers), Concertgebouw (Van Gendt, 1888), Stedelijk Museum (Weissmann, 1895) en de nieuwe Stadsschouwburg (Springer, 1894), naast kerken als St.-Willibrordus binnen de Veste (‘De Duif’, 1857), St.-Willibrordus buiten de Veste (vanaf 1871),
H. Hartkerk (‘Vondelkerk’, 1880), St.-Franciscus-Xaverius (de ‘Krijtberg’, 1883), St.-Dominicus (1886), St.-Nicolaas (1887) en de Koepelkerk aan het Leidseplein (1884).
Het Paleis voor Volksvlijt, dat tussen 1859 en 1864 verrees, was voor Nederlandse
begrippen een noviteit. Met een constructie van gietijzer en glas had men in ons land in het
geheel geen ervaring. 25 Toen de voor de bouw benodigde geprefabriceerde onderdelen niet in
het buitenland konden worden betrokken, vervaardigde men deze in Nederland. Het Paleis
was daarmee een technisch hoogstandje. De afmetingen van het gebouw waren aanzienlijk:
het totale grondvlak mat 126 bij 81 meter, de grote zaal was 112 meter lang en 31 meter
breed. De interieurhoogte bedroeg 31 meter. 26 De parterre bestond uit een lang middenschip
en twee zijbeuken, geflankeerd door nevenruimtes, waaronder een restauratiezaal, een café en
23

Polak-van ’t Kruys, 11.
De vereniging gaf het blad De Volksvlijt uit. In 1863 (p. 92) verscheen een artikel over ‘verbeterde gas- en
windregulateurs van A. Cavaillé-Coll’. Wertheim, afkomstig uit een geëmancipeerd en geassimileerd joods
milieu, ontwikkelde zich als zoon van een commissionair in goud- en zilverwerk tot een vooraanstaand Amsterdams bankier, politicus en filantroop. Hij was betrokken bij vele culturele, liefdadige en economische initiatieven. Wertheim was medeorganisator van de Wereldtentoonstelling van 1883 (Aerts en De Rooy [red.], 430).
25
Bouwconstructies van gietijzer en glas werden vanaf 1810 beproefd. In Richmond-upon-Thames is het
palmenhuis van Kew Gardens (1848) nog altijd te bewonderen. Het Parijse Palais de l’Industrie (J.M.V. Viel,
1855) was min of meer op het Crystal Palace geïnspireerd. Andere Franse architecten werkten met identieke
materialen, waaronder Louis-Pierre Baltard: Les Halles (1854-1866), Gare de l’Est en St.-Augustin (1860-1871,
gietijzeren gewelfribben).
26
Wennekes, 62.
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zalen voor kamermuziek en andere kunstdoeleinden. Op negen meter hoogte was rondom de
grote zaal een gaanderij aangebracht. De 57 meter hoge koepel werd bekroond door een
verguld Victoriabeeld met fakkel, ook wel ‘de Faam’ geheten. Vlaggen en vaandels,
draperieën en palmen versierden de grote zaal. Het gebouw werd ’s avonds sprookjesachtig
verlicht door zesduizend gasvlammetjes.
Het Paleis voor Volksvlijt, omgeven door fraaie tuinen en plantsoenen, ging een
belangrijke rol in het cultureel-maatschappelijk leven van Amsterdam spelen. Sarphati sprak
over ‘een Paleis, dat, voor de volksvlijt gebouwd, het volksgeluk zal bevorderen en
verspreiden en een nieuw tijdvak van ontwikkeling en vooruitgang, van zegen en voorspoed
openen voor geheel het Vaderland’. 27 Op 16 augustus 1864 vond de feestelijke opening plaats
door Prins Frederik, broer van Koning Willem II. Leden van de Maatschappij tot Bevordering
der Toonkunst en het Amstels Mannenkoor onder leiding van Johannes Verhulst voerden
Webers Jubelouverture, het Halleluia van Händel en de Lobgesang Cantate op. 52 van Mendelssohn uit. 28 Zeven à achtduizend genodigden, voor een groot deel aandeelhouders, woonden de festiviteiten bij. In de avond was er een muziekfeest, afgesloten met vuurwerk.
Het vijfkoppige bestuur, bestaande uit de directeuren Sarphati, Bleekrode en W.C.H.
Staring, secretaris J.A. van Eijk en penningmeester S.H. Orobio de Castro, had de zware taak
het Paleis exploitabel te maken én te houden. In zijn 65-jarig bestaan is dit steeds zeer
moeizaam gegaan, onder andere door het uitblijven van enigerlei subsidie van de stedelijke
overheid. 29 Hoewel steeds meer publiek, mede door de voortdurend groeiende infrastructuur,
het Paleis bezocht, waren er tot de benoeming van Jan Eduard de Vries als algemeen directeur
tekorten. In 1874 boekte men een winst van ƒ 18.000,-, die twee jaar later tot ƒ 6000,- terugliep. Hoe grillig de situatie was, blijkt uit de volgende cijfers: 1877 ƒ 46.000,- winst, 1886
ƒ 58.000,- verlies. 30 De financiële problemen noopten de directie in 1881 een gedeelte van de
tuin te verkopen. Op deze grond verrees een chique winkelgalerij, die de Paleisbrand in 1929
overleefde en pas dertig jaar later werd gesloopt.
Het was Sarphati’s streven dat het Paleis zou worden gebruikt voor tentoonstellingen op het
vlak van industrie, nijverheid en land- en tuinbouw, alsmede voor kunstmanifestaties van
diverse aard. Inderdaad vonden tal van exposities plaats, zoals van voorwerpen voor de huishouding en ‘het bedrijf van den handwerksman’, bloemen en planten, honden, fotografie,
schilderijen, poppen, meubels en ballonvaart. Ook werden in het Paleis de eerste rijwiel- en
automobieltentoonstellingen (RAI) georganiseerd. In 1898 kon men er de gouden koets, gebruikt bij de inhuldiging van Koningin Wilhelmina, bewonderen.
Op muzikaal terrein waren er tal van opera-, operette- en balletuitvoeringen. 31 Met
Fidelio kwam in 1871 de eerste opera in het Paleis ten uitvoer. Diverse gezelschappen traden
er op: de Hoogduitsche Opera, de Fransche en de Italiaansche Opera, vanaf 1894 de Nederlandsche Opera-Vereeniging. In 1883 vond in het Paleis de Nederlandse première van de
complete Ring des Nibelungen plaats. De in hetzelfde jaar opgerichte Wagner-Vereeniging
gaf in 1893 onder leiding van Henri Viotta de eerste opvoering van Siegfried. Hoewel een
enkele maal Offenbachs Orpheus in der Unterwelt in het Paleis werd gespeeld, kwam de
operette pas in de jaren ’20, met o.a. Die Haghezangers van Louis Bouwmeester, tot bloei.
Eveneens in 1871 werd een aanvang gemaakt met balletuitvoeringen. Hierin had Johan
Coenen een belangrijk aandeel: hij componeerde of arrangeerde vrijwel alle muziek en voerde
27
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Polak-Van ’t Kruys, 101.
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Wennekes, 83, 97 en 288.
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In 1869 liet De Vries in de oostelijke vleugel een toneel maken waarop operaconcerten en balletten werden
uitgevoerd (Ons Amsterdam 7/11 [november 1955], 166).
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deze met het Paleisorkest uit. Voorstellingen van Aladin of de Wonderlamp, Het Sprakelooze
Meisje van Portici en Turlututu of de Tooverhoed werden door een groot publiek bezocht.
Vanaf 1900 bereikte ook de revue het Paleis en zeven jaar later werden er zelfs de eerste
bioscoopvoorstellingen gegeven.
Vanaf 1890 werd de oostelijke vleugel van het Paleis als schouwburg ingericht. De
westelijke aan de Weteringschanszijde handhaafde men als concertzaal. Deze beslissing
vloeide voort uit de voortdurende exploitatietekorten, waardoor de directie zich steeds meer
gedwongen zag het gebouw multifunctioneel te benutten. 32 In februari 1890 was de
Stadsschouwburg aan het Leidseplein door brand verwoest. Een aantal toneelgezelschappen
ging zijn heil elders zoeken, ondermeer in het Paleis. Eerst werd onder de koepel een
scheidingswand aangebracht. In de daarop volgende jaren vonden allerlei verbouwingen
plaats. De schouwburgzaal werd september 1894 definitief in gebruik genomen. In een
periode dat het reguliere concertgebruik in het Paleis langzaam ten einde liep, kon door het
openen van een theaterzaal een doorstart worden gerealiseerd, die het Paleis van een
financiële ondergang redde.
3.2.2. Het Paleisorkest
Vanaf het prilste begin beoogden de oprichters het Paleis voor Volksvlijt behalve voor exposities voor concertdoeleinden te benutten. Kennelijk stond Sarphati ook het ideaal van culturele verheffing van het volk voor ogen, zoals dat in Engeland al enkele decennia met succes
werd verwezenlijkt. 33 Waren het in dit land grotendeels koor- en orgelconcerten waarmee het
massapubliek werd gelokt, de Paleisdirectie wilde van meet af aan een eigen orkest, vooral
om afstand te nemen van de algemeen gangbare gedachte dat muziek alleen bestemd was voor
de maatschappelijke bovenlaag. Amsterdam telde rond 1850 tal van kleinere zalen, waaronder
Felix Meritis en Odeon, waar de toegang vaak door een ballotagecommissie werd bepaald.
Alleen de Parkzaal was voor een groter publiek bereikbaar.
Met de Hofkapel was in 1820 het eerste Nederlandse beroepsorkest geformeerd. Het
orkest van Felix Meritis telde behalve beroepskrachten ook dilettanten. In Amsterdam gold
het Parkorkest, opgericht in 1849, als het eerste volledig professionele ensemble. Een jaar na
de opening van het Paleis voor Volksvlijt had óók Sarphati een beroepsorkest bij elkaar. In de
Amsterdamsche Courant van 16 maart 1865 riep de directie beroepsmusici op om te solliciteren naar een te formeren Paleisorkest.
In dezelfde publicatie werd Johannes Meinardus Coenen (1824-1899) aangewezen als
dirigent van het te vormen ensemble. Voordien had deze musicus na zijn opleiding aan de
Koninklijke Muzykschool te Den Haag o.a. als fagottist in de Hofkapel gewerkt. Vervolgens
was hij dirigent van het Grand-Théatre van Van Lier, de Stadsschouwburg en de sociëteit
Felix Meritis, in de laatste functie als opvolger van Van Bree. 34 In zijn achtereenvolgende
functies had Coenen zich ontwikkeld tot een verdienstelijk componist en arrangeur. Behalve
de reeds genoemde balletten waren zijn fantasieën over bekende opera’s zeer geliefd. Tot zijn
werken behoren voorts ouvertures, dansen en marsen, enkele soloconcerten en twee
symfonieën. ‘Coenen van het Paleis’ was een in de hoofdstad populaire muzikale figuur. Zijn
concerten voor een publiek van vaak meer dan vierduizend toehoorders 35 waren niet van het
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Sarphati. In de tweede helft van de jaren ’70 werd in het Paleis een rolschaatsbaan aangelegd. Twintig jaar later
kon men er leren fietsen. Gedurende korte tijd werd zelfs één van de bijzalen als markt- en later veilinghal gebruikt.
33
Vgl. 2.2.2.
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niveau dat vanaf 1888 in het Concertgebouw zou gelden, doch de doelstelling om een breed
publiek van klassieke muziek kennis te laten nemen, werd ruimschoots gehaald. Hij was een
belangrijke schakel in de professionalisering van het orkestwezen in Nederland en wist
allengs de aandacht van het publiek te winnen. Naast het dirigentschap van het Paleisorkest
was hij vanaf 1868 kapelmeester van het muziekkorps van de Schutterij.
Na enkele maanden als harmonie-ensemble te hebben gefunctioneerd, kon op 20
augustus 1865 het volledige Paleisorkest, bestaande uit 65 musici, zich presenteren. Dertig
jaar lang zou het in voor- en tegenspoed blijven bestaan. In 1882 fuseerde het Paleisorkest
met het Parkorkest. De aldus geformeerde Amsterdamsche Orkest-Vereeniging werd na twee
jaar alweer ontbonden. 36 Nog schrijnender was in 1891 de overdracht van de directie van de
Klassieke Concerten op donderdagavond aan Richard Hol, omdat het Paleisbestuur de kwaliteiten van Coenen niet meer van voldoende niveau vond. Coenen mocht de overige concerten
blijven dirigeren, die in de pers laatdunkend als ‘bierconcerten’ werden omschreven. 37 De
neergang van de Paleisconcerten was uiteraard het gevolg van de oprichting van het
Concertgebouw en het daaraan verbonden orkest. Na 1888 ruilden veel bezoekers van de
concertseries hun abonnement in voor een abonnement in de vermaarde muziektempel aan de
(toenmalige) Houbrakenstraat. Toch bezat het Paleisorkest aanvankelijk een zodanige
reputatie dat het in 1878 werd uitgenodigd voor de opening van een reeks concerten van
buitenlandse ensembles in het Parijse Trocadéro, ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in dat jaar. Werken van Beethoven, Hol, Ten Brink, Van Zuilen Van Nijevelt, Coenen en
Schubert werden gunstig gerecenseerd. De Revue et Gazette musicale de Paris prees dit
excellent orchestre: ‘[…] L’Orchestre de M. Coenen (90 musiciens) est bien discipliné, attentif à sa tâche, et il a le sentiment artistique’. 38 De Amsterdammers gaven drie concerten en
Coenen verliet Frankrijk met de onderscheiding ‘Officier de l’Académie’. 39
Naast het Paleisorkest traden vele andere orkesten en militaire corpsen op. In 1869 leidde
Verhulst een Toonkunstuitvoering van Haydns Jahreszeiten, 40 tien jaar later dirigeerde hij de
concerten tijdens het gouden jubileum van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst. 41
Onder de vocale solisten die aan Händels oratorium Josua, een miscompositie van Verhulst
en de Negende Symfonie van Beethoven meewerkten, bevond zich Helen Sherrington, echtgenote van de Belgische organist Lemmens. Bij dezelfde gelegenheid gaf Joseph Joachim de
Nederlandse première van het Vioolconcert van Brahms. In december 1883 klonk in het
Paleis, met gebruikmaking van het Cavaillé-Coll-orgel, Bachs Matthäus-Passion. Het orkest
van de Nederlandse opera gaf in 1896 drie jaar na het ontstaan een eerste Nederlandse
uitvoering van Tsjaikovski’s Symphonie Pathétique. 42
In de jaren ’80 trad het orkest van Benjamin Bilse, voorloper van de Berliner
Philharmoniker, regelmatig in het Paleis op. In 1885 was het ensemble van het Parijse Institut
des Jeunes Aveugles te gast. Op het programma figureerde een Gavotte, pour deux violons
van Brès, gespeeld door MM. Dantot en Louis Vierne! 43
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Na de opheffing van het Paleisorkest in 1895 nam de (vernieuwde) Amsterdamsche OrkestVereeniging enkele jaren de honneurs aan het Frederiksplein waar. 44 Vanaf 1899 gaf de Koninklijke Oratorium-Vereeniging onder leiding van Daniël de Lange en later Anton Tierie,
tien jaar lang uitvoeringen in het Paleis, waarbij het Concertgebouworkest en een enkele keer
de Utrechtse Orkest-Vereeniging optrad.
3.3. Aankoop van het orgel
3.3.1. Een Duits concertinstrument?
[…] Wat wij verder wenschen voor het Paleis is, dat in 1875 in zijne muren het 600jarig bestaan dezer stad moge worden gevierd, als eene hulde van het Amsterdam der
toekomst aan het Amsterdam van voorheen. Dat dan een krachtig en welluidend orgel
het Paleis versiere en met zijn majestueuse toonen kleur en leven bijzette aan de
vertolking der meesterstukken van de groote componisten, opdat de invloed steeds
krachtiger worde van de grootsche en bezielende muziek op de luisterende menigte! 45
In augustus 1874 werd de eerste stap gezet ter vervulling van een lang gekoesterde wens om
de concertmogelijkheden van het Paleis verder te vergroten. 46 De aanschaf van een orgel bood
de mogelijkheid om het repertoire van het Paleisorkest te verbreden. Reeds in 1871 had P.J.
Adema aan het Paleisbestuur een offerte gezonden voor de aanschaf van een concertorgel,
onder ‘financieel gunstige voorwaarden’. Het ontwerp behelsde een vierklaviers instrument
met 66 stemmen, waaronder twee 32’-registers, en twee Barkermachines. 47
Zodra Philbert ter ore kwam dat het bestuur een orgel wenste, nam hij contact op met
Cavaillé-Coll en verzocht hem een opuslijst en de zojuist gepubliceerde monografie over het
orgel in Sheffield aan de directie 48 toe te zenden. 49 Volgens Philbert legde de directie de door
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De Volksvlijt 1874: Feestviering t.g.v. het tienjarig bestaan op 20-23 augustus 1874, feestrede door A.C.
Wertheim, voorzitter van Commissarissen, 310.
46
Vgl. 2.3.1. voetnoot 171.
47
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werd A.C. Wertheim commissaris (Wennekes, 283-284).
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Philbert, 84. Mogelijk was Philbert voordien al op de hoogte en probeerde hij Verheijen voor zijn plannen te
winnen. In een brief aan Verheijen (d.d. 19 juli 1874, AAS) probeert hij diens vrees te ontzenuwen dat CavailléColl-orgels niet bestand zouden zijn tegen het vochtige Nederlandse klimaat:
Vriend Verheijen,
Vrees voor gebrek aan duurzaamheid of bestaanbaarheid tegen Nederlandsch climaat bij de
werken van Cavaillé-Coll is ten eenmale ongegrond. […] In Engeland waar het climaat nog oneindig
meer ongunstig is, waar vocht en dampigheid als het ware nooit uit de lucht wijken, heeft Cavaillé al
zedert lang aanzienlijke werken geleverd. En nu, daar juist, is zijn naam zoodanig gevestigd dat,
onlangs nog, in concurrentie met de voornaamste inlandsche en Duitsche makers, hij werd door de stad
Sheffield beroepen om de concertzaal aldaar met het reuzeninstrument te verrijken dat de bewondering
van de kunstwereld ten top heeft gevoerd. Sla eens een blik op de reeds verscheidene jaren geleden
uitgegeven naamlijst der werken van Cavaillé. Is het redelijk te denken dat zoo een ervaren en uitstekend kunstenaar die, naast eeuwig dampige Engeland, tropikale gewesten als Brazilië, Chili, Costa
Rica, Engelsch Indië, Havana bedient, de gehaalte van zijn werk niet volgens de luchtgesteldheid der
bestemming plaats zoude weten schikken? […] Uw van harte Ch. Philbert.
45

83

Cavaillé-Coll ingezonden stukken echter terzijde en opende zij onderhandelingen met de in
ons land vrijwel onbekende orgelmaker Strobel. 50
Julius Alexander Strobel (1814-1884) was opgeleid door J.F. Schulze in Paulinzella en
richtte in 1843 een eigen bedrijf op in Frankenhausen (Thüringen), dat na zijn dood door zijn
zoons werd voortgezet. In 1883 had hij ruim zestig instrumenten geplaatst, voor het merendeel in de regio. 51 Tot de kenmerken van orgels van Strobel behoren de chromatische opstellingen van het pijpwerk, waarbij hoogvoetig materiaal vooraan werd geplaatst, en het doorgaans ontbreken van manuaaltongwerken en sprekende frontpijpen. In 1870 en 1874 had hij
een voorlopig resp. definitief orgel voor de Bakenesserkerk te Haarlem geleverd. De organist
van deze kerk, W.H.C. Schmölling, 52 was met Strobel bevriend.
Hoe Strobel met de Paleisdirectie in contact is gekomen is niet geheel duidelijk. In het
archief van A.J. Gierveld (Vleuten) bevinden zich documenten met betrekking tot een orgel
voor het Paleis voor Volksvlijt. Hieronder behoren een conceptdispositie van Strobel, (in het
Duits gestelde) aantekeningen en een tweede registerlijst, alle geschreven door Johan Kupers. 53 De contacten liepen mogelijk via Robert Collin (1832-1880), 54 van wie een brief aan
Kupers d.d. 10 januari 1875 over een bezoek aan de Bakenesserkerk bewaard is gebleven. In
1865 leidde deze van oorsprong Duitse musicus en koordirigent in het Paleis een uit dilettanten samengesteld orkest, de voorloper van het Paleisorkest van Coenen. Zijn echtgenote
Anna Collin-Tobisch, altzangeres aan de Duitsche Opera onder De Vries, trad als soliste op in
het oratorium Sancta Caecilia van Heinze, uitgevoerd bij gelegenheid van de inwijding van
het Cavaillé-Coll-orgel. 55 Eventuele correspondentie tussen Collin, Heinze, Schmölling,
Kupers en de Paleisdirectie is verloren gegaan. De aantekeningen van Kupers zijn het enige
houvast met betrekking tot de offerte van Strobel. Het oorspronkelijke voorstel, een registerlijst aangevuld met informatie over de factuur, luidde als volgt:
Hauptmanual (C-f³)
Principal
Quintatone
Fugara

16’
16’
8’

2 tiefen Octaven Holz, weiter 10 löthig Zinn
die tiefen Octaven Holz, weiter id. id.
bis H holz, vom 2e C 12 löthig Zinn
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Philbert, 85. In zijn boek noemt hij Strobel niet met name. In zijn verhandeling over de Duitse orgelfactuur (p.
20) refereert hij aan de maker van het eerste bestek als volgt: ‘[…] présenté par un organier de Frankenhausen de
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Johannes Franciscus Maria Kupers (1833-1902), zoon van de musicus en pianohandelaar Franciscus Kupers,
was vanaf 1857 als dirigent-organist verbonden aan de nabij gelegen St.-Willibrordus binnen de Veste (‘De
Duif’). Het parochiële zangkoor Cantemus Domino zou onder zijn leiding grote bekendheid verwerven. Hij was
betrokken bij de totstandkoming van het Smits-orgel aldaar. In 1891 verhuisde Kupers naar Reek, waar hij tot
zijn overlijden een ander groot Smits-orgel bespeelde (J. Boogaarts, T. van Eck, A. Looyenga en P. Morel, Het
Smits-orgel in De Duif [Amsterdam 2006], 6-7). Kupers’ kritiek was getiteld ‘Anmerkung auf der Disposition
vom Herrn Strobel in Frankenhausen zu einen neuen Orgel mit drei Manualen und einem Pedal in der
Concertsaal des Industriepalais zu Amsterdam’. Wellicht had de Paleisdirectie hem om advies gevraagd. Met
bijzondere dank aan A.J. Gierveld te Vleuten (†), J.K.G. Brouwer (Winsum) en H. van Nieuwkoop (Haarlem)
voor het traceren van de gegevens.
54
J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910, Bio-bibliographisch woordenboek (Utrecht 1913²), 36. Kupers en
Collin kenden elkaar al geruime tijd. Collin dirigeerde in november 1860 het koor Cantemus Domino tijdens een
benefietconcert ten bate van het Smits-orgel (Caecilia 1861, 6)
55
Wennekes, 189, 192. Overigens maakte Heinze ook deel uit van de opleveringscommissie in oktober 1875.
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Flûte harmonique
Gedackt
Principal
Quinte
Prestant
Portunalflöte
Quinte
Octave
Mixtur 2fuss
Cimbel 1fuss
Trompete

8’

8’
8’
5 1/3’
4’
4’
2 2/3’
2’
IV
III
8’

die tiefe Octave vom Holz und gedackt, weiter 10
löthig Zinn, vom 3e fis an überblasend
von Holz, tiefe Octave mit Flöte harmon. combinirt
ins Prospect vom 14 löthig Zinn
tiefe Octave von Holz, weiter 10 löthig [Zinn]
von 10 löthig Zinn
moglichst weite Mensuren, Holz
10 löthig Zinn
idem
idem
idem
mit aufschlagenden Zungen

2e Manual (C-f³)
Principal
8’
Bordun
16’
Viola di Gamba
8’
Hohlflöte
8’
Gemshoorn
8’
Portunalflöte
4’
Octave
4’
Quinte
2 2/3’
Octave
2’
Mixtur 2 fuss
V

im Prospect, 14 löthig [Zinn]
Holz
tiefe Octave Holz, weiter 12 löthig Zinn
tiefe Octave Holz und folgende offen gearbeitet
C bis Fis Holz, weiter 10 löthig [Zinn]
engere Mensur, Holz
10 löthig Zinn
idem
idem
idem

3e Manual (C-f³), weichste und abweichenste Intonation
Geigenprincipal
Lieblichgedackt
Salicional

8’
16’
8’

tieve Octave Holz, weiter 12 löthig [Zinn]
Holz
tiefe Octave mit Principal combiniert, weiter
12 löthig [Zinn]
Flaute traverse
8’
von Holz, C bis 2e fis der bessern Wirkung halben
Gedackt, von 2e g von Ahorn oder Buchenholz,
Einwendig sehr glatt ausgedrechselt und lackiert
Harmonika
8’
sehr enge Mensur Holz, hochste Octave Zinn
Zartflöte
4’
Holz
Geigenprincipal
4’
12 löthig Zinn
Spitzflöte Quint 2 2/3’ 10 löthig Zinn
Violine
2’
10 löthig Zinn
Pedal [C-e¹of f¹]
Untersatz
Principalbas
Violon
Subbas
Quintenbas
Octavenbas
Violon
Gedackt
Octavenbas
Flötenbas
Posaune

32’
16’
16’
16’
10 2/3’
8’
8’
8’
4’
4’
16’

Nebenzüge:
Holz
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
10 löthig Zinn
Holz
aufschlagend

Manualcoppel 2e Manual [op I]
Manualcoppel 3e Manual [op I]
Pedalcoppel zu dem 1e Manual
4 Sperventiele

[…] Diese Orgel kostet wenn der Bau-unternehmer für alle Material und Zuthaten
einsteht, ausgeschlossen die Lieferung des Prospectes oder Orgelgehäuses und der in
Prospect zustellenden grossen Pfeifen 6130 Thaler. 56
56

De koopprijs mocht niet meer dan ƒ 15.000,- bedragen (Philbert, 88).
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In zijn boek uitte Philbert vernietigende kritiek op Strobels ontwerp. 57 In de dispositie waren
slechts twee tongwerken opgenomen, waaronder een Bazuin met houten bekers; registers als
Vox Humana, Cornet, orkestraal geïnspireerde en zwevend gestemde stemmen ontbraken. Het
orgel ontbeerde volgens hem door de povere windvoorziening en een buitengewoon groot
aantal houten pijpen 58 de kracht voor een dergelijk grote ruimte. Voor de uitvoering van contemporaine composities uit de Engelse, Franse en Belgische School zou het instrument volledig ontoereikend zijn. Het zou hoogstens geschikt zijn als ‘koraalbegeleidingsinstrument’
voor een middelgrote kerk. Dat Philbert het ontwerp van Strobel langs de Franse meetlat legde, blijkt ook uit zijn kritiek dat het niet voorzag in zwelkast, dubbele laden en combinatietreden, voorzieningen die in de toenmalige Duitse orgelbouw vrijwel onbekend waren. De Nederlandse orgelmakers zouden qua puissance en richesse nog beter presteren.
Liet Philbert zich in zijn oordeel tamelijk extreem uit, Kupers toonde zich positiever
over het ontwerp, al eiste hij ingrijpende wijzigingen. 59 Ten eerste betreurde hij het geringe
aantal tongwerken: op het hoofdklavier moest minstens een Trompet 16’ worden bijgeplaatst,
op het tweede klavier een Fagott of Euphone 16’ en een Clarinet 8’, op het derde klavier een
Fagot-Oboe 8’ en op het pedaal een Trompet 8’ en een Clairon 4’. Voorts achtte hij een
Bourdon 16’ en een Cornet op het hoofdwerk, een Quintadeen 8’ op het tweede klavier en een
Cornet en Piccolo 2’ op het derde manuaal wenselijk. Enkele zachte strijkers konden hierdoor
vervallen. Hij vervolgt:
[…] Es ist sehr abzurathen hier in Amsterdam so viele holzerne Pfeifen im Orgel zu
stellen, der Feuchtigkeit wegen, und ins besonderes für Principal und Prestantstimmen, der Klangfarben wegen – und wohl besonders auch ins discant, der
stimmung wegen, und vorallem ist dieses der Fall mit holz von geringer Qualität.
Die Intonation von Principal, Prestant und Gedacktstimmen würde ich voller und
weniger blasend verlangen, als ich sie habe angehört in die Orgel vom Herrn Strobel
in Haarlem. Auch würde ich für diese prestanten keine stimlocher gutachten, eben als
ich sie in Haarlem habe angesehen in diese Pfeifen, denn die schöne Klangfarbe
dieser register ändert sich zu viel dadurch.
Kupers adviseerde de zes manuaal- en pedaalkoppels als voettreden aan te brengen. Naast
sperventielen voor de manualen zou voor een tweede pedaallade ook een sperventiel moeten
worden aangebracht ‘womit man dan auf einenmale das Pedal stark oder nicht stark konnte
spielen lassen’. Voor de windvoorziening wenste hij, naast twee magazijnbalgen (met ieder
twee schepbalgen), reservoirbalgen ‘durch welches die Wind ganz gleichmassig gebracht
wird’. Het advies om het hoofdmanuaal en het pedaal achter de beide nevenwerken te plaatsen, waardoor het gehele orgel feitelijk in een zwelkast (over de gehele breedte van het front)
zou komen te staan, was bepaald ongewoon. Een Barkermachine 60 achtte Kupers overbodig,
indien tenminste ‘der Traktur gut gemacht wird’. Wel liet hij de mogelijkheid open een pneumatische hefboom voor de koppels te plaatsen. Het orgel zou in ‘Orchest-toon’ moeten worden gestemd. Kupers’ wijzigingsvoorstellen leverden de volgende dispositie op:
Hauptmanual (C-f³)(II)

2e Manual (I)

Principal
Bourdon
Flöte harmonique

Principal
Bordun
Viola di Gamba

16’
16’
8’

57

3e Manual
8’
16’
8’

Geigenprincipal
Lieblichgedackt
Salicional

8’
16’
8’

Philbert, 85-89. Het registeraantal was volgens hem vijfenveertig.
Volgens Philberts telling naast zeventien complete houten stemmen tien gedeeltelijke.
59
Waarschijnlijk waren deze aantekeningen voor Collin of Heinze bedoeld.
60
In 1871 was in het Adema-orgel in de Mozes en Aäronkerk de eerste Barkermachine in ons land geïnstalleerd.
58
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Gedackt
Principal
Fugara
Quinte
Prestant
Portunalflöte
Quinte
Octave
Mixtur 2vt
Cornet
Trompete
Trompete

8’
8’
8’ res.
5 1/3’
4’
4’
2 2/3’
2’
IV
V
16’
8’

Hohlflöte
Portunal
Octaaf
Quinte
Octave
Euphone
Clarinet

8’
4’
4’
2 2/3’
2’
16’
8’

Quintadene
Zartflöte
Geigenprincipal
Piccolo
Cornet
Fagot Oboe

8’
4’
4’
2’
III
8’

Pedal (C-e¹oder f¹)

Fusztritte:

Untersatz
Principal
Violon
Subbas
Quint
Octavenbas
Violon
Gedackt
Octaafbas
Posaune
Trompete
Clairon

Pedalcoppel Hauptmanual
Pedalcoppel 2e Manual
Coppel 2e Manual auf Hauptmanual[sic]
Coppel 3e Manual auf Hauptmanual
Coppel 3e Manual auf 2e Manual
Crescendo (wenn es kann für das ganze Werk, doch
allerdings für das 2e und 3e Manual)

32’*
16’
16’*
16’
10 2/3’*
8’*
8’
8’
4’
16’*
8’*
4’*

Nebenzüge:
Sperventil für das ganze Werk
Windauslass
Calcantenklingel
Sperventil zum zweiten Pedal Windlade (*)

De notities van Kupers zijn gedateerd 16 januari 1875. De reden dat de offerte van Strobel
niet op voorhand werd afgewezen, zal de lage prijs zijn geweest. Volgens Philbert hadden ook
Nederlandse orgelmakers een offerte uitgebracht. 61 Bij de missive van Kupers is een dispositie voor een drieklaviersorgel van 46 stemmen bewaard gebleven. Orgelmaker en locatie zijn
niet vermeld, maar de opvattingen van P.J. Adema zijn duidelijk herkenbaar. 62
Vermoedelijk in de laatste weken van 1874 had Philbert bij de Paleisdirectie nogmaals
op het belang van de komst van een modern Frans orgel gewezen. Met succes, want op
uitnodiging van Wertheim bracht Gabriel Reinburg, een van de naaste medewerkers van
61

Philbert, 91.
De dispositie omvat strijkende en overblazende registers, overeenkomstig de opzet van de orgels in de Mozes
en Aäronkerk (1871) en de Herv. Kerk te Oudkarspel (1874):
Hoofdmanuaal (C-f³, II)
Tweede manuaal (III)
Derde Manuaal (I)
Pedaal (C-f¹)
Praestant
16’
Viool
16’
Quintadeen
16’
Major
32’
Bourdon
16’
Salicionaal
8’
Praestant
8’
Praestant
16’
Octaaf
8’
Quintadeen
8’
Roerfluit
8’
Violono
16’
Holpijp
8’
Gedekt
8’
Portunaal
8’
Contrabas
16’
Fluit harmonique 8’
Salicet
4’
Viool de Gamba 8’
Octaafbas
8’
Quint
5 1/3’
Viool
4’
Spitsfluit
4’
Wijdgedekt
8’
Octaaf
4’
Fluit harmonique 4’
Nazard
2 2/3’
Octaaf
4’
Quint
2 2/3’
Piccolo harm.
2’
Gemshoorn
2’
Bazuin
16’
Octaaf
2’
Cornet
III
Terts
1 3/5’
Trompet
8’
Mixtuur 2’
IV
Fagot-Oboe
8’
Mixtuur
III
Clairon
4’
Cornet
V
Euphone
16’
Trompet
16’
Clarinet
8’
Trompet harm.
8’
Clairon
4’

62
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Cavaillé-Coll, op 15 januari daaropvolgend een bezoek aan Amsterdam en werden de eerste
voorbereidingen voor de aanschaf van een Frans-symfonisch concertorgel getroffen. 63
3.3.2. Het ‘orgue de tribune’
Bij de in 2.2.4. beschreven gravure uit l’Illustration, ter gelegenheid van een atelierconcert op
het voltooide instrument voor Bracewell Hall, kwam tevens een orgel in een oude kas met
rugwerk ter sprake. Van dit instrument is een dwarsdoorsnede bewaard gebleven. 64 CavailléColl duidde deze tekening ‘Coupe du mechanisme des claviers pour l’orgue DE LA TRIBUNE’
en schreef er het jaartal 1865 bij. Dit orgel stond tot de plaatsing in Bagnères-de-Luchon in
juli 1870 in het atelier aan de avenue du Maine opgesteld.65 Het diende als demonstratieinstrument en werd ook tijdens séances bespeeld. Met de uitdrukking ‘tribune’ wordt aangegeven dat het instrument op een galerij stond opgesteld.
Niet lang na de levering aan de parochiekerk te Bagnères werd begonnen aan een
nieuw ‘tribune-orgel’. Het is dit orgel dat in 1875 in het Paleis voor Volksvlijt werd geplaatst.
Aan de hand van o.a. het werkplaatsboek en archiefstukken met betrekking tot een gelijkwaardig instrument voor St.-Pierre te Lisieux kan de geschiedenis van dit orgel tot op zekere
hoogte worden gereconstrueerd.
Excurs: Werkplaatsboek van de firma Cavaillé-Coll
In de bibliotheek van Oberlin College (Ohio, USA) bevindt zich het manuscript van het werkplaatsboek van de firma Cavaillé-Coll, dat verder als ‘Cavaillé-Coll Manuscript Notebook’ (CCMN) zal
worden aangeduid. Deze belangrijke bron is in de jaren ’70 door de weduwe Jean Lapresté 66 ten geschenke gegeven aan de Amerikaanse musicoloog dr. Fenner Douglass, tevens auteur van het reeds
genoemde standaardwerk Cavaillé-Coll and the Musicians. Deze was als hoogleraar en organist verbonden aan het Oberlin Conservatory of Music en vanaf 1974 aan Duke University in Durham (North
Carolina). Het manuscript is later door hem gedoneerd aan Oberlin College Library.
Het niet-gedateerde manuscript bevat diverse hoofdstukken met aantekeningen over de bedrijfsvoering van de firma Cavaillé-Coll. De eerste twee hoofdstukken zetten in bij het jaar 1850, waarschijnlijk wegens een nieuwe administratie na de opheffing van het samenwerkingsverband met Aristides vader Dominique en zijn broer Vincent in december 1849. Overigens zijn deze vermoedelijk
omstreeks 1860 (of enkele jaren later) genoteerd wegens het uniforme handschrift dat ze tot dat jaar
vertonen. Later werd het werkplaatsboek ‘bijgehouden’. Het bevat ondermeer de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tuyaux de Montre, leur poids, prix de façon et de revient [1850-ca.1883]
Tableau des Sommiers, dimensions et numéros des Règles [et des Coupes][1850-ca.1884]
Progression des diamètres des tuyaux
Progression des Nombres de Vibrations
Longueur des tuyaux du bourdon, flûte en bois, de la Flûte 32 et 16, de Quintaton en bois, du
Violonbasse 16p et du Violoncelle 8p, du Salicional et de la Gambe (en Zinc)
Composition des plein-jeux harmoniques
Prix du Bois de Chêne
Prix détaillé pour la façon des tuyaux de Montre, de Prestant, de Bourdon
Diapason anglais (La = 888 et 896 vibr.)
Diapason des Jeux d’Anches

63

Philbert, 90.
Noisette de Crauzat, tweede katern met werktekeningen, nr. 31.
65
Eschbach, 328. Contract 17/22 maart 1870, oplevering 30 juli 1870. Dit orgel was een proef met 108 cancellen om registers te transmitteren op Grand-Orgue en Positif. Het Récit was geplaatst in het rugwerk in een
kleine zwelkast, met de oude lade (mededeling Hans Brink).
66
Jean Lapresté was een van de laatste medewerkers van Cavaillé-Coll.
64

88

•
•
•
•
•
•

Prix des Caisses d’Emballage
Composition des Jeux de nos modèles d’Orgues
Prix de Revient des tuyaux de Montre avec entailles, coupés au ton d’après le diapason normal
Tableau du Prix des Alliages
Calcul de la longueur des tuyaux à anche
Tuyaux de Montre, Progression des Diamètres, Circonférences, Epaisseurs et Poids du mètre
courant

In de twee eerstgenoemde hoofdstukken zijn bestemmingen van de frontpijpen en windladen aangegeven. Vanaf het eind van de jaren ’60 zien we echter weer doorhalingen, toevoegingen of nieuwe bestemmingen, geschreven op papierstrookjes die over de oorspronkelijke locaties zijn geplakt. Door
onderzoek met infrarood licht werd het mogelijk de oude bestemmingen te achterhalen, waarvoor ik de
heer Ed. Vermue (Special Collections and Preservation Librarian, Oberlin College Library, Ohio,
USA) zeer erkentelijk ben. Enkele andere losgeraakte plakkertjes werden eerder door Jesse Eschbach
voor mij onderzocht. Een bekend voorbeeld van een Cavaillé-Coll-orgel dat op het laatste moment een
andere bestemming kreeg is dat van het Trocadéro te Parijs (1878). 67 Onder de plakkertjes voor de
windladen van Grand-Orgue, Positif, Récit en Pédale (een lade voor zes stemmen) is telkens de bestemming Auteuil (= Notre-Dame-d’Auteuil te Parijs) geschreven. 68
Een belangrijk aspect is de maatvoering in het Tableau des Sommiers (= windladenboek). Behalve de
bestemming wordt in de kolommen aangegeven: lengte, diepte en aantal delen van de lade, aantallen
stemmen en cancellen, enkele of dubbele lade, maatvoering volgens de cancellen en de slepen
(Numéros des Règles et des Coupes) en overige opmerkingen.
Vóór het midden van de 19de eeuw werd elk orgel volgens een nieuw ontwerp gemaakt, zowel
kas als windladen. De groeiende bedrijfsproductie vroeg een andere aanpak, die we in het windladenkatern goed kunnen volgen. Men begon met het ‘uitleggen’ van een nieuwe windlade, een werk dat
drie dagen tot een week vergde. Als alle pijpen op een tekening of plaat waren geplaatst, maakte men
er een tweetal zgn. deellatten van, die in de werkplaats werden bewaard en die bij Cavaillé-Coll als
‘règles’ en ‘coupes’ worden aangeduid.
Van de règles is de lengteindeling van de lade af te lezen: cancellen, scheien, blinde of
pedaalcancellen. Laden van dezelfde lengte hoeven niet dezelfde règle-indeling te hebben: dit heeft te
maken met de aanwezigheid van eventuele pedaalcancellen, afgevoerde pijpen en diameters van flûtes
harmoniques (die niet altijd standaard vanaf een bepaalde toon overblazend zijn). De règles staan in
relatie tot de breedte van de orgelkas. De dieptemaat wordt aangegeven door coupes, waarop de
registerdelingen en splitsingen tussen jeux de fond en jeux de combinaison aangebracht zijn.
Vanaf 1850 hebben we informatie over maatvoering van coupes en règles die in het werkplaatsboek met volgnummers werden aangeduid. In dat jaar werd bijvoorbeeld voor Pointe à Pitre
(Guadeloupe) een Récit-lade met règlenummer 5 en coupenummer 5 gemaakt, die daarna tot 1867 nog
veertien maal zou worden vervaardigd. De lade van het Cavaillé-Coll-orgel voor Katwijk (1886) is
volgens een vroeg ontwerp (6-6) gemaakt en voor de eerste keer (1855) voor een salonorgel in de
Verenigde Staten gebruikt. Met betrekking tot de seriematig vervaardigde orgels komen we hierop in
5.1.2. en 5.1.3. terug.
Voor de eerste tien jaren wordt de maatvoering niet altijd vermeld, met name bij grote
instrumenten (St.-Vincent-de-Paul en St.-Merry te Parijs, Elbeuf St.-Jean, kathedralen te Luçon en
Perpignan). Blijven in de jaren ’50 de nummers nog onder de 100, bij de laatste noteringen rond 1884
zijn zij inmiddels tot bijna 600 opgelopen. Bij identieke nummers voor règles en coupes is sprake van
volledig nieuwe windladeontwerpen (Sheffield, Albert Hall: Positif 499-499, Récit 499-499bis, Grand
Orgue 500-500, Pédale 501-501, Solo 502-502, Solo [chamades] 503-503, Pédale [32’-lade] 504-504).
67

Vgl. 2.1.3.
CCMN, 26 (regels 24, 26 en 29) en 28 (regel 28). Onder de plakkertjes Trocadéro, ‘Pédale suppl[émentaire]’
en ‘Solo’ was ‘Auteuil’ resp. ‘481 Auteuil’ geschreven. Dit moet gedeeltelijk op een schrijffout berusten. Voor
het orgel in Auteuil was geen tweede lade van een pedaal en een soloklavier voorzien. Het getal 481 slaat volgens het Grand Livre noir de Commandes wèl op het Trocadéro. Deze twee onderdelen zijn aan het totale concept van het orgel van Notre-Dame-d’Auteuil toegevoegd.
68
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Uiteraard kon een eerder toegepaste règle later met een andere coupe worden gecombineerd. Van de
Grand-Orgue-lade van het saloninstrument voor Maracci (Genève 1865, règle 444, coupe 444) werd
het règlenummer ook voor het latere Paleisorgel in Amsterdam gebruikt. Voor het orgel van Maracci
zijn de maten voor de windladen van Pédale en Positif van de Parijse Trinité gekopieerd. [eind excurs]

De uiteindelijke bestemming van het eerste orgue de tribune is later in de katernen Tuyaux de
Montre en Tableau des Sommiers toegevoegd. Blijkens de opgave zijn de frontpijpen in 1864
gemaakt. 69 De eindlocatie van de windladen is met een kleiner handschrift over de oorspronkelijke heengeschreven.
Waarschijnlijk werd nog in het najaar van 1870 aan de avenue du Maine met de bouw
van een nieuw drieklaviersorgel begonnen. Cavaillé-Coll had hiervoor vermoedelijk twee redenen. In de eerste plaats was in de zomer van hetzelfde jaar de Frans-Duitse oorlog uitgebroken, waardoor onderhandelingen over nieuwe instrumenten werden opgeschort of zelfs geannuleerd. Een groot deel van het personeel was onder de wapenen geroepen, 70 maar de overgebleven werknemers moesten aan het werk worden gehouden. Ten tweede diende CavailléColl na de plaatsing van het eerste tribuneorgel in Bagnères zo snel mogelijk over een nieuw
demonstratieorgel voor zijn clientèle te beschikken.
De vroegste gegevens over dit instrument bevinden zich in de twee genoemde hoofdstukken van het werkplaatsboek. In het katern Tuyaux de Montre 1868-1873 bevindt zich
onder de papierstrook ‘Amsterdam’ de aanwijzing ‘Tribune Gr. orgue’.71 Het aantal frontpijpen bedraagt 67, hetgeen aannemelijk maakt dat de door ‘huisarchitect’ Alphonse Simil
ontworpen kas, met uitzondering van de bekroning van de middenpartij, met slechts kleine
wijzigingen in het Paleis voor Volksvlijt is geplaatst.72 Pas tijdens het bezoek van de door de
Paleisdirectie afgevaardigde commissie in april 1875 kwam een loos ‘bovenfront’ van 25 pijpen ter sprake. 73 De in januari 1875 naar de Paleisdirectie gezonden bestektekening is verloren gegaan, waardoor we slechts kunnen gissen hoe de oorspronkelijke bekroning van de middenvelden er uitzag. 74 In het Tableau des Sommiers zijn de volgende gegevens genoteerd:
Désignation
des orgues

Lon- Profon- Nombre Nombre Nombre à simple Nombre Nombre
Observations
gueur deur
des
des
des ou double des
des
Parties Jeux
Notes
laye
Règles Coupes
[p.24, 1868-1870, regels 28-30]
Tribune.Gr.Orgue 1m50 1m60
2
14
56
double
444
493 18 gravures doubles
,, Positif 2m00 1m29
1
12
56
double
495
494 rebords sur 3 côtés
,, Récit
2m00 1m29
1
12
56
double
495
495 rebords sur 3 côtés
[p.25, 1870-1872, regels 2-3]
Tribune Pédale 1m50 0m85
2
7
30
double
478
491 doubles gravures
,, Pédale 1m85 0m55
2
1
30
simple
Dessin
pour le Soubasse
32p

Omdat een bovenfront aanvankelijk ontbrak, moet de plaatsing van de zwelkasten van Positif
en Récit naast elkaar achter het Grand-Orgue oorspronkelijk zijn. 75 De hoogte van de werk69

CCMN, 6 (Tuyaux de Montre 1862-1864), regel 27-28.
C. et E. Cavaillé-Coll, 120.
71
CCMN, 9, regel 18. De balgen stonden onder de galerij opgesteld (mededeling Hans Brink).
72
Zie 3.4.3.
73
Ibidem, 11 (Tuyaux de Montre 1875-1876), regel 2.
74
Een ander ontwerp, zonder twijfel ook van de hand van Simil, toont een soortgelijke kas met eveneens twee
overhoekse en twee middentorens, waartussen drie velden, en een eenvoudige bekroning. Het aantal pijpen
bedraagt 59 (indeling 7-9-5-17-5-9-7). De herkomst van dit ontwerp is niet vermeld (tekstboek bij lp-box Orgues
& Organistes français en 1930 (EMI 2C153-16411/5, p. 8). Het is evenmin bekend of het ontwerp is uitgevoerd
(zie 3.4.3.).
75
Bij nieuwbouwprojecten stond de zwelkast nooit in het zicht. Dit was wel zo bij een aantal oude kassen met
naar het midden aflopende torens. De orgelmaker stelde achter de middentoren een vanuit de kerkruimte zicht70
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plaats liet ook geen andere opstelling toe, in aanmerking genomen dat het instrument op de
galerij stond.
Uit de opeenvolgende coupenummering van de klavieren kunnen we afleiden dat het
om een nieuw ontwerp ging. Positif en Récit hadden door dezelfde règlenummering identieke
cancelindelingen. De lades van het Grand-Orgue werden in de volgende jaren exact gekopieerd voor St.-Pierre te Lisieux en Notre-Dame-des-Champs. De coupevoering van de
pedaalladen komt overeen met die van het tegelijkertijd ontstane orgel voor St.-Jean-Baptiste
te Chaumont, al bezat dit instrument een enigszins verouderde omvang van C-d¹. 76
De bestemming van dit orgel werd eind april 1875 definitief. Boven ‘Tribune Gr.
Orgue’ en ‘Pédale’ is ‘Amsterdam’ genoteerd terwijl over de aanhalingstekens voor Positif en
Récit een plakkertje is aangebracht met de indicatie ‘Lizieux’[sic]. Eind 1872 liet Cavaillé
opnieuw laden maken voor Positif en Récit, nogmaals met aanduiding ‘Tribune’ en (latere)
toevoeging ‘Amsterdam’. 77
3.3.3. Opdracht voor Lisieux
De geschiedenis van het Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis voor Volksvlijt is nauw verbonden
met die van St.-Pierre te Lisieux. Hoewel de maker er mogelijk eerder vanuit ging dat het
atelierinstrument uiteindelijk een bestemming in Parijs zou vinden, 78 werden delen ervan gebruikt voor de Normandische kerk, waarna het andermaal werd gecompleteerd en gebruikt als
demonstratieorgel om tenslotte aan Amsterdam te worden geleverd.
Over de orgelhistorie van de vroeg-gotische ‘ancienne cathédrale’ 79 St.-Pierre te
Lisieux (1170-ca. 1250) is weinig bekend. Martinod meldt een restauratie (‘travaux’) door
J.B.N. Lefèvre in 1750. 80 Het oude orgel werd in 1793 afgebroken. 81 In 1856 leverde de
Parijse orgelmaker Charles Verschneider offertes ‘pour la réparation et augmentation de
l’orgue de l’église de St Pierre à Lisieux’ en een nieuw te bouwen hoofdorgel in deze kerk. 82
De eerste offerte betreft zonder twijfel het koororgel. Op het oxaal, mogelijk ingericht als
bare Récit-expressif op (St.-Merry, Caen St.-Etienne, Fécamp Trinité, kathedralen te Nancy, Sées en Amiens). In
St.-Sulpice was het Récit tussen de hoofdkas en het gewelf geplaatst.
76
Règle 35. Coupe- èn règlenummer 35 waren in de St.-Niklaaskerk te Gent (1856) voor het eerst toegepast
(CCMN, 13, regel 22).
77
CCMN, 26 (Tableau des Sommiers), regels 9 en 14. Aan de laatste is het opusnummer 375 toegevoegd: dit
berust op een schrijffout, want volgens het Grand livre noir de commandes wordt met dit nummer een orgel in
Valparaiso (Chili) bedoeld, waarvan de hoofdwerklade een volstrekt afwijkende coupe- en règlenummering
heeft.
78
Zie 3.3.4.
79
Vòòr de Franse Revolutie bezat de St.-Pierre te Lisieux kathedrale status. Bij het Concordaat van 1801 werd
het diocees Lisieux toegevoegd aan dat van Bayeux, waardoor St.-Pierre weliswaar de hoofdkerk van Lisieux
bleef, maar slechts met parochiële functie.
80
Martinod, 264. Hij hanteert de spelling Lefebvre.
81
Een publicatie over kerken in Normandië [gegevens over auteur en titel ontbreken, het artikel werd mij door
Jean Mons ter hand gesteld] uit het begin van de 20ste eeuw besteedt enige woorden aan de orgelhistorie vòòr
1800: ‘L’ancien orgue, démoli en 1793, était remarquable par sa force et par la beauté de ses jeux, dont quelques-uns “imitaient, à s’y méprendre, la voix humaine”. Le dernier organiste, M. Darrey, commença ses fonctions en 1774 sous l’épiscopat de Mgr. de Condorcet’. In dezelfde publicatie wordt gewag gemaakt van een
koororgel uit 1562.
82
Archives Départementales de Calvados (ADC), Fabrique de la cathédrale St-Pierre de Lisieux: grand orgue
1856-1899 (1 Mi 522). Het provinciaal archief, gevestigd te Caen, bezit sinds kort een microfilm van het orgelarchief van St.-Pierre te Lisieux. Met betrekking tot het Cavaillé-Coll-orgel bevat deze correspondentie, bestek,
keuringsrapport, rekeningen en andere stukken. De vroegere titularis Joseph Mauger had zich de originele documenten toegeëigend, waarna ze via zijn dochter Cécile in bezit zijn gekomen van zijn kleindochter, Mme Ossedat-Sagot. In 2004 gaf zij toestemming de documenten op microfilm vast te leggen. Met bijzondere dank aan
Jean Mons te Yerres (Frankrijk), voor de samenwerking om dit archief op te sporen en de vruchtbare correspondentie over de complexe orgelhistorie van Lisieux.
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(privé) kapel, was een deel van het torenuurwerk geïnstalleerd. De kerk bezat dus van 1793
tot 1874 geen Grand Orgue. De offerte van Verschneider voorzag in de bouw van een
instrument van 39 stemmen, verdeeld over drie klavieren en pedaal, waarvan de prijs 27.000
francs bedroeg. 83 Op het voorstel werd niet ingegaan. Vijftien jaar later doneerde JeanLambert Fournet, textielfabrikant en voormalig burgemeester van Lisieux, een bedrag aan zijn
parochiekerk voor de bouw van een nieuw hoofdorgel. De aan de balustrade aangebrachte
plaquette getuigt hiervan:
Cet Orgue
a été donné en l’an 1871
par
Monsieur Jean-Lambert Fournet
Manufacturier
Ancien Maire de Lisieux
Membre du Conseil Général de Calvados
Officier de la Légion d’Honneur
bienfaiteur insigne de cette église
et des pauvres de la ville

Fournet heeft de bouw van het instrument niet meer meegemaakt, hij overleed in februari
1871. 84 Volgens een schrijven van zijn kleinzoon geschiedde de eerste betaling, eenderde van
de totale som, in augustus 1872. 85 Hoewel het initiatief tot de aanschaf mogelijk eind 1870
werd genomen, duurde het nog ruim een jaar voordat Cavaillé-Coll de offerte voor het gereed
staande orgue de tribune, zij het met een andere kas, kon indienen. Correspondentie met
betrekking tot de eerste onderhandelingen ontbreekt, doch het bestek d.d. 12 februari 1872 is
integraal bewaard gebleven: 86

Devis d’un grand orgue de 16 pieds en Montre avec pédale
de 32 pieds, projeté pour l’église St.Pierre de
Lisieux (Calvados)
Composition des jeux
Clavier de pédales,
de Ut à Fa, 30 notes
1. Soubasse ------------------- de 32 pieds --------- en bois ------------- 30 tuyaux
2. Contrebasse --------------- de 16 p. ---------------- id. ---------------- 30 ,,
3. Grosse Flûte -------------- de 8 p. ---------------- id. ---------------- 30 ,,
4. Violoncelle ---------------- de 8 p. ------------- en métal ------------ 30 ,,
5. Corni dolci ---------------- de 4 p. ---------------- id. ---------------- 30 ,,
Jeux de combinaison
6. Bombarde ------------------ de 16 p. -------------- en étain ------------ 30 ,,
7. Trompette ------------------ de 8 p. ---------------- id. ----------------- 30 ,,
83

ADC, 1 Mi 522, devis Ch. Verschneider (s.d.).
Ibidem, aantekening op Note de paiement faite pour l’orgue de St. Pierre de Lisieux [z.j.]. Hiermee wordt de
bewering ontkracht dat de schenker het voltooide orgel in de werkplaats zou hebben gezien (Noisette de Crauzat,
207).
85
Ibidem, brief Paul Duchesne-Fournet aan M. J. Simon, Président de Conseil de Fabrique, 5 augustus 1872.
86
Idibem. Het bestek omvat twaalf pagina’s. De prijs was inclusief orgelfront 70.000 fr. Drie maanden later, op
14 mei werd het contract getekend door A. Cavaillé-Coll en o.a. J. Simon, Président de Conseil de Fabrique.
84
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8. Clairon --------------------- de 4 p. ---------------- id. ----------------- 30 ,,
Total des tuyaux 240 ,,
Clavier du Grand Orgue
de Ut à Sol, 56 notes
1. Montre ------------------- de 16 pieds ---------- en étain ------------ 56 tuyaux
2. Montre ------------------- de 8 p. ----------------- id. ---------------- 56 ,,
3. Salcional [sic] ---------- de 8 p. ----------------- id. ---------------- 56 ,,
4. Flûte harmonique ------ de 8 p. --------- en bois et étain --------- 56 ,,
5. Bourdon ----------------- de 16 p. ---------- bois et métal ---------- 56 ,,
6. Bourdon ----------------- de 8 p. ------------ id. ---- id. ------------ 56 ,,
7. Viole de gambe --------- de 8 p. ----------- id. ---- id. [sic] ------ 56 ,,
8. Prestant ------------------ de 4 p. -------------- en étain ------------ 56 ,,
Jeux de combinaison
9. Octave ------------------- de 4 p. -------------- en étain ------------ 56 ,,
10. Grand Cornet ----------- de 5 rangs --- 32 notes en métal ------- 160 ,,
11. Plein-jeu harmonique -- de 3 à 6 rangs ----- en étain ------------ 264 ,,
12. Bombarde --------------- de 16 p. ------------------ id. --------------- 56 ,,
13. Trompette --------------- de 8 p. ------------------ id. --------------- 56 ,,
14. Clairon ------------------ de 4 p. ------------------ id. --------------- 56 ,,
Total des tuyaux 1096 ,,
Clavier du Positif expressif
de Ut à Sol, 56 notes
1. Flûte traversière harm.- de 8 pieds ------- en bois et étain ------- 56 tuyaux
2. Flûte octaviante --------- de 4 p. --------------- en étain ----------- 56 ,,
3. Viole de gambe ---------- de 8 p. ------------------- id. -------------- 56 ,,
4. Voix célestes [sic] ------- de 8 p. ------------------- id. -------------- 44 ,,
5. Quintaton ---------------- de 8 p. ------------- bois et métal ------- 56 ,,
6. Viole d’amour ----------- de 4 p. --------------- en étain ----------- 56 ,,
Jeux de combinaison
7. Quinte -------------------- de 2 2/3 p. ---------- en étain ----------- 56 ,,
8. Octavin ------------------- de 2 p. ------------------- id. ------------- 56 ,,
9. Cornet harmonique ----- de 8 p. [sic] ------------- id. ----------- 256 ,,
10. Cor anglais -------------- de 16 p. ------------------- id. ------------- 56 ,,
11. Trompette ---------------- de 8 p. ------------------- id. ------------- 56 ,,
12. Clairon ------------------- de 4 p. ------------------- id. ------------- 56 ,,
Total des tuyaux 860 ,,
Clavier du Récit expressif
de Ut à Sol, 56 notes
1. Quintaton ----------------2. Principal -----------------3. Unda maris --------------4. Nachthorn ---------------5. Dulciana -----------------6. Flûte douce ---------------

de 16 pieds ---------- bois et métal ------ 56 tuyaux
de 8 p. -------------- bois et étain ------- 56 ,,
de 8 p. ------------------ en étain -------- 44 ,,
de 8 p. -------------- bois et métal ------- 56 ,,
de 4 p. ----------------- en étain --------- 56 ,,
de 4 p. ----------------- en métal -------- 56 ,,
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Jeux de combinaison
7. Doublette ------------------ de 2 p. ----------------- en étain --------- 56
8. Piccolo --------------------- de 1 p. --------------------- id. ----------- 56
9. Plein-jeu harmonique --- de 2 à 5 rangs ------------ id. ---------- 208
10. Clarinette ------------------ de 8 p. --------------------- id. ------------ 56
11. Basson et Hautbois ------- de 8 p. --------------------- id. ------------ 56
12. Voix humaine -------------- de 8 p. --------------------- id. ------------ 56
Total des tuyaux 812

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Résumé des jeux et des tuyaux
dans leur intonations respectives
Désignation
des Claviers

32p
Pédales
1
Grand-Orgue
0
Positif expres. 0
Récit express.
0
1
Totaux

16p
2
3
1
1
7

8p
3
6
5
6
20

4p
2
3
3
2
10

2 2/3p
0
0
1
0
1

2p
0
0
1
1
2

1p
0
0
0
1
1

Mixtures Nombre
Cornets de Jeux

0
2/11
1/8
1/5
4/24

8
14
12
12
46

Nombre
de Tuyaux

240
1096
860
812
3008

Disposition des pédales de combinaison [v.r.n.l.]
1. Tremolo du Récit expressif
2. Tremolo du Positif expressif
3. Copula ou réunion du Récit au Positif
4. Copula du Récit au clavier pneumatique
5. Copula du Positif
id.
id.
6. Copula du Grand Orgue
id.
7. Octave grave du clavier pneumatique
8. Expression des jeux du clavier du Récit
9. Expression des jeux du clavier du Positif
10. Appel des jeux de combinaison du Récit
11. Appel des jeux de combinaison du Positif
12. Appel des jeux de combinaison du Grand Orgue
13. Appel des jeux de combinaison de la Pédale
14. Tirasse du Pédalier au clavier du Récit
15. Tirasse du Pédalier au clavier du Positif
16. Tirasse du Pédalier au clavier du Grand Orgue
17. Effets d’orage

Nota: les 17 Pédales permettent de combiner à volonté, les claviers entr’eux, d’appeler
progressivement les jeux de combinaison pour les joindre aux jeux de fond et de modifier,
à volonté, la sonorité de l’orgue depuis les sons les plus suaves jusqu’à toute la puissance
de l’instrument dont tous les jeux peuvent être réunis sur le même clavier.
La double expression appliquée au Récit et au Positif permet, en outre à l’organiste de
produire des nuances d’expression tout-à-fait nouvelles et de donner par ce moyen, au
timbre des différents jeux une variété d’effets inconnus jusqu’à ce jour dans la facture des
grandes orgues.
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Tuyaux de Montre.
Les tuyaux de la Montre qui doivent décorer la façade du buffet et servir de basse aux
jeux de même nom placés à l’intérieur, seraient construits en bel étain, polis et brunis,
l’embouchure de tous ces tuyaux serait relevée et rapportée à écusson, de manière à
donner à ces embouchures une forme régulière et ornamentale; en même temps que la
solidité nécessaire pour une bonne sonorité.
__________

Partie mécanique.
1. Soufflerie à diverses pressions.
La soufflerie serait établie d’après mon nouveau système de construction; c’est-à-dire à
diverses pressions et de dimensions en rapport avec le nombre et l’importance des jeux de
l’orgue. Indépendamment de la soufflerie alimentaire, il serait établi à l’intérieur de l’orgue et à proximité des sommiers, des réservoirs régulateurs de mon invention, pour règler
la pression de l’air à l’endroit-même, où il se consomme par les tuyaux, de manière à
éviter toute altération dans la sonorité des jeux.
__________

2. Sommiers.
Les sommiers seraient construits d’après mon nouveau système à double laye de
soupapes; l’une de ces layes alimente les jeux de fond, l’autre les jeux de mutation et les
jeux d’anche. De cette manière les deux séries de jeux peuvent sonner ensemble ou
séparément, sans altération possible. Les doubles layes donnent lieu, en même temps à
l’application de mon nouveau système de Pédales de combinaison.
__________

3. Boîtes expressives.
Il serait en appliqué aux deux claviers de Récit et de Positif deux grandes boîtes
expressives munies de jalousies mécaniques agissant par deux pédales à la portée de
l’organiste et qui permettraient de manier à volonté, la sonorité de ces deux parties de
l’orgue pour toutes les gradations possibles.
__________

4. Mécanisme général.
Le mécanisme général de l’orgue, les abrégés pour la transmissions du mouvement des
claviers aux soupapes des sommiers, les pilotes tournant en fer pour les mouvements des
registres, ainsi que les différents leviers et equerres seraient établis avec des matériaux de
premier choix et ajustés avec précision.
__________

5. Claviers à main et de Pédales.
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Les claviers à mains seraient construits en bois de chêne, les touches plaquées en ivoire,
les dièzes en chêne et les chassis en palissandre.
Le clavier de Pédales, de forme allemande, serait également construit en chêne, les dièzes
plaqués en bois des Iles.
Les claviers avec leur mécanisme particulier seraient posés sur un meuble en forme de
console, isolé en avant du buffet d’orgue de façon à permettre à l’organiste de voir
directement l’autel et de suivre ainsi les céremonies réligieuses.
__________

6. Moteurs pneumatiques.
Il serait établi et appliqué à cet orgue un nouveau système de moteurs pneumatiques
agissant par le principal clavier de l’orgue sur lequel viendraient s’accoupler tous les
autres claviers et qui auraient pour effet de neutraliser la résistance des claviers et de les
rendre aussi faciles à jouer que celui des meilleurs pianos.
__________

7. Buffet d’orgue.
Il serait établi et posé un grand buffet d’orgue conforme au plan ci-joint. Le dit buffet
dont les dimensions principales sont de 12 mètres de hauteur sur une largeur de 6 mètres,
environ, serait construit en beau bois de chêne. Il se compose de trois tourelles contenant
des tuyaux de Montre de 16 pieds et de 8 plate-faces ou compartiments également garnis
de tuyaux de Montre en étain.
Le buffet serait armé de serrures et de boulons pour le montage et la consolidation du
travail ainsi que des charnières et serrures nécessaires pour les portes de service de
l’instrument. Il serait également établi un meuble en bois de chêne poli pour enfermer les
claviers en console de leur mécanisme spécial. Dans le cas où l’on préférerait avoir les
claviers contre l’orgue, il serait établi un petit buffet de Positif, comme l’indique le plan
ajouté au premier projet, pour cacher l’organiste. L’addition de ce petit buffet de Positif
compenserait le travail du mécanisme en console et du meuble des claviers; c’est-à-dire
que, dans l’un ou l’autre cas, le prix du travail serait le même.
__________

8. Clauses et conditions de paiement.
Le prix de cet orgue avec son buffet est évalué et fixé à la somme de soixante dix mille
francs, ci …..70.000 fr.
L’exécution et la pose des travaux auraient lieu dans l’espace de quinze mois, à partir du
jour de l’acceptation du présent devis et marché.
La réception des travaux aurait lieu aussitôt après la livraison par les experts choisis par
le Conseil de fabrique.
Le paiement des travaux serait effectué le jour de la reception de l’orgue

Fait à Paris le 12 Février 1872
A. Cavaillé-Coll
Het bestek bevat enkele schrijffouten en onduidelijkheden met betrekking tot de keuze van
materialen. De Violoncelle 8’ en Corni dolci 4’ worden beide aangeduid als ‘métal’. Voor het
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eerste register werd zink (Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt), lood met een hoog tingehalte
(Lyon, St.-François-des-Sales) of ‘spotted’ (een legering van 50 % tin en 50 % lood; Rouen,
St.-Ouen) gebruikt. 87 De term ‘métal’ komt in dit bestek overeen met ‘étoffe’ (legeringen tot
80 % lood), vooral toegepast bij de gedekten: Bourdon, Nachthorn, Quintaton, Flûte douce.
De Corni dolci, een andere naam voor Octave is in het pedaal altijd een wijdgemensureerd
fluitregister – in tegenstelling tot een Octave op het Grand-Orgue – en heeft altijd een hoog
tingehalte.
In zijn registernomenclatuur gebruikte Cavaillé-Coll alleen de term ‘Montre’ indien de
laagste pijp van dat register in het front stond. Noch in Lisieux noch in Amsterdam was dit
laatste het geval: de laagste tonen waren samengesteld uit gedekte houten pijpen 16’ en open
houten pijpen 8’. Blijkbaar wilde Cavaillé zijn opdrachtgevers een ingewikkelde uitleg besparen en gebruikte hij daarom in het bestek de naam ‘Montre’. De registerplaatjes van beide
orgels vermelden wél de benaming ‘Principal 16’. 88
Voor de Viole de Gambe werd altijd ‘étain’ gebruikt. De laagste pijpen zijn in het
front geplaatst, derhalve niet ‘en bois’. Het 8’-koor van de Cornet was van een hoog loodgehalte (‘étoffe’), de andere koren hadden zoals gebruikelijk een hoog tinpercentage. De
Cornet harmonique staat als ‘8 pieds’ vermeld in plaats van ‘8 rangs’. Aan de standaardsamenstelling waren 1 1/3’-1 1/7’ en 1’-koren toegevoegd.
Na de onderbreking door de Frans-Duitse oorlog kwam de orgelproductie weer volledig op
gang. In de lente van 1872 was de orderportefeuille van de firma Cavaillé-Coll gevuld met de
volgende grote opdrachten:
•
•
•
•
•
•

Chaumont, St.-Jean-Baptiste (III/ped/36), contract 7 februari 1870, inspeling 29 mei 1872
Angers, Cathédrale (III/ped/46), contract 14 juni 1870, inspeling 28 augustus 1873
Rennes, Cathédrale (III/ped/46), contract 14 juni 1870, inspeling 8 augustus 1874
Sheffield, Albert Hall (IV/ped/64), contract 26 juli 1871, inspeling 15 december 1873
Lisieux, St.-Pierre (III/ped/46), contract 14 mei 1872, inspeling 23 november 1874
Saint-Brieuc, St.-Michel (III/ped/36), contract 30 april 1872, inspeling 25 september 1873

Volgens het contract diende Cavaillé het orgel in Lisieux binnen vijftien maanden te leveren. 89 Deze levertermijn was normaal: voor de bouw van het bijna evengrote instrument voor
St.-Joseph in Marseille (1867-1868) was eenzelfde periode uitgetrokken. In Sheffield eisten
de opdrachtgevers een levering binnen achttien maanden. In zeer veel gevallen moest de inspeling worden uitgesteld, overigens niet altijd als gevolg van een te krappe planning van de
orgelmaker.
Nergens staat opgetekend waarom Cavaillé-Coll het ‘tribune-concept’ volledig voor Lisieux
overnam. Noch het bestek noch het keuringsrapport, noch Philbert enkele jaren later in zijn
boek over het Paleisorgel, maken gewag van de voorgeschiedenis van het orgel van Lisieux.
Het is denkbaar dat Cavaillé-Coll, onder druk van het grote aantal opdrachten in zijn
portefeuille, om de leveringsdatum te kunnen halen zijn toevlucht nam tot het gebruiken van
delen van het tribuneorgel: windladen met pijpwerk en zwelkasten van Positif en Récit, mechanieken, wellenborden, Barkermachine 90 en speeltafel. 91 Hoewel dispositie, afmetingen en
87

We kunnen de materiaalkeuze in Lisieux niet meer controleren: de originele Violoncelle 8’ werd in 1932 door
de firma Beuchet-Debierre verwijderd.
88
Zie 3.4.5.
89
Bibliothèque Nationale de France (BNF), Rés.Vma ms. 1366 (2), microfilm Marchés 1863-1878, 201.
90
Deze Barkermachine was een exportmodel (met 61 balgjes, gebruikt in o.a. Sheffield en Paisley Abbey) met
(rekbare) bandjes of linten bij de ontlaadkleppen (M. Jurine, ‘Essai sur l’appareil pneumatique intermédiaire –
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maatvoering van de windladen van Lisieux en Amsterdam geheel overeenkomen, heeft hij
niet het gehele atelierorgel benut. De laden voor het Grand-Orgue zijn nieuw gemaakt met
pijpwerk van enigszins wijdere mensuur. 92 In het werkplaatsboek zijn de pedaalladen tweemaal genoteerd: p. 25 (1870-1872), regel 2: Tribune, met aanvulling ‘Amsterdam’ en p. 26
(1872-1873), regel 8: Tribune, waarover een plakkertje ‘Lizieux, Cath.’ is aangebracht. 93
Het was van meet af aan duidelijk dat de kas van het atelierorgel niet in Lisieux kon
worden geplaatst. Het oxaal is slechts zes meter breed, de kas meet 7.20 m. Simil kreeg opdracht een nieuw meubel met een hoogte van twaalf meter te ontwerpen. 94 Cavaillé-Coll
plaatste achter de laden van het Grand-Orgue de zwelkasten van Positif en Récit naast elkaar.
Deze opstelling nam hij dus ongewijzigd van het atelierorgel over. Was in het atelierorgel het
pedaal aan weerszijden van het Grand-Orgue opgesteld, in Lisieux kwam dit met doorgezaagd
stellingwerk tegen de achterwand van het oxaal. 95 Voor zover bekend stelde Cavaillé nooit
pijpwerk achter de zwelkasten op. 96 Hoewel de rijzige kas de mogelijkheid bood de zwelkasten boven elkaar te plaatsen, geflankeerd door de pedaalladen, week hij vermoedelijk wegens
de tijdsdruk niet meer af van het oorspronkelijke atelierconcept. Toen de Amsterdamse commissie bij haar bezoek in april 1875 de zwelkasten naast elkaar aantrof, gaf men de uitdrukkelijke opdracht om deze in het Paleis boven elkaar op te stellen.
Eind december 1872 schreef Cavaillé-Coll de Conseil de Fabrique, dat de orgelkas
klaar was om naar Lisieux te worden verzonden. 97 Voorafgaand aan de plaatsing diende men
het oxaal vrij te maken, de muren en het gewelf hiervan te repareren en de oude stenen balustrade af te breken, om zo ruimte te maken voor de nieuw te bouwen houten tribune. In meerdere brieven moest Cavaillé-Coll erop aandringen dat deze voorbereidende werkzaamheden
werden uitgevoerd. Volgens planning zouden de onderdelen eind januari naar Lisieux worden
overgebracht. 98 De opbouw kon toen echter nog niet beginnen, omdat kerkarchitect Millet pas
een half jaar na het eerste verzoek bereid bleek de zaak in ogenschouw te nemen. 99 Omdat
Cavaillé-Coll de atelierruimte in Parijs nodig had om andere instrumenten op te stellen, besloot hij begin april om de delen van het orgel in een zijkapel van de kerk op te slaan, zodat
men in de zomer met de opbouw kon beginnen.
Een tweede vertraging deed zich voor toen de pastoor van St.-Pierre voorrang aan de
werkzaamheden aan het koororgel wilde geven. Volgens artikel 3 van het contract zou Cavaillé-Coll de toonhoogte van dit instrument aanpassen aan de in 1859 ingevoerde Diapason van
870 hz., 100 doch dit werk liep op een volledige restauratie uit, 101 waardoor de betaling van

Les machines Barker dans l’orgue français du 19ème siècle’, ISO-Yearbook 1994-‘95, 86, planche 11; mededeling Hans Brink).
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Blijkens het bestek bood Cavaillé-Coll aan om voor dezelfde prijs in plaats van een vrijstaande speeltafel de
klaviatuur in de onderkas, verborgen achter een klein pijpenfront, aan te brengen. Dit was uiterst ongebruikelijk.
In dit geval kon hij de speeltafel van het tribuneorgel behouden.
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CCMN, 26 (Tableau des Sommiers 1872-1873), regel 5. Voor de mensuren: persoonlijke waarneming.
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Vermoedelijk gaat het hier om een administratieve fout en werd de pedaallade (p. 26) direct voor Lisieux vervaardigd.
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ADC, 1 Mi 522. Simil wordt genoemd in een brief van Cavaillé-Coll aan J. Simon, 2 juli 1873.
95
Uit het afgezaagde stellingwerk van Positif en Récit in Lisieux blijkt dat de 32’-lade aan weerszijden van de
zwelkasten was aangebracht, direct achter de hoofdlade van het pedaal.
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Een uitzondering geldt voor het laagste octaaf van de 32’-registers in Sheffield. De rest van het pedaalpijpwerk
had door de opstelling aan weerszijden van de orgelkas een ongehinderde uitstraling in de zaalruimte.
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ADC, 1 Mi 522, brief Cavaillé-Coll aan Conseil de Fabrique, 31 december 1872.
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Ibidem.
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Men zou hem nauwelijks bij de plannen voor het nieuwe orgel hebben betrokken (mededeling Jean Mons).
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BNF, Rés.Vma ms. 1366 (2), microfilm Marchés 1863-1878, p. 201.
101
ADC, 1 Mi 522, Mémoire des réparations urgentes et la mise au ton de l’orgue de choeur de l’église St.
Pierre de Lisieux, 21 november 1874.
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2550,- fr. achteraf zelfs ter discussie kwam te staan. 102 Ook hierdoor leed de voltooiing van
het hoofdorgel enige maanden uitstel. De eindintonatie werd verricht door Carloni. 103
De ingebruikname van het orgel vond op 23 november 1874 plaats. Cavaillé-Coll
stelde het parochiebestuur voor om Widor of Guilmant voor de inspelingsconcerten uit te
nodigen. 104 De laatste werd enkele dagen later hiervoor gecontracteerd. 105 Guilmant nam ook
zitting in de opleveringscommissie. 106 In het keuringsrapport waren de bevindingen over de
speeltafel, windvoorziening, windladen, mechanieken, Barkermachine en zwelkasten positief.
Voorts zwaaide men de orgelmaker alle lof toe over de individuele stemmen en onderlinge
combinaties: ‘[…] les Gambes, la Viole d’amour, la Flûte traversière, l’Octavin, le Picolo
[sic], le Hautbois, très délicatement traités’. 107 Zelfs de vlugge aanspraak van de in het bovenfront geplaatste pijpen met conducten van vier à vijf meter werd genoemd. Wel betreurde de
commissie dat het instrument in zijn geheel in het oxaal was opgesteld. De plaatsing van het
orgelmeubel achter de stenen arcade belette een optimale uitstraling van de klank:
[…] Toutefois la commission a été unanime pour trouver déplorable la condition qu’a
dû subir le facteur, d’enfoncer la façade du buffet derrière l’arcade, au lieu de la
mettre à sa place naturelle en avant des grosses colonnes de cette arcade. Les
sommiers expressifs seraient arrivés au pas de l’ouverture, et la pédale seule, dont la
sonorité n’a rien à craindre, aurait été enfermée entre les deux tours: les jeux du
grand-orgue auraient pu alors déployer toute leur sonorité; et la puissance totale de
l’instrument eut été au moins doublé.108
Na de bespelingen door Guilmant gaven Dupaigne, Tournaillon (organist van de kathedraal
van Orléans), Klein en Fleury (beiden uit Rouen) nog een concert.
In 1887 werd een Trompette aan het Récit toegevoegd. De werkzaamheden door Mutin (1898), Beuchet-Debierre (1932) en Roethinger (1963) verwijderden het instrument van
zijn oorspronkelijk klankbeeld. Tussen 1986 en 1988 werd, onder advies van Jean-Claude Decavèle (Monuments Historiques), het orgel door Philippe Hartmann technisch naar de situatie
van 1898 gereconstrueerd.
3.3.4. Bestemming van het gecompleteerde atelierorgel: Palais de l’Industrie of
Paleis voor Volksvlijt
Het in 1855 in gebruik genomen Palais de l’Industrie aan de Champs-Elysées werd nauwelijks
voor muziekdoeleinden gebruikt. 109 Toch waren er volgens Philbert plannen om de in 1873
102

Ibidem, brief Cavaillé-Coll aan Conseil de Fabrique, 29 november 1874.
Ibidem, brief 12 februari 1874.
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Ibidem, brief 20 oktober 1874.
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Ibidem, brief Guilmant aan Conseil de Fabrique, 25 oktober 1874. Voor de twee concerten op 23 en 24
november werd 500 fr. betaald.
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Naast enkele notabelen uit Lisieux nam ook de Parijse orgelexpert Albert Dupaigne hieraan deel.
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ADC, 1 Mi 522, Proces Verbal de réception du Grand Orgue de l’église Cathédrale de Saint-Pierre de
Lisieux, 3.
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Ibidem, 4. Er zijn tal van voorbeelden waar het belang van de architectuur boven dat van de klankontplooiing
prevaleerde: Notre-Dame-de-Lorette, kathedraal Notre-Dame (het protest van Cavaillé ontlokte de architect
Viollet-le-Duc de uitspraak ‘Mon cher, parlez-moi de tuyaux, l’architecture me regarde’, C. et E. Cavaillé-Coll,
101), Azkoitia, Santa Maria (opstelling tegen de rechterzijwand van de westtribune). De situatie in Ste.-Clotilde
was ondanks het eveneens smalle oxaal en de hogere opstelling gelukkiger, omdat het front vóór de kolommen
werd geplaatst. Soortgelijke opstellingen waarbij het orgel vóór de kolommen is geplaatst vindt men o.a. in
Rouen, Notre-Dame-de-Bonsecours en Angers, St.-Joseph.
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Vgl. 2.1.2., voetnoot 18 en 2.1.3., voetnoot 35. Aankondigingen van muziekuitvoeringen in de Revue et Gazette musicale de Paris en Le Ménestrel zijn uiterst spaarzaam.
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gestarte oratoriumuitvoeringen in dit gebouw onder te brengen. Dit hing samen met het feit
dat geschikte concertlocaties voor religieuze en koormuziek in Parijs tot dan toe ontbraken.
Het voornemen om oratoriumuitvoeringen onder te brengen in het Palais de l’Industrie maakte plaatsing van een orgel noodzakelijk. Volgens Philbert gingen daarbij de gedachten uit naar
een orgel van Cavaillé-Coll:
[…] Un très bel orgue attendait, dans les ateliers de M. Cavaillé-Coll, la réussite de
ce projet, car, en France comme ailleurs, on commence à comprendre qu’il ne peut y
avoir de véritable salle de concert sans un orgue proportionné à son étendue. Mais
des difficultés administratives entravaient indéfiniment la réalisation de ce projet et, à
l’heure actuelle, la galerie n’a pas encore été accordée. 110
Excurs: Concertlocaties in Parijs
In 1853 werd Georges Eugène, baron Haussmann (1809-1891) prefect van het departement Seine. Hij
was de stuwende kracht achter de stedebouwkundige vernieuwing en verfraaiing van de stad Parijs
tijdens het Second Empire. Onder zijn bewind werden oude arbeiderswijken geruimd, boulevards
aangelegd – om volksopstanden beter te beteugelen – en verrezen naast tal van stations, kazernes en
bruggen, prestigeobjecten als de Opéra en het Châtelet. Tot zijn kring behoorde de jonge architect
Charles Garnier, die het ontwerp leverde voor de tussen 1861 en 1874 opgerichte Académie Nationale
de Musique. In die tijd ging de meeste aandacht binnen de algemene muziekcultuur uit naar het
muziektheater: het operagebouw kostte de staat veertig miljoen francs. 111 Rond 1870 beschikte Parijs
over een aantal kleine tot middelgrote concertaccommodaties, waaronder het Conservatorium, de Salle
Pleyel en het Châtelet, waar behalve concerten ook theatervoorstellingen werden georganiseerd.
Voorts gebruikte men het Cirque d’Hiver (ook wel Cirque Napoléon genaamd) en het Cirque d’Eté
des Champs-Elysées, beide accommodaties voor hippische evenementen, ook wel voor concerten. Aan
de genoemde zalen waren veelal ‘huisensembles’ verbonden. Eduard Colonne, dirigent van het
Châtelet en een in die dagen bekend vertolker van Beethoven, Berlioz en andere Franse tijdgenoten,
richtte in 1873 het Concert National op, dat nadien onder de naam ‘Concerts Colonne’ grote bekendheid genoot. De vurige Wagneriaan Jules Pasdeloup startte in het Cirque d’Hiver in 1861 zijn Concerts
populaires. De uitvoeringen in het Conservatorium en het Cirque des Champs-Elysées werden voornamelijk geleid door de beroemd geworden dirigent Charles Lamoureux (1834-1899). In 1881 richtte hij
de Nouveaux Concerts op, voorloper van de naar hem genoemde, nog immer bestaande Concerts
Lamoureux. Een andere belangrijke daad van deze dirigent was in 1873 de stichting van de Société de
Musique Sacrée voor de uitvoering van oratoria. In december van dat jaar vond in het Cirque des
Champs-Elysées de eerste (volledige?) Parijse uitvoering van de Messiah plaats, in de Franse taal
onder de naam Le Messie. De recensent van de Revue et Gazette musicale de Paris wijdde er een groot
artikel aan. 112 Hij bejubelde de uitvoering en de inzet van koordirigent Bourgault-Ducoudray, doch de
slechte akoestiek van het amphitheater deed hem verzuchten:
[…] Puis, quand nous aurons des sociétés, il nous faudra une salle de concert avec grand
orgue: c’est un autre côté de la question, sur lequel nous aurons sans doute occasion de
revenir. Le gôut de la musique très-sérieuse n’est pas encore assez repandu en France pour
qu’on puisse espérer une réussite immédiate.
Henri Fissot bespeelde bij deze gelegenheid een klein Cavaillé-Coll-orgel van tien stemmen. 113 Het
werk werd in datzelfde seizoen nog vijf maal herhaald. 114 Lamoureux leidde in het volgende jaar
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driemaal Bachs Passion selon Saint-Matthieu 115 en Judas Maccabeus (300 uitvoerenden, 3000 toehoorders). 116
Ook in Le Ménestrel betuigde men adhesie voor de oprichting van een concertzaal met een
orgel om de ‘grandes oeuvres religieuses de Bach, Haendel, Mendelssohn et Lesueur’ adequaat uit te
voeren. 117 Eén resp. drie jaar later kwam deze kwestie nogmaals aan de orde. 118 In zijn monografie
over het Cavaillé-Coll-orgel in de Albert Hall te Sheffield nam de Parijse universiteitsdocent natuurwetenschappen Albert Dupaigne de gelegenheid om de noodzaak van een grote concertaccommodatie
met orgel in twee hoofdstukken te onderstrepen: ‘Encore un chef d’oeuvre qui n’est pas pour nous 119
en A propos de deux représentations presque simultanées du MESSIE de Haendel, l’une à Paris,
l’autre en Angleterre’. 120 [einde excurs]

Het is de vraag in hoeverre het orgelproject voor het Palais de l’Industrie werkelijk kans van
slagen had. Het door Philbert aangehaalde instrument is zonder twijfel het gereedstaande atelierinstrument in de avenue du Maine. Zou voor de immense ruimte van het Palais de l’Industrie (252 x 108 m., minstens tweemaal groter dan het Paleis voor Volksvlijt) dit orgel van 46
stemmen voldoende capaciteit hebben gehad, in aanmerking nemende dat toen enige jaren
later het orgel voor de bijna voltooide Notre-Dame-d’Auteuil werd ‘uitgeleend’ aan het Trocadéro, het met een vierde klavier en een fors aantal pedaalstemmen moest worden uitgebreid? 121 Het Palais de l’Industrie bezat geen bijzalen en de constructie van gietijzer en glas
werkte akoestisch nadelig. Het is onduidelijk waar het orgel kon worden geplaatst. Op oude
interieurprenten zijn weliswaar op circa tien meter hoogte galerijen te onderscheiden, waarop
de kas met het 12’-front zou ‘passen’, maar daarmee weten we nog niets over de opstelling
van koor en orkest. Een podium was er niet.
Het staat niet vast of er serieuze onderhandelingen zijn geweest. 122 Voorstellen om het
voltooide Cavaillé-Coll-orgel te plaatsen in een andere concertlocatie in Parijs zijn niet bekend. Wellicht was de financiële nasleep van de Frans-Duitse Oorlog er de oorzaak van dat
men plannen voor een concertzaal opschortte. Pas bij de aanbesteding van het Trocadéro in
augustus 1877 ontstonden plannen voor een orgel, die overigens aanvankelijk allerminst zekerheid boden. Uiteindelijk plaatste Cavaillé-Coll aldaar enkele maanden na de opening van
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RGMP 1874, 118. Fissot en Albert Lavignac verzorgden de orgel- en de pianopartij. In hetzelfde artikel werd
voorgesteld om het volgende seizoen het Weihnachtsoratorium en Israël in Egypt uit te voeren.
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RGMP 1874, 259, 382.
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Le Ménestrel 1874, 20. De reeds genoemde Salle Athénée (vgl. 2.1.3., voetnoot 45) met het in 1866 in gebruik genomen Merklin-orgel voldeed blijkbaar niet aan de eisen.
118
‘[…] alors que Paris ne possède pas encore une seule salle avec un orgue pour l’exécution de la grande
musique de Haendel, Bach, Haydn et tant d’autres maîtres célèbres que l’on connaît à peine à Paris’ (ibidem
1875, 182). In 1877 wordt een derde poging ondernomen: ‘Le célèbre facteur français Cavaillé-Coll, vient
d’achever un orgue magnifique pour la salle des fêtes…… de Manchester. C’est, de bon compte, la troisième
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Manchester’ (ibidem 1877, 103).
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Le Monde, 7 mei 1873.
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Ibidem, 25 december 1873, 2 en 15 januari 1874.
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Het stemmenaantal schoof op van 45 naar 66. Het pedaal bezat zestien stemmen, waaronder zes 16’-registers,
een Principalbasse 32’ en Contrebombarde 32’.
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Bij de Archives Nationales, die alle archivalia van het Palais de l’Industrie beheren, zijn geen bestek of
correspondentiestukken voorhanden (F/21/837 en 838, Palais de l’Industrie, 1856-1881; F/21/1491 t/m 1497,
Palais de l’Industrie, 1852-1881; F/21/3396/1 t/m 3398/2, Palais de l’Industrie, 1859-1895. Met betrekking tot
orgels beschikt men slechts over enige verzoeken tot expositie van ‘buffets d’orgues’ (F/21/837, brief 19 oktober
1859, kas bestemd voor de kathedraal van Carcassonne; 17 maart 1860, kas van het koororgel te Auch). Alleen
het dagblad Le Siècle (artikel O. Comettant d.d. 10 mei 1875, geciteerd in Philbert, 119) maakt gewag van een
opstelling van een orgel in het Palais de l’Industrie.
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de Wereldtentoonstelling een orgel. Intussen was de Société de Musique Sacrée bij gebrek
aan financiën en goede zaalfaciliteiten opgeheven. 123
Nu de pogingen om het atelierorgel in het Palais de l’Industrie onder te brengen hadden gefaald, was het beschikbaar voor Amsterdam. Op 15 januari 1875 arriveerde Gabriel Reinburg
voor onderhandelingen in de hoofdstad. Hij zag zich voor drie problemen geplaatst. Het
nieuwe instrument moest vóór 27 oktober van hetzelfde jaar worden opgeleverd. Op die dag
zou Amsterdam het feit herdenken, dat graaf Floris V zeshonderd jaar eerder aan ‘de lieden
wonende te Amestelledamme’ het privilege van tolvrijheid had verleend, waarmee Amsterdam feitelijk stadsrechten had verworven. Het bedrag dat de Paleisdirectie aan een concertorgel wilde spenderen, was niet hoger dan ƒ 15.000,-. Tenslotte moesten de bestuurders
overtuigd worden van de meerwaarde van een Frans-symfonisch instrument, want de naam
Cavaillé-Coll was in ons land nagenoeg onbekend.
Reinburg maakte de directie duidelijk dat ontwerp, bouw en voltooiing van een groot
instrument, toereikend voor de ruimte van het Paleis, minstens twee jaar zou kosten. Hij had
echter van zijn ‘patron’ het fiat meegekregen om het atelierinstrument te koop aan te bieden.
Cavaillé-Coll zal er bij de bouw van het atelierinstrument waarschijnlijk vanuit zijn gegaan
dat het binnen enkele jaren in een Parijse concertzaal zou belanden. Het feit dat hij het orgel
nu beschikbaar stelde voor Amsterdam doet vermoeden dat hij niet verwachtte dat het spoedig
in Parijs te plaatsen zou zijn. Bovendien bood Amsterdam hem de gelegenheid om door het
plaatsen van een groot instrument zijn naam ook in Nederland te vestigen, waar hij vanaf
1844 goede contacten had opgebouwd, maar waar hij nog geen orgel had geplaatst. Op 21
januari stuurde Cavaillé-Coll bestek en tekening van het orgue de tribune aan de directie,
waarmee de onderhandelingen officieel werden geopend. 124
Hoewel alle documenten over de koop van het orgel bij de Paleisbrand in 1929 verloren gingen, zijn afschriften van het contract en het keuringsrapport bewaard gebleven. Er mag
worden verondersteld dat het bestek op enkele details na identiek was aan het op 12 februari
1872 aan de Conseil de Fabrique te Lisieux gestuurde devis.
We kunnen ons een beeld vormen hoe dit bestek eruit heeft gezien. Elke offerte van CavailléColl wordt geopend met een dispositievoorstel: registerlijsten van pedaal en de klavieren inclusief verdeling over de dubbele lades, bij ombouw van oude orgels opmerkingen als ‘ancien
jeu, réparé et complété’, ‘jeu neuf’ etc., pijpenaantallen, combinatiepedalen en een overzicht
naar toonhoogtes. In een aantal paragrafen volgen gegevens over de windvoorziening, regulateurbalgen, windladen, mechanisme, Barkermachine(s), zwelkast(en), klavieren, orgelkas met
frontpijpen. Tot besluit wordt de prijs vermeld. De meeste onderdelen van het bestek worden
volgens een vast sjabloon beschreven. Hij laat niet na zijn eigen uitvindingen te vermelden.
De verschillen met het bestek voor Lisieux bleven wellicht beperkt tot vervanging van
de opmerking ‘de façon à permettre à l’organiste de voir directement l’autel et de suivre ainsi
les cérémonies réligieuses’ door ‘zicht op het orkest en de dirigent’, beschrijvingen van de
verschillende kassen, en het weglaten van het voorstel om de klaviatuur ‘en fenêtre’ te plaatsen. De bestekken kenden echter een aanzienlijk prijsverschil: Lisieux 70.000 fr. inclusief
transport en plaatsing, Amsterdam 80.000 fr. exclusief bijgaande kosten. Is hier sprake van
gederfde rente, berekend over de vier jaar tussen vervaardiging en oplevering of verdisconteerde Cavaillé in het bestek al de eventuele wijzigingen die plaatsing in een concertzaal met
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‘Ch. Lamoureux verdankt Paris die ersten grossen Händel-Aufführungen; leider mussten sie diesen Winter
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Zeitung 22, 31 Mai 1876).
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zich mee zouden brengen: toevoeging van twee Barkermachines voor Positif en Récit, andere
opstelling van de zwelkasten etc.)? 125 We weten het niet.
3.3.5. Philbert en de Vereeniging tot bevordering van orgelmuziek te Amsterdam
Nu de Parijse orgelmaker had besloten het atelierinstrument aan Amsterdam aan te bieden,
stonden de initiatiefnemers Philbert, Petrus en Lambertus van Ogtrop 126 en de organist van de
Mozes en Aäronkerk, Jos. A. Verheijen, 127 voor een delicate kwestie. Het orgel kostte, inclusief emballage, transport, douanerechten en plaatsing 95.000 fr. (circa ƒ 45.000,-), driemaal
het bedrag dat de Paleisdirectie wilde spenderen. Het aanbod van Strobel was nog niet afgeslagen en het aanzienlijke prijsverschil maakte het nodig om een keuze voor de firma
Cavaillé-Coll nog eens grondig te motiveren. Men schreef een aantal musici van Europese
faam aan met het verzoek om hun ervaringen met het orgeltype van Cavaillé-Coll op schrift te
stellen: François-Auguste Gevaert, directeur van het Conservatorium te Brussel, JaakNikolaas Lemmens en Alphonse Mailly, orgelleraren aan hetzelfde instituut, William Thomas
Best, organist van St. George’s Hall te Liverpool en de Royal Albert Hall te Londen, de directie van de Albert Hall te Sheffield en tenslotte Alexandre Guilmant, organist van La Trinité te
Parijs. Allen reageerden per omgaande op het verzoek van de Amsterdamse directie. 128
Voordat hun bevindingen worden weergegeven, willen we eerst de sleutelfiguur tot dit
belangrijke en vernieuwende project nader belichten. In 1.5.6. en 1.7. kwam Philbert kort ter
sprake. Zijn interventie in de Nederlandse 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 onder de aandacht brengen van de in zijn ogen degelijke maar
ouderwetse Nederlandse orgelbouwers.
Charles Louis Marie Godefroi Philbert werd op 1 december 1826 in Tours geboren als
zoon van Raphael Clemens Joseph Philbert en Ursula Anna Guillen. 129 Hij stamde uit een
adellijk geslacht. Na zijn jeugdjaren in het Normandische Avranches volgde hij onderwijs aan
het Jezuïetencollege te Fribourg en werd hij opgeleid voor de diplomatieke dienst. Als jong
orgelliefhebber kwam hij omstreeks 1848 in contact met Cavaillé-Coll, onder wiens leiding
hij het orgelbouwersvak zowel theoretisch als practisch grondig leerde kennen. Behalve het
feit dat hij een uitnemende talenkennis had – hij beheerste vier talen –, was hij goed onderlegd
in wis- en natuurkunde. De kennismaking met Cavaillé mondde uit in een levenslange vriendschap, waarbij Philbert zich ontwikkelde tot een fanatiek en kundig discipel van de Franse
125

De kosten voor de frontpijpen (CCMN, 9) en een houten tribune in Lisieux waren wellicht hoger. De prijsverschillen tussen seriematig vervaardigde orgels zijn soms eveneens onverklaarbaar (zie 5.2.3.).
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Gegevens zijn ontleend aan J. Verheijen, ‘Charles Marie Godefroi Philbert’, Het Orgel 9/6 (augustus 1894),
4-6, P. Visser, ‘Cavaillé-Coll en Nederland’, Mens en Melodie II/12 (december 1947), 368-373, Raas (1994),
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orgelbouwkunst. In de Cavaillé-Coll-biografie wordt hij omschreven als ami de la maison,
confident de la pensée du Maître. 130 In 1849 werd hij vice-consul in Den Helder, destijds
voorhaven van Amsterdam. 131 Zijn vrije tijd bracht hij door als dirigent van een kerkkoor, dat
een zesstemmige mis van zijn hand uitvoerde, en hij restaureerde op eigen initiatief het ter
plaatse aanwezige orgel. In 1860 trouwde hij met Elisabeth Overtoom. Uit het huwelijk werden zes kinderen geboren, waarvan twee zoons hun opleiding in het St.Willibrordus College
te Katwijk genoten. 132 Veertien jaar na zijn eerste benoeming werd Philbert overgeplaatst
naar Amsterdam, waar hij tot 1878 als kanselier van het Franse Consulaat aan de
Weteringschans zou verblijven. 133 Zijn diplomatieke carrière zette hij in Helsingør en vanaf
1880 in Rotterdam voort. In 1887 keerde hij terug naar Avranches, waar hij op 16 juni 1894
overleed. 134
Philberts bemoeienis met de bouw van het orgel van de Mozes en Aäronkerk is elders
uitvoerig beschreven. Uit de omvangrijke correspondentie blijkt zijn grote kennis en inzet. 135
In zijn atelier liet Cavaillé-Coll experimenten onder leiding van Philbert uitvoeren, welke
werden voortgezet in de werkplaats van Adema. Hij verzorgde tal van publicaties. Zijn berekeningen van opslaande tongwerken (1877) werden in de tweede Töpfer/Allihn-uitgave opgenomen. 136 Naast het standaardwerk over het orgel in het Paleis voor Volksvlijt schreef hij een
brochure over het instrument in de Nederlandse taal 137 en een Causerie over het CavailléColl-orgel in de St.-Ouen te Rouen (1890). Zonder zijn sterke persoonlijkheid, technische
kennis en doorzettingsvermogen zouden de projecten in de Mozes en Aäronkerk en het Paleis
nimmer gestalte hebben gekregen. De weerstand van Nederlandse organisten en orgelmakers
tegen buitenlandse ideeën heeft hij hierdoor kunnen overwinnen.
Door de contacten van Philbert met de genoemde buitenlandse musici kon de Paleisdirectie van de kwaliteiten van het orgeltype van Cavaillé-Coll worden overtuigd. Enkele
citaten:
[…] En ce qui concerne les orgues de M. Cavaillé-Coll, mon opinion, d’accord avec
celle de tous les artistes compétents, est que ses instruments sont incomparablement
supérieurs à ce qui se fait dans ce genre dans l’Europe entière. Perfection et solidité
de mécanisme, variété des jeux, distinction de timbre, équilibre entre les diverses
régions de l’étendue; toutes les qualités exigibles dans un instrument à clavier se
réunissent dans les produits de la maison Cavaillé-Coll (Gevaert, 1 februari 1875).
[…] Tout d’abord se présente la question du prix. Je pense qu’en matière d’art il est
assez difficile de s’y attacher d’une façon absolue. Avoir un instrument de premier
ordre doit être la grande affaire. Pour ce qui concerne le facteur sur lequel vous
voulez bien me consulter, quoi qu’on puisse dire on n’en dira pas assez: Cavaillé-Coll
est le maître des maîtres. Je ne crois pas, du reste, à la grande supériorité de ses prix.
Si on s’adresse à des facteurs secondaires, il est évident qu’il aura, sous ce rapport,
130

C. et E. Cavaillé-Coll, 133.
Weekblad van Den Helder en het Nieuwediep, 27 oktober 1849, geciteerd door V. Timmer in ‘Orpheus aan
het Marsdiep – Een onbekende kant van Charles-Marie Philbert’, Het Orgel 102/5 (september 2006), 19.
132
Zie 5.5.3.
133
Eerst zou hij naar Milaan worden overgeplaatst (Heldersche en Nieuwedieper Courant, 22 oktober 1863,
geciteerd door V. Timmer, zie voetnoot 131). Ook latere voorgenomen benoemingen in Singapore en Yeddo
(Japan) werden afgeslagen, waarschijnlijk om redenen dat hij zijn liefde voor het orgelbouwersvak dan moest
opgeven (V. Timmer & T. van Eck, zie voetnoot 129).
134
Zijn terugkeer naar Frankrijk viel samen met de voltooiing van het orgel in de Mozes en Aäronkerk.
135
Het werd mij helaas niet toegestaan inzage te krijgen in de Philbert-correspondentie (omtrent het Paleisorgel),
in verband met een onderzoek door T. van Eck en V. Timmer naar de orgelmakers Adema en hun relatie met
Philbert (brief V. Timmer 3 mei 2004).
136
Mutin, 1103; Töpfer/Allihn, 332-334.
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Deze werd ook in De Volksvlijt gepubliceerd (1875, 346-361).
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une situation impossible. Mais il est de toute justice et de toute sagesse de ne compter
qu’avec des maisons de premier ordre et, dans ces conditions, le célèbre organier
français ne présente rien d’anormal (Mailly, 2 februari 1875).
[…] Dans mon opinion, il n’a pas de rival sérieux. Les facteurs d’orgue de toutes les
nations sont forcés à lui emprunter ses nouvelles inventions, qu’en véritable artiste il a
abandonnées à la facture (Lemmens, 20 februari 1875).
In answer to the inquiry as to the organ built by M. Cavaillé-Coll for the Albert-Hall,
Sheffield, I am happy to inform you that it is an instrument of the greatest excellence;
and I need hardly add that M. Cavaillé-Coll is esteemed everywhere as an artist of the
very first rank (Best, 23 februari 1875).
[…] J’ai à la Trinité un grand orgue, dont le mécanisme n’a pas été retouché depuis
plusieurs années et qui néanmoins fonctionne avec une précision mathématique… Ce
que j’admire dans les ouvrages de M. Cavaillé-Coll, c’est l’art avec lequel ses jeux
sont harmonisés, leur variété de timbre et la rondeur des jeux de fond. Je ne vous
parlerai pas du choix des matériaux employés par le célèbre facteur et de leur valeur
intrinsèque, ni de la supériorité des jeux d’anche les plus difficiles à traiter et que les
Anglais et les Allemands réussissent fort médiocrement, car je crois que ces points
sont indiscutables dans les orgues de M. Cavaillé-Coll (Guilmant, 22 februari 1875).
The directors of the Albert-Hall beg to acknowledge your valued favor of 7th instant
and to inform you that they have pleasure in stating, that the organ for them by M.
Cavaillé-Coll of Paris, in the year 1873, has given the most perfect satisfaction. It has
been played upon by the most eminent organists, not only in England but on the
continent, and in every instance it has been pronounced perfectly satisfactory.
Although not by any means the largest, they consider it the most effective organ in
Great-Britain and we have therefore much pleasure in recommanding Mr. A.
Cavaillé-Coll’s work to the favourable notice of yourself and friends (directie AlbertHall, Sheffield, 12 januari 1875).
Blijkbaar had Philbert, voordat de eerste gesprekken met Reinburg plaatsvonden, al om een
oordeel van de directie van de Albert-Hall te Sheffield verzocht. In een brief d.d. 24 februari
werd de verklaring herhaald.
Vervolgens diende een manier te worden gevonden om de aanschaf financieel mogelijk te
maken. Omdat het Cavaillé-Coll-orgel allerlei technische voorzieningen kende (regulateurbalgen, Barkermachines, dubbele laden, zwelkasten, combinatietreden etc.) die in Nederlandse orgels ontbraken, was het begrijpelijk dat het prijsniveau ervan hoger lag. 138 Philbert
schreef dat het prijsverschil van 30 % met Nederlandse offertes niet buitensporig was. Onderstaande lijst toont enkele voorbeelden van binnen- en buitenlandse bedragen:
1862
1871
1874

Naarden, Grote Kerk
Amsterdam, Mozes en Aäronkerk
Bolton, Town Hall

Witte
Adema
Gray & Davison

138

III/45
ƒ 30.422,75½
III/44
ƒ 16.277,60
IV/48 100.000 fr. [ƒ 47.370,-]

De prijs van het Adema-orgel in de Mozes en Aäronkerk (III/44) lag met ruim ƒ 16.000,- (Raas [1994], 21)
ver onder het landelijk gemiddelde. Reeds in 1854 leverden Van Dam en Kam offertes voor de Zuiderkerk te
Rotterdam, orgels van dezelfde grootte, uiteraard zonder de genoemde toevoegingen, van resp. ƒ 17.500,- en
ƒ 19.000,- (Den Toom, 1112).
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1874
1875
1882
1886
1884
1887
1891

Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt
Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt
Den Haag, Grote Kerk
Amsterdam, Oude Lutherse Kerk
Leipzig, Neues Gewandhaus
Amsterdam, Mozes en Aäronkerk
Amsterdam, Concertgebouw

Strobel (offerte)
Cavaillé-Coll
Witte
Witte
Walcker
Adema
Maarschalkerweerd

III/44
III/46
III/56
III/41
III/54
III/48
III/46

ƒ 15.000,ƒ 45.000,ƒ 49.520,ƒ 34.000,27.000 RM [ƒ 15.900,-]
[uitbreiding] ƒ 7.020,37
ƒ 22.352,80
95.000 fr.

Philbert geeft twee voorbeelden van kort daarvoor vervaardigde Nederlandse orgels van 45
resp. 53 stemmen, waarvan de prijzen ƒ 32.000,- resp. ƒ 34.000,- bedroegen. 139 Veel Duitse
bouwers lagen door hun fabrieksmatige aanpak onder het gemiddelde: de offertes van Strobel
en Walcker tonen dit aan.
Op 3 februari 1875 kwamen op initiatief van A.C. Wertheim vijftien ‘voorstanders van muziek’ in het Paleis bijeen: C. Avis jr., J.J. Bartels, Mr. M.C. van Hall, E.J.L. Koch, Mr. L.J.G.
van Ogtrop, P.A.L. van Ogtrop, M.P. Pels, Ch. Philbert, jhr. H.J. Rutgers van Rozenburg, C.
Smits, F.J.W.M. Schmitz, G.L. van Someren Brand, J. Eduard de Vries en L.H. Weetjen. 140
Men besloot een ‘Vereeniging tot bevordering van orgelmuziek’ op te richten, met als nevendoel een geldlening van ƒ 50.000,- te plaatsen. Met dit bedrag kon het Cavaillé-Coll-orgel
worden aangekocht. Alvorens men hiertoe overging, wendden de oprichters zich tot een vijftal deskundigen, ‘met verzoek al zoodanige proeven te nemen, waardoor de al of niet geschiktheid van de Groote Zaal van het Paleis in een helder daglicht zou gesteld worden’. 141
Het oprichtingsbestuur, bestaande uit de heren L.H. Weetjen (voorzitter), L.J.G. van Ogtrop
(secretaris), E.J.L. Koch en Ch.M. Philbert (technisch adviseur), liet de volgende circulaire
met een oplage van 10.000 exemplaren verspreiden: 142
Amsterdam, Februarij 1875
M.H.
Sedert jaren bestaat bij muziekkenners en liefhebbers te Amsterdam de wensch
om aan zoovele voortreffelijke Orkest- en Zanguitvoeringen als hier ter stede plaats
vinden, ook die van de Orgel-muziek te verbinden. Slechts zelden, en dan nog wel op
gewijde plaatsen, waar in den regel slechts kerkelijke muziek wordt ten gehoore
gebragt, is ons het genoegen gegeven dergelijke uitvoeringen bij te wonen.
Daarenboven heeft de wetenschap in de zamenstelling van orgels in den latere tijd zoo
reusachtige vorderingen gemaakt, dat slechts weinige instrumenten hier te lande aan
die hoogere vereischten beantwoorden of hen nabij streven.
Daarom zijn de ondergeteekenden, op veler verzoek, tot eene Commissie
vereenigd, met de Directie van het Paleis voor Volksvlijt te rade geworden, om, na
behoorlijke en welgeslaagde proefneming (zie bijgaande verklaring) 143 omtrent de
acustische geschiktheid der zaal, de handen in één te slaan, ten einde het gewenschte
doel te bereiken.
In de eerste plaats werd erkend, dat het instrument, wil het aan de afmetingen
van het gebouw en aan de billijke eischen der kunst voldoen, van voortreffelijke
139

Philbert, 98. Het eerste zou betrekking kunnen hebben op het Witte-orgel in de Grote Kerk te Naarden (totale
kosten ƒ 30.422,75½).
140
De Volksvlijt 1875, 344.
141
Ibidem; zie 3.3.6.
142
GAA, T 727.028. Voor de concept-statuten en het concept-reglement van de Vereeniging tot Bevordering der
Orgelmuziek, zie Bijlage Ia en Ib.
143
Zie Bijlage Ic.
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hoedanigheid behoort te zijn, en na onderzoek bleek het, dat de firma ARISTIDE
te Parijs, bovenal in aanmerking komt als een der voornaamste
Orgel-fabrikanten, zoo niet de eerste, in Europa. 144
Het bleek verder, dat het Paleis voor Volksvlijt, hoewel zelf niet geregtigd eene
leening voor dat doel aan te gaan (de kosten van aankoop en plaatsing worden op
ƒ 50,000 geraamd), nogtans bereid was krachtig mede te werken, en zoo werd het plan
beraamd eene Vereeniging voor minder dan 30 jaren op te rigten met een kapitaal van
ƒ 50/m., welke ten doel heeft den aankoop en het plaatsen van een orgel te Amsterdam.
In deze Vereeniging zal het Paleis voor Volksvlijt voor eene betrekkelijk aanzienlijke
som deelnemen, terwijl het tevens jaarlijks eene som van minstens ƒ 3000,- als pachtpenning voor bruikleen op zijne begrooting zal brengen, ten einde de rente à 4% op de
niet afgeloste aandelen kan worden uitgekeerd, terwijl het overblijvende als aflossing
à pari zal worden aangewend. Het Paleis voor Volksvlijt behoudt zich overigens voor,
den termijn van aflossing naar best vermogen te vervroegen.
Intusschen blijft het Orgel het eigendom der Vereeniging en gaat eerst dan als de
geheele hoofdsom afbetaald is, over aan het Paleis voor Volksvlijt.
Eenen Commissie, uit de leden der Vereeniging te kiezen, is met het beheer belast,
terwijl de Directie van het Paleis voor Volksvlijt, ofschoon het vrije gebruik van het
orgel hebbende, zich verbindt het onder te bepalen voorwaarden ter beschikking te
stellen van muzikale uitvoeringen, door vereenigingen in het Paleis voor Volksvlijt te
houden.
Voor verdere bijzonderheden verwijzen de ondergeteekenden naar het hierbij gaande
plan van oprigting en negotiatie. 145
De annuïteit door het Paleis voor Volksvlijt te betalen, en tevens het eigendom
van het orgel, totdat de aflossing is voldongen, zijn zoo vele waarborgen, dat hier
geene gewaagde speculatie, maar eene betrekkelijk zekere geldbelegging wordt voorgesteld, waarbij echter het artistieke doel op den voorgrond wordt geplaatst.
De ondergeteekenden vleijen zich voor zoodanig doel uwe welwillende medewerking te erlangen.
Veel is te Amsterdam door eendragtig pogen tot stand gebragt, – het Paleis
voor Volksvlijt zelf is er het krachtigst bewijs van; – ook thans moge die offervaardigheid niet ontbreken.

CAVAILLÉ-COLL

Het Bestuur van het Paleis voor Volksvlijt,

De Commissie voornoemd,

P. Goedkoop,
Mr. M.C. van Hall,
Gerard A. Heineken,
Jhr. H.J. Rutgers van Rozenburg,
A.C. Wertheim, Commissarissen.
J. Eduard de Vries, Directeur.

L.H. Weetjen.
E.J.L. Koch.
Mr. L.J.G. van Ogtrop.
Ch. Philbert

PLAN VAN INSCHRIJVING
De inschrijving is geopend tot en met Woensdag 10 maart 1875, ten kantore
der Associatie-Cassa alhier.
144
145

In een voetnoot worden de zojuist geraadpleegde buitenlandse autoriteiten genoemd.
Zie Bijlage Ia.
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Zoodra het gevorderde cijfer bereikt is, wordt de inschrijving gesloten en daarvan in het openbaar kennis gegeven.
Zoodra de Vereeniging regtspersoonlijkheid heeft verkregen, zal het bedrag der
toegewezen aandeelen moeten worden gestort ten Kantore der Associatie-Cassa, volgens latere kennisgeving.
De rente, à 4% ’s jaars, gaat in op 1 April 1875.
Rente en aflossing zullen betaalbaar zijn bij de Associatie-Cassa.
Op 19 februari, een week na de proefnemingen, besloot men tot het uitschrijven van de lening. Door zestig belangstellenden werd zij voltekend, waarop ‘de Vereeniging zich den
23sten April constituëerde’. 146 De statuten van de Vereeniging werd bij Koninklijk Besluit
van 24 mei 1875 goedgekeurd. 147 Zoals we in het contract zullen zien, liet Cavaillé-Coll zich
voor een bedrag van ƒ 18.000,- aan obligaties betalen. Een van de bestuursleden, E.J.L. Koch,
doneerde naast een grote participatie in de lening een gift van ƒ 1000,-. 148
3.3.6. Akoestische problemen
Hangende de besluitvorming over de aanschaf van het orgel werd spoedig onderzoek verricht
naar de verbetering van de akoestiek van het Paleis. De constructie van het gebouw, als tentoonstellingsruimte en nu eenmaal niet als concertzaal opgezet, veroorzaakte verwarrende
echo’s, met een ondoorzichtige orkestklank als resultaat. In Engeland had men al geconstateerd dat gewelfde constructies in concertzalen menigmaal een diffuse akoestiek opleverden
(Londen, Exeter Hall, Saint George’s Hall te Liverpool en Leeds Town Hall). 149 Ook het
glazen, koepelvormige plafond van de immense Royal Albert Hall te Londen veroorzaakte
een sterke verstrooiing van het geluid. De concertzalen in Birmingham, Bradford en – op
advies van Cavaillé-Coll – Sheffield waren van platte plafonds met afgeronde of afgevlakte
hoeken voorzien, 150 waardoor de nagalm sterk werd gereduceerd. Men zocht wegen om de
akoestiek van grote ruimtes te optimaliseren. In Saint Fin Barre’s Cathedral te Cork (Ierland,
gebouwd 1865-1870) waren daartoe in 1873 proeven genomen met het spannen van een netwerk van katoenen draden in de hogere gedeelten van de ruimte, 151 een methode die in de
Londense Albert Hall enkele jaren na de bouw eveneens werd toegepast. 152 Hierdoor werd de
nagalm aanzienlijk gereduceerd. Op 11 februari 1875 werd deze methode ook in het Paleis
met succes aangewend. Nog voordat het aanbrengen van de draden was afgerond merkte het
Paleisorkest een akoestische verbetering: vooral strijkinstrumenten hadden er baat bij omdat
de overgang van forte- naar pianoklanken door het uitblijven van de hinderlijke nagalm duidelijker waarneembaar werd. 153 Om het hinderlijk geschuifel van bedienend personeel en
146

De Volksvlijt 1875, 346.
Philbert, 109.
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Ibidem. Volgens de balansrekening van 31 december 1875 had het Paleis voor Volksvlijt voor een bedrag van
ƒ 12.000,- (24 aandelen [= obligaties] à ƒ 500,-) ingetekend (De Volksvlijt 1876, 186).
149
Dupaigne, 46.
150
In de Cavaillé-Coll-biografie wordt beschreven hoe het oorspronkelijke ontwerp van een gewelfde constructie
voor de Albert Hall te Sheffield werd vervangen door een ontwerp gebaseerd op de demonstratiezaal aan de
avenue du Maine, wat overigens niet geheel correct lijkt. De concertzaal van het Brusselse Conservatorium
(1879) werd direct naar het voorbeeld van Sheffield ontworpen (C. et. E. Cavaillé-Coll, 115-116).
151
Philbert, 102-103.
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RGMP 1878, 222. De scribent doelde hiermee op de slechte akoestiek van de zojuist geopende Salle de Fêtes
van het Trocadéro. De zaal bezat een aan het Cirque des Champs-Elysées verwant koepeldak. Het Engelse experiment is hier nooit toegepast. Dupré sprak later over de zaalakoestiek, ‘défectueuse pour la parole et l’orchestre,
[mais] l’orgue y sonnait clair et splendidement’ (Marcel Dupré raconte…[Paris 1972], 120).
153
GAA, T 727.028. De brief werd in De Volksvlijt (p. 344-346) en in de Amsterdamsche Courant van 18 februari 1875 gepubliceerd, zie Bijlage 1c.
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bezoekers tijdens concerten te dempen, werden in de gangpaden matten van kokos of zachte
stof gelegd. Ook bracht men een groot klankbord boven het orgel aan, waardoor het geluid
direct de zaal in werd geleid. 154
3.3.7. Keuring en contractbepalingen
In de tweede helft van april 1875 reisden Coenen, Verheijen en Philbert naar Parijs om het
gereedstaande orgel te keuren. Men beluisterde diverse instrumenten in de Franse hoofdstad,
mede om de uitwerking van de klank in de ruimte te toetsen. Cavaillé-Coll organiseerde in het
atelier drie orgelconcerten door Widor en Guilmant, waarbij ook kamermuziek ruim aan bod
kwam. 155 Diverse Parijse dagbladen en periodieken (Journal de Paris, Le Monde, Le Temps,
Le Ménestrel, National, Le Siècle) wijdden er aandacht aan.
Hoewel de commissie vol lof was over het klinkende resultaat, wenste ze enkele wijzigingen en uitbreidingen. Het orgel was van een 12’-front voorzien omdat de galerij in het
atelier geen torens van 16’-hoogte toeliet. 156 In de ogen van de Amsterdammers miste dit
front de zo gewenste monumentale uitstraling. Teneinde de architectuur van de kas te
verbeteren, verzocht de commissie de orgelmaker een – overigens loos – bovenfront te
ontwerpen, be-staande uit drie torens en twee tussenliggende velden (25 pijpen), dat in de
plaats diende te komen van de oorspronkelijke bekroning. En dergelijk ingreep zou bovendien
een oplossing bieden voor een ander probleem, veroorzaakt door de beperkte diepte van het
orkestpodium (circa zes à acht meter tot aan de afbakening van de galerij). De vrijstaande
speeltafel niet meegerekend had de orgelkas een diepte van circa 4.60 m. 157 Het bovenfront
maakte het nu mogelijk om de zwelkasten, in het atelier zij aan zij achter de laden van het
Grand-Orgue gepositioneerd, boven elkaar te plaatsen; de kast van het Positif zou dan achter
het boven-front schuilgaan. Hierdoor konden de afzonderlijke laden van de Soubasse 32’
ruimer aan weerszijden van de zwelkasten worden opgesteld. 158 Deze wijziging leverde ook
nog eens een betere klankontplooiing van het Positif op. De afgevoerde pijpen van het Positif
werden, om deze uit het zicht te houden, in een verbrede zwelkast geplaatst. 159
Op aanwijzing van de commissie wijzigde Cavaillé-Coll twee registers: de Quintaton
16’ van het Récit werd door verhoging van de opsneden omgeïntoneerd tot Bourdon 16’, de
Dulciana 4’ van hetzelfde klavier maakte plaats voor een Trompette 8’ (met consequentie
voor de scheiding van ‘jeux de fond’ en ‘jeux de combinaison’). Tenslotte ‘haastte’ de orgelmaker zich om ‘wegens zijne bestemming naar het vochtige Nederland’ twee Barkermachines voor het Positif en Récit te leveren, met daaraan verbonden Octaves graves. 160 Op 29 april
1875 werd in Amsterdam het volgende contract ondertekend: 161
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Achteraf was Philbert niet tevreden over de akoestische omstandigheden. In 1883 schreef hij: ‘Leider sind die
akustischen Verhältnisse nich sehr zu rühmen (Ch.M. Philbert, ‘Der Industrie-Palast von Amsterdam und die
grosse Orgel’, in: Zeitschrift für Instrumentenbau, 3/23 (11 mei 1883), 260).
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Vgl. 2.2.4.
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Het ‘eerste’ orgue de tribune was op Montre 8’ gebaseerd. Ook de Soubasse 32’ kon wegens ruimtegebrek
niet worden geplaatst (Philbert [1876], 129).
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De dieptematen van de laden van Grand-Orgue en Récit/Positif (‘sur rebord’) waren 1.60 m. resp. 1.29 m.;
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BNF, Rés. Vma ms. 1366 (2), microfilm Marchés 1863-1878, 269-271.
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Marché
pour la fourniture et la pose d’un grand orgue à trois claviers
et un pédalier complets destiné au Palais de l’Industrie à Amsterdam
Entre les Soussignés
1. Messieurs les Commissaires de la Société pour l’encouragement de la musique
d’orgue à Amsterdam ------------------------------------------------------ d’une part
2. Monsieur Aristide Cavaillé-Coll, facteur d’orgues, Chevalier de la Légion
d’honneur, demeurant à Paris, avenue du Maine 13-15 ------------ d’autre part

A été convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1er
1. M. A. Cavaillé-Coll s’engage envers la Société pour l’encouragement de
la musique d’orgue d’Amsterdam à fournir et à livrer au Palais de l’Industrie
de la dite ville, un grand orgue à trois claviers et un pédalier complets conforme aux règles de l’art et au devis joint aux présentes conventions, signé par le
dit facteur en date du 21 Janvier de la présente année et montant à la somme
de quatre vingt mille francs, ci
80000 fr.
2. M. A. Cavaillé-Coll s’oblige en outre à faire emballer, et transporter
l’orgue dont il s’agit et à le poser dans le Palais de l’Industrie à Amsterdam
dans un délai de six mois, à partir du 26 Mars de la présente année.
M. Cavaillé-Coll prend à sa charge tous les frais quelconques d’emballage, de
transport, droits d’entrée et de pose pour la somme fixe et à forfait de quinze
mille francs, ci
15000 fr.
Soit en totalité
95000 fr. 162
3. Par contre la Société prend à sa charge les travaux d’appropriation de
la tribune pour recevoir l’orgue et son buffet, de même que les échafaudages et
les engrins de levage nécessaires pour la pose, lesquels travaux seront exécutés sous la direction du Directeur du Palais de l’Industrie ou de son fondé de
pouvoir.
4. M. Cavaillé-Coll garantit la bonne confection de l’orgue et s’oblige à
remédier à ses frais à tout vice de construction qui viendrait à se déclarer dans
son ouvrage. Il est, toutefois, entendu que cette garantie ne s’applique pas à
l’entretien et à l’accord nécessaire à tout instrument de musique, non plus
qu’aux accidents qui pourraient survenir par le fait de tiers ou de force
majeure, pourvu que cette cause majeure ait des causes extérieures et indépendantes de la construction de l’orgue.
5. Le dit facteur s’engage à envoyer au maximum [sic] de frais un artiste
accordeur à même de pouvoir à l’entretien du méchanisme et à l’accord des
jeux. Il s’engage, en outre, après la première année de garantie expirée, à faire
à l’orgue une révision générale de l’accord de l’instrument et de son méchanisme, de façon à corriger tous les dérangements qui auraient pu se manifester
durant cette 1ère année d’épreuve.
162

Uiteindelijk is een bedrag van 93.641,50 fr. betaald (Huybens [1985], 56).
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6. La réception des travaux aura lieu aussitôt après leur livraison par une
Commission d’Experts nommés par Messieurs les Commissaires de la Société
contractante.

Article 2me
En retour des obligations qui précèdent, MM. les Commissaires de la Société
pour l’encouragement de la musique d’orgue à Amsterdam s’obligent à payer
à M. A. Cavaillé-Coll ou à son ordre la somme de quatre vingt quinze mille
francs prix convenu des travaux de l’orgue ci-dessus énoncés de la manière
suivante:
1. une somme de vingts mille francs dans le courant du
mois à dater de ce jour, ci
20000 fr
2. une somme de trente mille francs lors de l’arrivée des
caisses contenant l’orgue dans le Palais de l’Industrie à
Amsterdam, ci
30000 fr
3. une somme de dix mille francs durant le montage de
l’orgue à Amsterdam, ci
10000 fr
4. une somme de trente cinq mille francs représentée par
dix huit mille florins en obligations quatre pour cent de la
Société pour l’encouragement de la musique d’orgue à
Amsterdam émises d’après le prospectus-ci annexé et pour
solde, dans le mois qui suivra la livraison et la réception
de l’orgue, ci
35000 fr
Somme égale
95000 fr

Article 3me
A l’égard du dernier paiement ci-dessus mentionné en obligations quatre pour
cent de la Société contractante, il est convenu entre les soussignés, que la
Société aura le droit de placer tout ou partie de ces dix huit mille florins
d’obligations autant qu’elle jugera convenable d’ui à l’époque fixée pour ce
paiement. M. Cavaillé-Coll consent à recevoir quatre vingt dix pour cent de la
valeur nominale des obligations vendues et le surplus en obligations comme il
est dit au paragraphe 4 de l’article 2me du présent marché.
Pour l’exécution des présentes les soussignés font élection de domicile en leur
demeure respective.
Fait double, de bonne foi et signé à Amsterdam le vingt neuf Avril mil huit cent
soixante quinze.
Signé

A.C. Wertheim
E.J.L. Koch
L.J.C. van Ogtrop
[A. Cavaillé-Coll]

Met de aankoop van het Cavaillé-Coll-orgel voor het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt
werd een steen geworpen in de kalme vijver van de Nederlandse orgelfactuur. De reputatie
van het Adema-orgel in de Mozes en Aäronkerk was die van het Paleisorgel al enigszins vooruitgesneld, maar eerstgenoemd instrument was slechts tijdens kerkelijke vieringen te beluiste111

ren. Het Paleisorgel zou veel meer aandacht krijgen, zowel van het publiek als van de Nederlandse orgelmakers.
3.3.8. Binnenlandse reacties
Het feit dat voor het Paleis voor Volksvlijt een Frans orgel was aangekocht riep geen breed
nationaal protest op. Reeds op 6 maart maakte de Amsterdamsche Courant gewag van de
aankoop van het Cavaillé-Coll-orgel. 163 In hetzelfde dagblad schreef Henri Viotta, mogelijk
onder invloed van Philbert, een artikel dat hem door enkele orgelmakers in den lande niet in
dank werd afgenomen: 164
[…] Dank zij den heer Cavaillé-Coll, staat Frankrijk dus op het gebied van orgelbouw
tegenwoordig verre boven andere natiën, en de bekwame fabriekant ontvangt dan ook
bestellingen uit alle deelen van Europa.
Wij kunnen het dus niet anders dan een gelukkige gedachte noemen, dat de kommissie
voor het orgel in het Paleis voor Volksvlijt zich terstond tot den heer Cavaillé-Coll
heeft gewend met verzoek, om voor dat gebouw een instrument te leveren. De uitkomst
heeft bewezen dat men niet beter had kunnen doen.
[…] Dat er een orgel van Cavaillé-Coll in Amsterdam komt verheugt ons zeer. Vooral
omdat wij dan op muziekaal gebied ten minste iets (curs. H.V.] zullen bezitten, dat aan
de eischen van den tijd voldoet. Eene opera hebben wij niet en schijnen wij met geene
mogelijkheid te kunnen krijgen; onze orkesten laten, behoudens de enkele goede elementen die zij bevatten, veel, zeer veel te wenschen over; wij staan dus in vele opzigten bij de kleinste steden van Duitschland, die – èn een goede opera èn een goed
orkest hebben, ten achter. Het kan ons daarom niet anders dan aangenaam zijn dat wij
dan ten minste een orgel zullen krijgen, waarin alle verbeteringen, alle uitvindingen,
die in de laatste vijftig jaar in de orgelbouwkunde gemaakt zijn, worden aangebragt.
In Nederland, waar in den loop van de 17e eeuw zoovele schoone en voor dien tijd
merkwaardige orgels vervaardigd zijn, is men tot op den huidigen dag vreemd gebleven aan de verbeteringen, die in Frankrijk op dat gebied gemaakt zijn. Het is dus te
hopen dat het instrument van Cavaillé-Coll in ons land een nieuwen weg zal aantoonen, zoowel voor den orgelbouwer als voor de organisten, onder welke laatsten vele
mannen van groot talent zijn, doch die tot heden toe beroofd waren van de
buitengewone hulpmiddelen, die het moderne orgel oplevert.
Adema nam het initiatief om een gezamenlijk protest tegen dit artikel aan te tekenen, maar
moest ervaren dat alleen Maarschalkerweerd, met enige reserve, meewerkte: 165
Volkomen stem ik in Uw voorstel toe en acht een gezamentlijk protest tegen hem, die
de Hollandsche orgelmakers zoo minachtend bespreekt, zeer geschikt vooral ook om
de wereld eens te doen weten dat men in een Paleis voor Volksvlijt, door
Ned[erlandsch] geld opgebouwd meubelen van zoo’n kolossalen prijs koopt alvorens
zelf eene poging gedaan te hebben om te weten wat in eigen land te krijgen is, vooral
daar toch de Hollandsche orgelmakers bij alle fabrikanten in den vreemde bekend zijn
om hunne soliditeit.
163

Hierin werd de geldlening van de Vereeniging tot bevordering van orgelmuziek aangekondigd.
AC, 16 mei 1875. De naam van de auteur bleef onvermeld, maar werd door Philbert in zijn boek bekendgemaakt (p. 106).
165
Brief Maarschalkerweerd aan Adema, d.d. 18 mei 1875 (AAS). Hij is tevens van oordeel dat ‘pneumatische
hefboomen alleen uitvoerbaar [zijn] voor groote orgels, die in ruime en drooge gebouwen gesteld worden’.
164
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Niet dat ik iets zeggen wil ten nadeele van het orgel dat de hr. Cavaillé in het Paleis
zal stellen, volstrekt niet, ik geloof wel dat ik het te vorige jare bij mijn bezoek in
Parijs reeds gedeeltelijk gezien heb en over dat zoowel als over de overige orgels van
Cavaillé heb ik ZEd meermale mijnen ongeveinsde bewondering te kennen gegeven, ik
vereer dan ook de Hr Cavaillé als een groot meester.[…] Uw dw dienaar,
Maarschalkerweerd en Zoon.
N.B. De Heer van Lohe in Zwolle heeft de orgelmakerij vaarwel gezegd en handelt
tegenwoordig in wasdoek.
Waarschijnlijk nog in dezelfde week ontmoetten beide orgelmakers elkaar in Amsterdam. Op
het voorstel een bijeenkomst van Nederlandse orgelmakers te organiseren, reageerde Witte op
27 mei:
Met genoegen bemerkte ik uit Uw schrijven van 24 dezer dat de door mij aangevoerde
argumenten grootendeels door U gedeeld worden. Deze zienswijze blijf ik echter beschouwen als geheel in tegenspraak met het voorgestelde protest, en blijf dus bij mijn
voornemen om hieraan geen deel te nemen […]. 166
In een anoniem Amsterdams krantenartikel 167 werd de koop van het Franse orgel gehekeld.
Het is niet ondenkbeeldig dat Adema de auteur ervan is:
In het “Paleis voor Volksvlijt” zal met October een nieuw orgel worden ingewijd,
waarvoor thans de grondslagen worden gelegd. Zeer velen doet het pijnlijk aan dat dit
orgel te Parijs is besteld, zonder den orgelmakers hier te lande de gelegenheid te
geven naar dit voorrecht te dingen. Het Paleis voor Volksvlijt toch is gebouwd in het
belang van Neêrland’s nijverheid, en nu wordt van wege dit Paleis aan Neêrland’s
orgelmakers, als het ware, een brevet van incapaciteit a priori uitgereikt, wat zij niet
verdienen. Het wereldberoemde orgel van Haarlem werd in Holland gemaakt, en, om
van lateren tijd te spreken, eveneens het orgel van de Mozes en Aaron’s kerk alhier,
dat elks bewondering trekt. Dit laatste, 44 registers tellende, kostte ƒ 17,000, terwijl
voor dat uit Parijs, voor het Paleis voor Volksvlijt bestemd, en 46 registers zullende
tellen, is genegotieerd een halve ton, zegge ƒ 50,000? Een verschil van ƒ 33,000!
Waar feiten en cijfers zoo sprekend zijn, mag elke commentaire overbodig heeten.
Tenslotte gaf het muziekblad Caecilia nog enig commentaar bij de aankondiging van het
muziekfeest op 30 oktober:
(Zooals men weet heeft men het orgel in het Paleis voor volksvlijt te Parijs laten
vervaardigen. Alsof men in eigen vaderland geen uitstekende orgelmakers had, wie
men met het volste vertrouwen een dergelijke opdracht kon doen! RED.) 168

166

Brief J.F. Witte aan P.J. Adema [?], d.d. 27 mei 1875 (AAS). In dezelfde brief gaf Witte te kennen dat hij het
‘groote nut’ niet inzag om ‘congressen’ over orgelbouw te organiseren: ‘[…] Indien ieder in zijn eigen kring
werkzaam blijft met eerbiediging der regten van anderen, beschouw ik meerdere zamenwerking als geheel
overbodig, en om verschillende redenen zelfs als onuitvoerbaar’.
167
Naam en datum van de krant zijn onbekend (AAS).
168
Caecilia 1875, 166. In het blad verscheen enkele weken later een lovend artikel van S. de Lange sr. over het
zojuist in gebruik genomen orgel (Caecilia 1875, 181-182).
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3.4. Opbouw van het orgel
3.4.1. Voorbereidingen
Na de ondertekening van het contract trof men in Parijs voorbereidingen voor de gevraagde
toevoegingen en wijzigingen, de demontage, het vervoer naar Nederland en de opbouw in het
Paleis voor Volksvlijt. Voordat het instrument werd geplaatst, had men de oude orkesttribune
enigszins vergroot en een gemetselde kelderruimte voor de magazijnbalgen ingericht, die
tevens als stevige ondergrond fungeerde. De houten orkesttribune werd gedragen door een
constructie van houten balken, die akoestisch als ideaal kon worden beschouwd. Het vervoer
van de onderdelen van het instrument naar Amsterdam geschiedde per spoor: 59 kisten met
een totaalgewicht van 23.470 kg. 169 Op 30 mei arriveerde het personeel van de firma
Cavaillé-Coll in Amsterdam. De naam van de door Cavaillé aangestelde contre-maître wordt
door Philbert niet vermeld, maar Fellot wijst Glock aan als intonateur. 170 Het orgel werd in de
zomer in het Paleis opgebouwd. De gewijzigde opstelling van de zwelkasten had tot gevolg
dat stellingwerk en mechanieken van Positif en Récit deels vernieuwd moesten worden. Binnen de werkzaamheden paste de toevoeging van de twee Barkermachines voor dezelfde werken. De inrichting van de speeltafel werd eveneens veranderd: in de oorspronkelijke opstelling waren de registers van het Positif in twee rijen links opgesteld, die van het Récit in twee
rijen rechts. Nu werden de registers van elk klavier over links en rechts verdeeld. Ook de
Pédales de Combinaison ondervonden enige wijziging.
Op 23 augustus kwamen de eerste pijpen tot klinken, in de volgende maanden werd
het instrument voltooid en vond de eindintonatie plaats.
3.4.2. Architectuur – Algemene kenmerken
De vormgeving van orgelkassen en de opstelling van frontpijpen is door de eeuwen heen in
Frankrijk anders geweest dan in de omringende landen. In Nederland en het Duitse taalgebied
was men gewoon de bassen van prestanten van pedaal en klavieren in het front te plaatsen.
Niet voor niets spreekt men van pedaaltorens. In Frankrijk beperkte het pedaal zich tijdens
het Ancien Régime zich tot Flûtes 8’ en 4’ en enkele tongwerken. Torens en tussenvelden
werden daarom bezet door het pijpwerk van de bassen van de manuaalregisters Montres 16’
en 8’ en vanaf 1840 ook van strijkende registers (Violonbasse, Salicional en Viole de gambe)
van het Grand-Orgue. In de 19de eeuw werden de houten pijpen van een (open) Principalbasse
32’, Contrebasse of Flûte 16’, Basse of Flûte 8’ binnen de orgelkas geplaatst. In tegenstelling
tot de grotere Duitse en Nederlandse orgels bezat het Franse barokorgel geen bovenwerk,
maar een slechts in de discant functionerend Récit van enkele stemmen, waarvan het pijpwerk
direct achter de middentoren was opgesteld. Pas door de invoering van zwelwerken 171 op een
hoger gelegen etage kwam de bovenfaçade in zwang, hoewel frontpijpen hiervan zelden functioneel waren.
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw tot aan de Franse Revolutie bestonden veel
orgelkassen uit een grand buffet met drie tot vijf halfronde torens waartussen pijpenvelden, en
een petit buffet, dat meestal de vormgeving van de hoofdkas volgde. 172 De Clicquot-orgels in
169

54 Caisses et 5 Colis. Volume extérieur de ces 59 Colis = 118 Stères (CCMN, 121). Philbert vermeldt 120 m³
als omvang van het materiaal (Philbert, 120).
170
Philbert, 120; J. Fellot, [L’orgue et les organistes de Saint-François-des-Sales de Lyon], bijlage Orgues
Historiques 11 (1965), 21.
171
Eerst met 42, later volledig bezet met 54 of 56 toetsen.
172
In twee Zuidfranse orgels komen hoofdkassen met zeven (Montréal) en zelfs negen (Albi) torens voor, beide
hebben een rugpositief van vijf torens.
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Souvigny (1783) en Poitiers (1791) zijn de laatste vertegenwoordigers van dit schema. Met
het in 1781 voor St.-Sulpice opgeleverde classicistische front van Chalgrin 173 werd een trend
gezet waarin de vormgeving meer bepaald werd door architectonische en esthetische principes
dan door zorg voor een goede klankontplooiing. De opleving van de orgelfactuur na de revolutionaire periode en het Premier Empire kwam in 1.3.1. ter sprake. De vormgeving van de
orgelkas maakte eveneens een aanzienlijke ontwikkeling door. 174
Voor de kapel van de Sorbonne (Vaudoyer 1825), Eglise de l’Oratoire (Godde 1828),
Notre-Dame-de-Lorette (Lebas 1836), La Madeleine (Huvé, 1846, met een op de Italiaanse
renaissance geïnspireerde ornamentiek) en het koororgel van St.-Jean-St.-François (1860)
werden volgens de regels van het strenge neoclassicisme sobere, blokvormige meubels
ontworpen. Notre-Dame-de-Lorette bezat slechts een rugwerkkas, het binnenwerk van GrandOrgue, Récit en Pédale ging achter een halfronde, stenen toog schuil. Tussen 1842 en 1845
leverde Cavaillé-Coll enkele orgels met een soortgelijk front: drie velden, waarvan de onderlijst van de zijvelden naar die van het middenveld opliep. In de Eglise Reformée des Billettes
werden de velden geflankeerd door vlakke pseudotorens van drie pijpen. Het front van het
hoofdorgel in St.-Jean-St.-François bezat torens van ieder vijf pijpen, het toegevoegde rugpositief was loos. In het Château d’Aramont te Verberie ontbraken de zijstukken, maar werd,
voor het eerst in het oeuvre van Cavaillé, een bovenfaçade toegevoegd.
De in de 18de eeuw ontstane neogotische stijl drong ook in Frankrijk door: Saint-Denis
(Debret 1841), St.-Eugène-Ste.-Cécile (1855) en Ste.-Clotilde (Gau/Ballu 1859) en (koor)
orgels in kathedralen en kerken te Reims (1842), Beaumont-de-Lomagne (1850), Bourges
(1855), Luçon (1857) en Auch (1860). De twee laatstgenoemde architectenfronten werden
voorafgaand aan hun plaatsing zelfs geëxposeerd.
In een aantal gevallen werkte Cavaillé-Coll samen met architecten, wier ontwerpen
niet altijd even bevorderlijk bleken voor een optimale geluidsontplooiing. In zijn brochure De
l’orgue et de son architecture achtte Cavaillé de orgelmeubels van Saint-Denis, St.-Vincentde-Paul (Hittorff 1852) en St.-Eustache (Baltard 1854, instrumentale deel van Ducroquet)
redelijk geschikt. De ontwerpen voor St.-Sulpice en de Madeleine waren volgens hem minder
ideaal. 175
Over het algemeen ontwierp de architect van een nieuwe kerk tevens het orgelfront
(Magne: St.-Bernard-de-la-Chapelle; Héret: Notre-Dame-de-la-Croix; Ballu: St.-Ambroise,
Ste.-Trinité, St.-Joseph; Baltard: St.-Augustin; Gau: Ste.-Clotilde). Ook kregen architecten
vaak opdrachten voor nieuwe kassen in bestaande kerken (Baltard: St.-Eustache, NotreDame-des-Blancs-Manteaux, St.-Germain-des-Prés). De ontwerpers van de orgelmeubels in
St.-Eugène-Ste.-Cécile (gebouwd voor de wereldtentoonstelling van 1855, instrumentale deel
van Merklin) en St.-Paul-St.-Louis (1871) zijn onbekend. In de provincie werden opdrachten
voor kasontwerpen doorgaans aan diocesane architecten toevertrouwd.176

173

Jean-François Chalgrin (1739-1811) genoot voornamelijk bekendheid door zijn ontwerpen voor de Arc de
Triomphe de l’Étoile en de St.-Philippe-du-Roule te Parijs.
174
Het front was geen afspiegeling meer van de windladen. Bij een naar het midden aflopende opstelling werden
de grootste pijpen naar de zijkanten afgevoerd, later met pneumatische moteurs, waardoor men voor de resterende pijpen kon volstaan met kleinere windladen (mededeling Hans Brink).
175
A. Cavaillé-Coll, De l’orgue et de son architecture (Paris 1872²), 14-15. Cavaillé-Coll had grote moeite met
de wijzigingen die Ballu in het oorspronkelijke ontwerp (1853) voor de orgelkas van Ste.-Clotilde aanbracht
(Douglass [1980], 134). Ook met de architect Viollet-le-Duc ontstonden problemen met betrekking tot wijzigingen in de orgelkas van Notre-Dame (1863-1868).
176
Deze werkten overigens in staatsdienst. In 1849 ontwierp E. Boeswilwald de neogotische orgelkas voor de
kathedraal van Luçon, welke uiteindelijk in 1857 werd geplaatst. De in neorenaissancestijl ontworpen kas van
het Cavaillé-Coll-orgel in St.-Godard te Rouen (1884) was afkomstig van L. Sauveagot. Hij was ook actief bij de
herinrichting van de St.-Ouen in dezelfde stad (J.M. Leniaud, Les cathédrales au XIXe siècle [Paris 1993], 783).
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Aan de vormgeving van de orgelkas werden nieuwe elementen toegevoegd, zoals de in de
19de eeuw veel voorkomende bovenfaçade. Het zojuist genoemde orgel in de Madeleine heeft
een bovenkas waarin pijpwerk van Positif en Récit staat opgesteld. Rugwerken, al of niet
sprekend, werden nauwelijks meer gemaakt. Tot de laatste voorbeelden behoren St.-Elisabethdu-Temple (1853), St.-Eustache (1854), de kathedraal te Luçon (1857) en kerken in Lunel en
Grenade-sur-Garonne (1856).
Vanaf 1846 werkte Cavaillé samen met de schrijnwerker Michel-Joseph-Napoléon Liénard
(1810-?), 177 die ook enkele orgelkassen voor de firma ontwierp. 178 Waarschijnlijk rond 1865
kwam Cavaillé-Coll in contact met de architect Alphonse-Paul-Joseph-Marie Simil, geboren
te Nîmes in 1841. 179 Deze was afkomstig uit een kunstzinnige familie en studeerde bij de
kerkarchitecten Revoil en Laisné (de laatste was betrokken bij de bouw van de Sacré-Coeur in
Parijs). Simil maakte studies van Romeinse bouwwerken te Nîmes en van enkele oude Franse
kerken, en werd vooral bekend door publicaties (1880-1885) over de St.-Pieter te Rome (studies over decoraties, de koepel en de middeleeuwse basilica). 180 Hij won diverse medailles in
de Salons, was er jurylid en later secretaris van de architectuursectie. Hij exposeerde tijdens
de wereldtentoonstellingen van 1873, 1878 en 1889. Ook was Simil actief als aquarellist. Als
diocesaan architect was hij werkzaam in het bisdom Bayeux. 181 In 1878 introduceerde hij
Cavaillé’s zoon Emmanuel in de École des Beaux-Arts.
De samenwerking met Cavaillé-Coll leverde een aantal karakteristieke orgelkassen op
in een stijl, die door Servières wordt omschreven als ‘imitation plus ou moins fidèle du style
Classique, c’est-à-dire de la Renaissance vue à travers des traditions du Premier Empire’. 182
Simil was vermoedelijk bij de volgende projecten als architect betrokken: 183
1867/1868
1868/1870
1870/1875
1871/1873
1872/1874
1875
1875/1878
1878
1878/1880
1880
1884/1885
1885
1887/1888
1898
1898

Marseille, St.-Joseph
Skipton, Bracewell Hall
Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt
Sheffield, Albert Hall
Lisieux, St.-Pierre
Project St.-Pieter te Rome
Paris, Notre-Dame-des-Champs
Paris, Palais du Trocadéro
Lyon, St.-François-des-Sales
Brussel, Conservatorium
Paris, Notre-Dame-d’Auteuil
Saint-Malo, St.-Servan-Ste.-Croix
Le Havre, St.-Michel
Azkoitia, Santa Maria
Biarritz, Château Ilbarritz

177

Raugel, 180, 187. Hij voorzag de kassen van de kathedraal van Saint-Brieuc, St.-Jean-St.-François en St.Vincent-de-Paul van houtsnijwerk (E. Bénézit, Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs,
deel V [Paris 1957], 574).
178
O.a. het koororgel in de kathedraal te Bayeux (1861; booklet Boëly door Daniel Roth, Aeolus 10381, [p. 10]),
Eglise de la Sorbonne (1865; Raugel, 265) en salonorgels voor Pauline Viardot (1851) en Baron Erlanger (1865)
(Shuster-Fournier, 52).
179
Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler (Leipzig 1907), XXXI, 46. Bénézit geeft 1844
als geboortejaar aan. Simil overleed rond 1920 (Leniaud, 788).
180
E. Bellier de la Chavignerie, Dictionnaire général des artistes de l’École française, tôme II (Paris 1885), 506.
181
P. Dumoulin (red.), Orgues de l’Ile-de-France, tôme VI (Paris 1996), 49.
182
Fellot, 7.
183
Slechts van de kassen te Skipton, Amsterdam, Sheffield, Lisieux en Rome staat vast dat ze ontworpen zijn
door Simil, doordat zijn naam wordt genoemd in correspondentie en documenten. Toch mag men veronderstellen dat soortgelijke modellen door dezelfde architect zijn ontworpen.
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1900
1900

Neuilly, St.-Pierre
Moskou, Tsjaikovski-Conservatorium

Voor de kathedralen van Nancy, Verdun en Toul waren rond 1760 orgelmeubels ontworpen
met vier torens, waarvan de twee grootste centraal opgesteld. Op dit schema werd een eeuw
later veelvuldig teruggegrepen. In St.-Louis-d’Antin (1858) was boven het aaneengesloten
dubbele middenveld een bovenfaçade aangebracht, bestaande uit één toren en twee velden.
Soortgelijke indelingen werden ook in Marseille St.-Joseph, Saint-Malo St.-Servan en Le Havre St.-Michel toegepast. De zijtorens hadden een halfronde basis.
Een tweede frontschema is toegepast in Sheffield (1873) en Biarritz (1898), Brussel en
Lyon (beide uit 1880). De door velden geflankeerde 16’-hoofdtorens zijn nu zijdelings opgesteld, waartussen zich een uit twee etages opgebouwde middenpartij bevindt. Te Lyon bevat
dit deel direct boven de onderkas een veld van elf wijdgemensureerde pijpen met labiumverloop in V-vorm, in Brussel zijn er twee aan elkaar verbonden velden van nauwer gemensureerd pijpwerk. Bij het orgel in Sheffield en het evenbeeld ervan in Biarritz is gekozen voor
drie kleine velden van vijf, drie en vijf pijpen. De bovenfaçade is bij de genoemde kassen min
of meer identiek: twee velden waartussen een van culs-de-lampe voorziene toren. Boven het
‘kroonpositief’ ontwierp Simil een door deze toren onderbroken rondbogig timpaan. De hoogtewerking wordt in Lyon extra geaccentueerd door de naar het midden oplopende labia van de
zijvelden. In de drie andere fronten is dit labiumverloop V-vormig. Op alle torens zijn gedecoreerde koepeldaken aangebracht.
Qua grootte is het derde frontschema enigszins vergelijkbaar met het eerste: vier van
koepeldaken voorziene torens, de binnentorens meestal van 12’-hoogte, met daartussen één
breed veld (13 of 15 pijpen) en twee smallere velden, alle met V-vormig labiumverloop. Een
bovenfaçade ontbreekt. Kenmerkend voor dit fronttype zijn de uit zeven pijpen bestaande
overhoekse zijtorens. In de 18de eeuw zijn aanzetten tot deze torenvariant herkenbaar in het
voor het paleis van Versailles vervaardigde Orgue du Dauphin (1745), de kas van St.-Pierrede Montmartre (1760) en het rugpositief van de Chalgrin-kas in St.-Sulpice. In de volgende
eeuw zien dit element in Gaillac (1829) en in de Baltard-kassen van St.-Eustache (rugpositief)
en Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux (1867). De orgelmeubels voor de St.-Pieter te Rome,
het Trocadéro (middenpartij), Notre-Dame-des-Champs, Notre-Dame-d’Auteuil en St.-Pierre
te Neuilly bevatten eveneens overhoekse torens.
3.4.3. Orgelkas van het Paleisorgel
De orgelkas van het orgue de tribune, dat enkele jaren later in Amsterdam werd geplaatst,
dateert uit 1870/71. 184 Een overgeleverde tekening hiervan betreft waarschijnlijk een voorstudie. De herkomst is onbekend. 185 Het schema van dit front is zevendelig: twee midden- en
twee overhoekse zijtorens, waartussen een breed middenveld en twee zijvelden (7-9-5-17-5-97 pijpen). Simils eclectische stijl is duidelijk herkenbaar. De rondbogige bekroningen van de
velden bevatten gotiserende elementen als tootbogen en kielbogen, die ook in het definitieve
ontwerp voorkomen. De voorstudie is qua mensurering gebaseerd op Montre 8’, het gerealiseerde front op 12’. De ten opzichte van de torens verhoogde, trapsgewijze pijpstokken van de
zijvelden zien we in Amsterdam niet terug, wel de torenconsoles en de verdeling van de onderkas. De bekroningen van torens en middenveld hield Simil zeer sober.

184

CCMN, 9. Het totaalgewicht van het gebruikte tin bedroeg 516 kg. Uit het voor Sheffield gebruikte materiaal,
1057 kg (68 pijpen), blijkt de veel grotere frontafmeting.
185
Vgl. 3.3.2., voetnoot 74.
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Het definitieve ontwerp – dus nog vóór de toevoeging van het bovenfront – is rijker uitgewerkt. Het totale aantal pijpen schoof op van 59 naar 67. 186 De vier torens bleven intact, maar
het aantal velden werd vergroot van drie naar vijf, waaronder vier identieke zijvelden. Aan
weerszijden van het middenveld plaatste Simil twee solitaire pijpen. Hiervan zijn eerdere
voorbeelden bekend in orgelkassen van de kathedralen van Chartres en Bayeux en St.-Patrice
te Rouen. De indeling werd nu als volgt: 7-7-5-7-1-13-1-7-5-7-7. De trapsgewijze onderlijst
van het middenveld nam Simil van de voorstudie over, zij het met een andere indeling (3-3-13-3). De koepeldaken van de midden- en zijtorens werden bekroond door lantaarns . Mogelijk
imiteerde Simil met de lantaarns het octogoon en de dakversieringen aan weerszijden van het
Paleis. Onder de zijtorens plaatste hij zuiltjes met kapitelen van lotusachtige motieven. De
mascarons onder de hoofdtorens zijn een klassiek vormelement. Op de kas kwam het wapen
van Amsterdam: een veld met drie kruizen en kroon. 187
In 1875 werd het loze bovenfront toegevoegd: drie torens en twee velden, alle met vijf
pijpen. Zijn de hoofdtorens van 12’-hoogte, de middelste toren van de bovenfaçade herbergt
een Montre 8’. De bekroningen van de solitaire pijpen vormen de consoles van de boventorens. De ornamentiek onder en boven de velden is soberder en van een andere stijl. Dit blijkt
uit ondermeer het opengewerkte snijwerk onder de pijpvoeten. De zijvleugels van het bovenfront wijzen qua tekening in het bovendeel al enigszins vooruit naar de Art Nouveau. Uit een
kleurenonderzoek door de fa. Flentrop in 2004 bleek dat de kas in 1875 in gebroken wit is opgeleverd, met overvloedig verguldwerk op vrijwel alle banden en versieringen. 188
Een enkele vraag over de orgelkas blijft vooralsnog onbeantwoord. De bekroning van
het ontwerp van de voorstudie is onverenigbaar met de twee solitaire pijpen, die bij wijze van
colonnetten overgaan in de torens van de bovenfaçade. Er zijn redenen om aan te nemen dat
het aantal pijpen van het middenveld van 15 tot 13 is gereduceerd om plaats te maken voor de
twee losstaande pijpen. Qua mensurenbeeld van de frontpijpen van de Principal 16’ lijkt dit
plausibel. 189 Op deze wijze werd een verbinding gemaakt met het pas in 1875 toegevoegde
bovenfront. Het opleveringsrapport meldt overigens het ‘aanzienlijk vergrooten van de architectonische verhoudingen van het middenfront en van de bekroning, waardoor het orgel meer
in overeenstemming is gekomen met de afmetingen en architectuur der zaal’. 190
3.4.4. Inrichting van de speeltafel
Ondanks de talrijke ontwikkelingen binnen het oeuvre van Cavaillé-Coll is de inrichting van
de klaviatuur niet aan grote veranderingen onderhevig geweest. De aanblik van de console en
fenêtre in Orléans (1880) verschilt weinig met die van Saint-Denis (1841). Voor Cavaillé-Coll
was de vrijstaande speeltafel, waarin hij de registers in terrassen opstelde karakteristiek, al
kwam plaatsing van de klaviatuur in de onderkas, veelal bij oudere orgels, of aan de zijkant,
meermalen voor. Bij terrassenopstelling bevonden de registerknoppen zich aan weerszijden
van het betreffende klavier, waarbij de registers van het pedaal onderaan werden geplaatst. 191
In enkele gevallen zien we registers van het Récitklavier aan weerszijden van de firmaplaquette (Gent St.-Niklaas, 1856) of boven de lessenaar (Versailles St.-Louis, 1864). Wanneer
sprake is van twee naast elkaar opgestelde zwelkasten, zijn de registers van Positif in twee
terrassen links, die van het Récit in twee terrassen rechts gerangschikt (Gerbéviller, Sheffield,
186

De frontpijpen werden gebruikt voor de bassen van Principal 16’ (G#-c#’), Montre 8’ (C-f°), Salicional 8’ (Ce°) en Viole de gambe 8’ (C-c#°).
187
Vanaf 1924 vervangen door het wapen van Haarlem: een veld met zwaard en vier sterren.
188
Philbert, 140.
189
Het betreft d° en d#° van Principal 16’.
190
GAA, T 727.028.
191
Tot de uitzonderingen, waarbij pedaalstemmen de bovenste rij vormen, behoren Caen St.-Etienne (1885),
Toulouse St.-Sernin (1889), Rouen St.-Ouen en Pithiviers St.-Salomon-St.-Grégoire (beide uit 1890).
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Lisieux, Manchester, Brussel, Azkoitia, Biarritz e.a.). De ordening van de Jeux de fond en de
Jeux de combinaison kon van instrument tot instrument verschillen. In de oorspronkelijke
speeltafel van de Madeleine is geen duidelijk patroon herkenbaar. 192 De opstelling in Ste.Clotilde bood een duidelijker overzicht: de Jeux de combinaison, in rode opschriften, waren
direct terzijde van de klavieren aangebracht. 193 Dit gold eveneens in Sheffield voor GrandOrgue en Pédale. 194 In het Trocadéro waren de Combinaisons aan de buitenzijden geplaatst. 195 In latere instrumenten werd deze registergroep in haar geheel links (Lyon 1880,
Caen 1885), of rechts (Toulouse 1889, Rouen 1890, Pithiviers 1890) gerangschikt. 196
De gewijzigde opstelling van de twee zwelkasten in het Paleis had zonder twijfel een
verandering van de registerordening binnen de speeltafel ten gevolge. In de oorspronkelijke
‘Tribune-situatie’ waren Positif en Récit links resp. rechts opgesteld. In de definitieve ordening bevonden de registerknoppen van deze klavieren zich aan beide kanten met de Jeux de
combinaison aan de buitenzijden. Op één detail na was de rangschikking van registers van het
Grand-Orgue in het Paleis identiek aan Lisieux. 197
De indeling van de Pédales de combinaison was op een hechter schema gebaseerd.
Vanaf circa 1845 ontstond de volgende rangschikking, waarmee op de Tremolo na bij het
indrukken van de treden van rechts naar links een crescendo werd gerealiseerd: Expression
Récit, (Tremolo Récit), Copulas [= manuaalkoppelingen] Récit-Grand-Orgue, Positif-GrandOrgue, Grand-Orgue sur machine [= invoering Barkermachine], Jeux de combinaison Récit,
Positif, Grand-Orgue, Octaves graves [= suboctaafkoppelingen, in dezelfde volgorde als de
vorige groep], Anches Pédale, Tirasses [= pedaalkoppelingen Récit, Positif, 198 Grand-Orgue]
en Effet d’orage. Vanaf het eind van de jaren ’60 verving Cavaillé-Coll het pédale à cuillère
voor de zwelkast door een balanstrede in het midden. Het eerste orgel met balanstreden voor
de double expression werd in 1865 voor een salonorgel in Gerbéviller gemaakt. 199 Illustratief
is de identieke volgorde van de Pédales de combinaison in Skipton en Lisieux. De omwisseling van de Jeux de combinaison en de Copulas in Amsterdam komt waarschijnlijk voort uit
de in de zomer van 1875 gewijzigde opstelling.
3.4.5. Dispositie van het orgel - Nomenclatuur
In de nomenclatuur van de dispositie van het Paleisorgel zijn tussen de diverse bronnen enige
belangrijke verschillen aan te wijzen, zelfs binnen de twee uitgaven van Philbert. Aangezien
het officiële bestek en het Mémoire de Travaux verloren gingen, zijn de volgende vier bronnen voorhanden:
• het reeds genoemde bestek voor het orgel in St.-Pierre te Lisieux,
• Eubulus, Het orgel van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam (Amsterdam 1875), 200
• Ch.M. Philbert, L’Orgue du Palais de l’Industrie d’Amsterdam (Amsterdam 1876),
• de originele registerplaatjes. 201
192

Mignan, 13. In 1969 voorzag de fa. Danion-Gonzales het instrument van electrische tractuur, waarbij ook een
nieuwe speeltafel werd geïnstalleerd.
193
Persoonlijke waarneming, Museum Vleeshuis te Antwerpen (1992). De opschriften vertonen een mengvorm
van geschreven letters en gedrukte kapitalen.
194
Dupaigne, 61.
195
C.F. Hendriks jr., ‘Het orgel in het Trocadéro te Parijs’, Weekblad voor Muziek 15/30 (juli 1908), 235-236.
196
Persoonlijke waarnemingen.
197
De opstelling van de pedaalladen achter de zwelkasten was in Lisieux mogelijk de reden van een gewijzigde
ordening van de pedaalregisters. In Amsterdam was het pedaal direct achter de zijtorens geplaatst..
198
Pas in de jaren ’70 waren er standaard pedaalkoppelingen voor Positif en Récit, de onderlinge manuaalkoppel
‘Récit sur Positif’ werd op enkele uitzonderingen na eveneens pas later aangebracht.
199
Eschbach, 262.
200
Mogelijk is deze opgave op het verloren gegane bestek voor het Paleis voor Volksvlijt (en Lisieux) gebaseerd.
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Bestek Lisieux
Pédale (C-f¹)

Eubulus 1875
Sous-basse
Contre-basse
Grosse flûte
Violoncelle
Octave

Soubasse
Contrebasse
Grosse Flûte
Violoncelle
Corni dolci

32 p.
16 p.
8 p.
8 p.
4 p.

Bombarde
Trompette
Clairon

16 p. Bombarde
8 p. Trompette
4 p. Clairon

Philbert 1876

Registerplaatjes
SOUBASSE
CONTREBASSE
FLÛTE
VIOLONCELLE
OCTAVE

32 vt
16 vt
8 vt
8 vt
4 vt

Sous-basse
Contre-basse
Flûte
Violoncelle
Flûte

32 p.
16 p.
8 p.
8 p.
4 p.

16 vt
8 vt
4 vt

Bombarde
Trompette
Clairon

16 p. BOMBARDE
8 p. TROMPETTE
4 p. CLAIRON

32
16
8
8
4
16
8
4

Grand-Orgue (C-g³)
Montre
Bourdon
Montre
Salcional
Flûte harmonique
Viole de gambe
Bourdon
Prestant

16 p.
16 p.
8 p.
8 p.
8 p.
8 p.
8 p.
4 p.

Octave
4 p.
Grand Cornet
5 rgs
Plein-jeu harm. 3 à 6 rgs
Bombarde
16 p.
Trompette
8 p.
Clairon
4 p.

Montre
16 vt
Bourdon
16 vt
Montre
8 vt
Salicional
8 vt
Flûte harmonique 8 vt
Viole de Gambe 8 vt
Bourdon
8 vt
Prestant
4 vt

16
Principal
16 p. PRINCIPAL
16
Bourdon
16 p. BOURDON
8
Principal
8 p. MONTRE
8
Salicional
8 p. SALICIONAL
8
Flûte harmonique 8 p FLÛTE HARM.
Viole de gambe
8 p. VIOLE DE GAMBE 8
Bourdon
8 p. BOURDON
8
Prestant
4 p. PRESTANT
4

Octave
Cornet
Plein-jeu
Bombarde
Trompette
Clairon

Octave
Cornet
Plein-jeu
Bombarde
Trompette
Clairon

4 vt
5 st
3-6 st
16 vt
8 vt
4 vt

4 p.
5 rgs
7 rgs
16 p.
8 p.
4 p.

OCTAVE
4
CORNET 5 RANGS
PLEIN-JEU HARM.
BOMBARDE
16
TROMPETTE
8
CLAIRON
4

Positif expressif (C-g³)
Flûte traversière
harmonique
Viole de gambe
Voix célestes
Quintaton
Flûte octaviante
Viole d’amour

8 p.
8 p.
8 p.
8 p.
4 p.
4 p.

Quinte
2 2/3 p.
Octavin
2 p.
Cornet harmonique 8 p.
Cor anglais
16 p.
Trompette
8 p.
Clairon
4 p.

Flûte traversière
harmonique
Viole de Gambe
Voix céleste
Quintaton
Flûte octaviante
Viole d’amour

Flûte traversière
harmonique 8 p.
Viole de gambe
8 p.
Voix-céleste
8 p.
Quintaton
8 p.
Flûte octaviante
4 p.
Viole d’amour
4 p.

FLÛTE TRAVER.

8

8 vt
8 vt
8 vt
8 vt
4 vt
4 vt

VIOLE DE GAMBE
VOIX CÉLESTE
QUINTATON
FLÛTE OCTAV.
VIOLE D’AMOUR

8
8
8
4
4

Quinte
2 2/3 vt
Octavin
2 vt
Cornet harmon.
8 st
Cor anglais
16 vt
Trompette
8 vt
Clairon
4 vt

Quinte
2 2/3 p.
Octavin
2 p.
Cornet harmon. 8 rgs.
Cor anglais
16 p.
Trompette
8 p.
Clairon
4 p.

QUINTE
2 2/3
OCTAVIN
2
CORNET HARM.
COR ANGLAIS
16
TROMPETTE
8
CLAIRON
4

201

Deze werden in 1924 in de nieuwe speeltafel in de oorspronkelijke volgorde hergebruikt. Na de restauratie in
1965 heeft de fa. Vermeulen te Weert deze zorgvuldig bewaard en zijn ze in 2006 bij de reconstructie door de fa.
Flentrop opnieuw aangebracht (Haarlem, Noord-Hollands Archief [NHA], Archief 15, inv.nr. 14, 1019D7, Korte
omschrijving voor het omwerken van het pneumatisch mechanisch Paleisorgel tot een rein pneumatisch instrument en zijne opstelling in de Gemeentelijke Concertzaal te Haarlem, benevens opgave van de daarvoor
benoodigde kosten [Sybrand P.H. Adema, d.d. 26 Juni 1923], 2).
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Récit expressif (C-g³)
Quintaton
Principal
Unda maris
Nachthorn
Flûte douce
Dulciana

16 p.
8 p.
8 p.
8 p.
4 p.
4 p.

Bourdon
16 vt
Principal
8 vt
Unda maris
8 vt
Nachthoorn
8 vt
Flûte douce
4 vt
Voix Humaine 8 vt

Bourdon
Principal
Unda maris
Nachthorn
Flûte douce
Voix humaine

Voix humaine
8 p.
Doublette
2 p.
Piccolo
1 p.
Plein-jeu harm. 2 à 5 rgs
Clarinette
8 p.
Basson et Hautbois 8 p.

Doublette
2 vt
Piccolo
1 vt
Plein-jeu harm. 2-5 st
Clarinette
8 vt
Basson hautbois 8 vt

Doublette
Piccolo
Plein-jeu
Clarinette
Basson-hautbois

Trompette

Trompette

8 vt

16 p.
8 p.
8 p.
8 p.
4 p.
8 p.

BOURDON
PRINCIPAL
UNDA MARIS
COR DE NUIT
FLÛTE DOUCE
VOIX HUMAINE

16
8
8
8
4
8

2 p.
1 p.
6 rgs
8 p.
8 p.

DOUBLETTE
2
PICCOLO
1
PLEIN JEU HARM.
CLARINETTE
8
BASSON &
HAUTBOIS
8
8 p. TROMPETTE
8

Pédales de combinaison (v.l.n.r.)
Bestek Lisieux

Eubulus 1875

Effet d’orage
Tirasse du Pédalier au clavier du Grand-Orgue
Tirasse du Pédalier au clavier du Positif
Tirasse du Pédalier au clavier du Récit
Appel des jeux de combinaisons de la Pédale
Appel des jeux de combinaisons Grand-Orgue
Appel des jeux de combinaisons du Positif
Appel des jeux de combinaisons du Récit
Expression des jeux du clavier de Positif
Expression des jeux du clavier de Récit
Octave grave du clavier pneumatique
Copula du Grand-Orgue au clavier pneumatique
Copula du Positif au clavier pneumatique
Copula du Récit au clavier pneumatique
Copula du Récit au Positif
Trémolo du Positif expressif
Trémolo du Récit expressif

Effet d’orage
Aankoppeling van hoofdmanuaal op pedaal
Aankoppeling van positief op pedaal
Aankoppeling van “récit” op pedaal
Aankoppeling van eigen werk op hoofdmanuaal
Aankoppeling van positief op hoofdmanuaal
Aankoppeling van “récit” op hoofdmanuaal
Aankoppeling van “récit” op positief
Crescendo en diminuendo voor het positief
Crescendo en diminuendo voor het “récit”manuaal
Algemeene onderoctaaf-koppeling hoofdmanuaal
“Combinatie”-trede voor het pedaal-klavier
“Combinatie”-trede voor het hoofdmanuaal
“Combinatie”-trede voor het positief
“Combinatie”-trede voor het “récit” manuaal
Tremolo voor het positief
Tremolo voor het “récit” manuaal

Enige verschillen in benamingen dienen te worden toegelicht. Vanaf de jaren ’50 zien we in
diverse bestekken en rapporten de volgende opsomming van de pedaalregisters: Contrebasse
ou Flûte (ouverte) 16’, Basse ou Flûte (ouverte) 8’ en Octave ou Flûte (ouverte) 4’. Hoewel
de eerste benamingen steeds meer standaard werden, komen we het opschrift Flûte ouverte
nog in Toulouse (1889) tegen. De Bourdon 8’, tijdens de eerste periode veelvuldig Flûte
douce 8’ genaamd, was in het discant soms van roeren voorzien; de term Flûte à cheminée [=
Roerfluit] is echter nooit gebezigd. De Cor de nuit 8’, een volgedekt wijdgemensureerd
register, zien we in Sheffield, Lyon en Lisieux met opschrift Nachthorn. De samenstelling
Cornet harmonique is voor meer uitleg vatbaar: orgels in Cologny (1865), La Trinité en
Notre-Dame (beide uit 1868) bezaten een vanaf C doorlopende Cornet II-V, in Lisieux en
Amsterdam was de Cornet van het Positif vanaf c¹ achtkorig: 8’-4’-2 2/3’-2’-1 3/5’-1 1/3’1 1/7’-1’). De Cor anglais 16’ in Rouen-Bonsecours en St.-Sulpice was nog doorslaand, vanaf
1870 was dit register feitelijk een Basson 16’ (een opslaand tongwerk met traanlepels) zoals
in Skipton, Sheffield, Lisieux en Amsterdam. In 1857 plaatste Cavaillé-Coll in Tarare een
Plein-jeu III-V, zonder toevoeging ‘harmonique’. Deze niet-repeterende mixtuur zou onder de
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naam Progression harmonique of zelfs Fourniture (zonder adjectief) tot het eind van de jaren
’80 veelvuldig worden gedisponeerd. Onder invloed van Widor en Guilmant maakte de Pleinjeu harmonique plaats voor de klassieke Fourniture IV en Cymbale III, eventueel samengevoegd tot een Plein-jeu VII.
Interessant is de variatie tussen de benamingen Montre 16’ en Principal 16’. Vanaf de
jaren ’60 werd met het registerplaatje Montre 16’ aangegeven dat de grootste pijpen van dit
register, dus vanaf C, in het front stonden. De laagste tonen van een Principal 16’ (C-D# of
zelfs C-G, Marseille St.-Joseph, Lisieux, Manchester, Notre-Dame-des-Champs), waren uit
een Quintaton 16’ en een Flûte 8’ samengesteld. 202 Dit is ook het geval in Amsterdam. De
Principal sloot in de bas aan bij de nauwer gemensureerde Salicional. 203 Desondanks werd in
de bestekken immer de omschrijving ‘Montre 16’, 56 tuyaux’ gehanteerd, vermoedelijk om
de aspirantkoper een ingewikkelde uitleg te besparen.
3.4.6. ‘Double expression’
In augustus 1856 speelde Franck in het atelier aan de rue de Vaugirard een vroege versie van
zijn Fantaisie en Ut. In de partituur geeft de componist aanwijzingen voor een Petit en een
Grand Récit expressif. Het atelierorgel dat Franck bespeelde, aanvankelijk bestemd voor de
kathedraal te Carcassonne, bezat twee zwelkasten. 204 Toen het instrument uiteindelijk in de
kathedraal van Luçon werd geplaatst, herzag Cavaillé-Coll het concept. Het vierde klavier
kreeg hier een andere bestemming, het Grand Récit werd nog in hetzelfde jaar in een orgel
voor Bagnères-de-Bigorre verwerkt. 205
Cavaillé-Coll was niet de eerste orgelmaker die met twee zwelkasten experimenteerde.
In 1854 was een zekere Paul Chazelle hem hiermee in een orgel in Avallon voorgegaan.206 In
1863 leverde Cavaillé-Coll twee orgels met double expression: Mulhouse, Eglise Catholique,
en St.-Thomas-d’Aquin. Tot zijn laatste instrument in 1898 zou Cavaillé de klankexpressie,
zijn enfant chéri, een voorname plaats toebedelen. In de loop der jaren nam het aantal instrumenten met twee zwelkasten toe:
1860-1869

4

1870-1879

7

1880-1889

5

1890-1898

6

Mulhouse, St.-Thomas d’Aquin, Gerbéviller M. Ernest de
Lambertye-Fornielle, Saint-Dizier Notre-Dame
Skipton, Chaumont, Sheffield (drie kasten), Lisieux, Amsterdam, Manchester Town Hall, Trocadéro
Brussel, Lyon, Saint-Malo St.-Servan, Nancy St.-Léon, Azpetia Basilica de Loyola
Paris Baron de l’Espée, Lourdes Notre-Dame-du Rosaire,
Biarritz (drie kasten), Azkoitia, Armentières St.-Vaast, SaintSever Abbatiale
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Een merkwaardige uitzondering in de nomenclatuur vormt de combinatie Brussel Conservatorium-Lyon St.François-des-Sales, opgeleverd in juli resp. december 1880. In Brussel zijn de tonen C-D# samengesteld, in
Lyon staat de Montre 16’ vanaf C in het front. Vermoedelijk ontbrak bij de oplevering van het Brusselse orgel
het plaatje Principal – de registerplaatjes werden door een bedrijf in Bohemen geleverd – en had Cavaillé wèl het
plaatje Montre 16’ op voorraad, waardoor de opschriften van beide instrumenten zijn verwisseld.
203
In de mensurentabel van Cavaillé-Coll (opgenomen in het artikel van Cl. Noisette de Crauzat [1976], 194)
blijkt ‘Montre: Progression 6’ van toepassing op een Principal. In de bas zijn de diameters nauwer, in de discant
loopt de Principal – evenals de Salicional – wijder uit dan de Montre (Progression 8; mededeling Hans Brink).
204
Het instrument zou eveneens voor de Wereldtentoonstelling van 1855 zijn ingezonden (Eschbach, 111-113).
205
Ibidem, 130.
206
Y. Lafargue, ‘Le Positif jaloux du Récit: Etude sur l’application de la boîte expressive au clavier de Positif’,
L’Orgue 250 (1999-II), 7.
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Later ontstond het Grand Récit symphonique, waarvan het aantal registers dat van het GrandOrgue soms evenaarde. Vanaf de jaren ’70 nam het aantal in een zwelkast geplaatste registers
sterk toe. Dit moge blijken uit het volgende overzicht: 207
1841
1852
1855
1862
1863
1868
1870
1873
1875
1878
1880
1880
1885
1887
1889
1890
1897
1898
1898

Saint-Denis
St.-Vincent-de-Paul
Saint-Omer
St.-Sulpice
St.-Thomas-d’Aquin
Notre-Dame
Skipton
Sheffield
Amsterdam
Trocadéro
Orléans Cathédrale
Lyon
Caen
Paris, Egl.Américaine
Toulouse
Rouen
Lourdes
Armentières
Biarritz

69/32
47/20
49/18
100/26
34/12
86/28
41/12
64/16
46/14
66/14
54/16
45/14
50/15
40/12
54/20
64/20
40/14
50/16
70/16

Récit
8
Récit
9
Récit 12
Récit 21
Récit
7
Récit 16
Récit 10
Récit 12
Récit 12
Récit 14
Récit 14
Récit 14
Récit 14
Récit 14
Récit 14
Récit 20
Récit 10
Récit 14
Récit 12

Positif

9

Positif
Positif
Positif
Positif

10
12
12
12

Positif

10

Positif

8

Positif
Positif
Positif

10
10
12

Solo

12

Solo

12

Tijdens de ontwikkeling van de double expression experimenteerde Cavaillé-Coll met het
disponeren van strijkers, overblazende fluiten en sterke tongwerken op het Positif, registers
die men eerder op het Récit zou verwachten. Dergelijke ‘kruisbestuivingen’, voorbodes van
de opzet in Lisieux en Amsterdam, waren reeds beproefd in de orgels van St.-Thomasd’Aquin, Skipton en Sheffield. De verschuivingen blijken uit de volgende tabel:
St.-Thomas d’Aquin (1863)

Skipton (1870)

Sheffield (1873)

Positif

Récit

Récit

Lisieux (1874)/
Amsterdam (1875)
Positif

Bourdon doux 16’
Diapason
8’
Bourdon
Flûte traversière
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante

8’
8’
8’
8’
4’

Quintaton
Flûte travers.
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante
Viole d’amour

8’
8’
8’
8’
4’
4’

Octavin

2’

Octavin

2’

Trompette
Clarinette
Clairon

8’
8’
4’

Cor anglais
Trompette
Clairon

16’
8’
4’
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Flûte travers.
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante
Viole d’amour
Doublette
Cornet
Cor anglais
Trompette
Clairon

8’
8’
8’
4’
4’

2’
II-V
16’
8’
4’

Quintaton
8’
Flûte travers.
8’
Viole de gambe 8’
Voix céleste
8’
Flûte octaviante 4’
Viole d’amour 4’
Quinte
2 2/3’
Octavin
2’
Cornet
VIII
Cor anglais
16’
Trompette
8’
Clairon

4’

In de derde kolom is het totale aantal registers, en dat van het Grand-Orgue, eventueel in combinatie met het
Bombardeklavier, vermeld.
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Récit

Positif
Quintaton

Principal
Cor de nuit
Viole de gambe
Flûte douce

Basson-Hautbois
Trompette
Voix humaine

8’
8’
8’
4’

8’
8’
8’

Positif
16’

Quintaton

Récit
16’

Principal
Nachthorn
Unda maris
Flûte douce

8’
8’
8’
4’

Doublette
Piccolo

2’
1’

Principal
8’
Nachthorn
8’
Unda maris
8’
Flûte douce
4’
Prestant
4’
Quinte
2 2/3’
Doublette
2’
Piccolo
1’

Basson-Hautbois 8’

Basson-Hautbois 8’

Clarinette
Voix humaine

Cromorne
Voix humaine

8’
8’

8’
8’

Quintaton (L)
Bourdon (A)
Principal
Cor de nuit
Unda maris
Flûte douce
Dulciana (L)

16’
16’
8’
8’
8’
4’
4’

Doublette
2’
Piccolo
1’
Plein-jeu harm. II-V
Basson-Hautbois 8’
Trompette (A)
8’
Clarinette
8’
Voix humaine
8’

Menigmaal werd behalve het Récit ook het Grand-Orgue door een zwelkast omgeven. Dit
kwam voor bij koor-, salon- of theaterorgels. Soms was zelfs het gehele instrument in één
zwelkast geplaatst. Waarschijnlijk was het orgel van de Carmelietenkerk te Londen uit 1866
het eerste met een Grand-Orgue-expressif. In de Jezuïetenkerk te Lyon plaatste Cavaillé-Coll
tien jaar later het gehele orgel in een zwelkast, waarbinnen het Récit-expressif nog eens afzonderlijk werd opgesteld. Het plaatsen van twee secondaire klavieren in één zwelkast, zoals
in de Mozes en Aäronkerk, heeft Cavaillé-Coll nimmer gepraktiseerd.
3.4.7. Toonhoogte
In de eerste helft van de 19de eeuw was er nog geen universele hoogte vastgesteld voor de
toon a¹. Zeer uiteenlopende diapasons waren gangbaar. In de Parijse Opéra steeg de hoogte
van a¹ van 427 trillingen per seconde in 1811 tot 446 in 1858, 208 Engelse orkesten speelden
rond 1860 op 470 hz. 209 Op 16 februari 1859 werd in Parijs per ministerieel decreet de toon a¹
vastgesteld op 435 hz. (Diapason normal), die in de Franse orgelfactuur direct werd overgenomen. 210 Na de Internationale Conferentie te Wenen in 1885 werd deze standaard in nagenoeg alle landen aanvaard. 211
Er is in ons land weinig bekend over de door orkesten gehanteerde toonhoogtes. Uit
een recensie in de Revue et Gazette musicale de Paris blijkt dat het voor de Wereldtentoonstelling van 1878 uitgenodigde Paleisorkest een halve toon hoger speelde dan de intussen in

208

A. Carse, The orchestra from Beethoven to Berlioz (Cambridge 1948), 471. In de Opéra Comique was in 1823
de a¹ gebaseerd op 428 hz. Met dank aan Paul Peeters voor de literatuurverwijzingen.
209
P. van der Lint, ‘Vooral luie orkesten klinken te hard’, Trouw 25 augustus 2005 (naar J. van Immerseel).
210
Bij Nederlandse orgels, gemaakt tussen 1800 en 1875, varieerde de toonhoogte tussen 415 hz. (Schijndel St.Servatius, 1852, Smits I; Diessen St.-Willibrordus, 1859, Van Hirtum) en 462 hz. (Garmerwolde Herv. Kerk,
1851, Van Oeckelen) (O. Dijkhuizen, booklet Orgels in Nederland 1511-1896 [Utrecht 2005]). Nam Johann
Heinrich Hartmann Bätz de kamer- of operatoon (415 hz.) nog als uitgangspunt, uit contracten rond 1870 van
Witte en Maarschalkerweerd blijkt dat beiden de toonhoogte van 435 hz. hadden overgenomen (Oost², 207; Den
Toom, 313). Aan het eind van de 18de eeuw was de toonhoogte bij Franse orgels zeer laag: Poitiers 398 hz.,
Saint-Maximin: 394 hz., bijna een hele toon onder de Diapason normal (Galtier [1997], 24).
211
Bij het Gewandhausorchester Leipzig al in 1875, Engeland paste zich in 1895 aan (D.J. Koury, Orchestral
Performances Practises in the 19th Century [Ann Arbor 1986], 333).
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Parijs gebruikelijke diapason. 212 Tijdens het gouden jubileum van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst in 1879 was het Cavaillé-Coll-orgel voor de begeleiding van het
Händel-oratorium Josua niet inzetbaar, wegens de ‘lagere stemming dan die der bij ons in
gebruik zijnde blaasinstrumenten’. 213 Uit de verslaggeving wordt duidelijk dat het orgel alleen
kon worden gebruikt in samenklank met strijkinstrumenten. Tijdens de eerste avond werd een
achtstemmig motet van Bach en het Offertorium uit de Mis van Verhulst zonder orkest, maar
met orgelbegeleiding uitgevoerd.
Deze gegevens roepen vragen op over hoe men omging met het op 435 hz. gestemde
Cavaillé-Coll-orgel. Uit de programmering blijkt immers dat vanaf de ingebruikname talloze
malen orkest èn orgel werden ingezet. 214 Op 2 maart 1876 vond een uitvoering plaats van
Beethovens Negende Symfonie; op het programma werd aangegeven dat ‘het koor door het
orgel zal worden vervangen en gespeeld door den Heer Verheyen’. Nog in dezelfde maand
voerde Mailly de Fantaisie symphonique voor orgel en orkest van Fétis uit. Over eventuele
problemen met betrekking tot de verschillende toonhoogtes is niets bekend. Werden alle
blaaspartijen een halve toon lager gespeeld of beschikte men over instrumenten met een
lagere stemming? In 1871 werden in de Tonhalle in Zürich nieuwe blaasinstrumenten aangeschaft om op gelijke toonhoogte met het orgel te kunnen musiceren.215 In het licht van de
voortdurende exploitatietekorten van het Paleis is het onwaarschijnlijk dat men in Amsterdam
tot een dergelijke aanschaf zal zijn overgegaan. In 1883 was het probleem verleden tijd. In
een recensie van Bachs Matthäus-Passion wordt medegedeeld dat de Nederlandse orkesten de
Diapason Normal hadden overgenomen:
[…] Het deed ons genoegen, dat de uitvoering in het Paleis voor Volksvlijt plaats had,
omdat nu, en ook door den gewijzigden diapason voor onze orkesten, van het orgel
gebruik gemaakt kon worden, hetgeen op sommige oogenblikken een overweldigen
indruk teweeg bracht, o.a. bij de korte strofen van het koor: “Lasst ihn, haltet, bindet
nicht” en bij den kreet “Barrabam”. 216
Bij enkele orgels in Engeland paste Cavaillé-Coll de toonhoogte aan. In het werkplaatsboek
worden de verschillende Diapasons anglais voor orgels in Skipton, Sheffield en Blackburn
(geleverd in resp. 1870, 1873 en 1875) vermeld. Klaarblijkelijk werden bij de onderhandelingen afspraken over de toonhoogte gemaakt: Sheffield 444 hz., beide andere orgels 448
hz. 217 Bij de aanschaf van het orgel voor het Paleis voor Volksvlijt bestond geen mogelijkheid
de toonhoogte aan te passen, het instrument werd immers gereed aangekocht. 218

212

Circa 461 tr. per sec. ’[…] Disons, à ce propos, que la hauteur du diapason en usage à Amsterdam (un demiton entier au dessus du nôtre) peut avoir contribué pour sa part, en rendant la sonorité plus éclatante et plus forte,
à multiplier les résonnances’ (RGMP 1878, 189).
213
Joosten, 9.
214
Zie Bijlage IV.
215
‘[…] Auf den Antrag des Vorstandes hin bewilligte das ‘Hauptbott’ (Generalversammlung) der Allgemeinen
Musikgesellschaft am 3. Dezember 1871 den Betrag von 4600 Franken zur Anschaffung von insgesamt 29 neuen
Holz- und Blechblasinstrumenten in der tieferen Pariserstimmung’ (Jakob, 35).
216
AH, 15 december 1883 (avondeditie).
217
CCMN, 108-109, 143-144. In het werkplaatsboek wordt steevast de toonhoogte a² gebruikt.
218
In zijn Etudes expérimentales sur les tuyaux d’orgues (lezing door de auteur in 1860, het geschrift werd in
1895 gepubliceerd) voegt Cavaillé-Coll tabellen toe van de bij de verschillende toonhoogtes toe te passen frequenties van 870, 880, 888 en 896, waarvan berekeningen eveneens in het werkplaatsboek werden genoteerd.
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3.4.8. Intonatie
Hoewel in opleveringsrapporten van Cavaillé-Coll-orgels de klank en werking van registers,
zij het summier, worden beschreven, 219 zien we in bestekken zelden mededelingen over de intonatie. Een uitspraak vergelijkbaar met die van bijvoorbeeld Witte ‘[…] alle stemmen moeten naar hunnen aard krachtig en welluidend geintoneerd worden, en van gelijkmatigen en
vluggen aanspraak zijn’, 220 treffen we bij Cavaillé-Coll niet aan. Indien een aparte paragraaf
Mise en Harmonie aanwezig is, lezen we zelden meer dan de volgende zinsnede:
La mise en harmonie et l’accord des jeux seraient effectués suivant les règles de l’art
et avec tous les soins et perfectionnements de la facture moderne. 221
Het kan niet anders dan dat, gedurende de zestig jaren waarin het Cavaillé-Coll-orgel zich
ontwikkelde, met steeds nieuwe technische innovaties, de intonatie aan veranderingen onderhevig is geweest. De firma beschikte bovendien over meerdere intonateurs, die elk hun eigen
typerende manier van intoneren hadden. Tijdens zijn inauguratierede bij de Académie de
Rouen in 1918 memoreerde Albert Dupré enkele karakteristieken van orgels uit zijn omgeving: ‘l’harmonie douce et claire de Gabriel Reinburg, à Bonsecours, l’harmonie fine et distinguée de Garnier, aux Andélys, l’harmonie vigoureuse de Félix Reinburg, à Saint-Ouen’. 222
Philbert deelt in zijn Causerie over laatstgenoemd orgel mee dat men een puissance de plénitude verkoos boven een puissance d’éclat. 223
Het klassieke Fond d’orgue werd vanuit Cavaillé’s beginperiode steeds verder omgebogen naar een grondstemmenkoor met een enigszins strijkend karakter. 224 Er is een evident
verschil tussen de mezzoforte klinkende Voix céleste op het Positif in de Madeleine en de
meer ‘tranchante’, verstilde klank in St.-Ouen te Rouen. Ook tongwerken zijn in de jaren ’40
boventoonrijker dan bij latere instrumenten. De ervaring leert dat bij de uitvoering van veel
Frans-symfonische literatuur moet worden vertaald, zelfs wanneer die op Cavaillé-Coll-orgel
worden gespeeld. Componisten schreven vaak registraties voor die geënt waren op het instrument waaraan ze als titularis waren verbonden. De aanvangsregistratie van het middendeel uit
het Grande pièce symphonique (Positif: Cromorne 8’, Bourdon 8’, Flûte 8’; Récit: Fonds et
jeux d’Anches) leidde in Ste.-Clotilde tot een goede klankbalans, anders dan bij veel andere
Cavaillé-Coll-orgels, zelfs uit dezelfde bouwperiode of van dezelfde intonateur. Vooral composities van Messiaen zijn in deze illustratief. Het groot octaaf van de Basson 16’ van het
Positif in Ste.-Trinité, door Messiaen voorgeschreven in Combat de la mort et de la vie (deel
IV uit Les Corps Glorieux), heeft een specifieke klank, zodanig dat de uitvoerder elders tevergeefs zal zoeken naar een vergelijkbare klankkleur.
Vanaf omstreeks 1860 paste Cavaillé-Coll expressions toe bij alle open labiaalpijpen,
met uitzondering van de overblazende fluiten die op toon werden gesneden, 225 en trechtervor219

Een uitzondering hierop vormt het vijftig pagina’s tellende rapport van Philbert en Verheijen over het
Cavaillé-Coll-orgel in de St.-Augustinuskerk te Amsterdam (zie bijlage VIIa).
220
Den Toom, 311.
221
R. Davy, Les grandes orgues de l’Abbatiale St. Etienne de Caen 1885-1985 (Schwarzach [1985]), 31; offerte
Waalse Kerk, Den Haag, 3 oktober 1884, Haags Gemeentearchief (HGA), inv.nr. 241, Waalse Kerk, aanschaf
van het Cavaillé-Coll-orgel, map 178.
222
A. Dupré, Discours de réception à l’Académie de Rouen (1918), geciteerd in C. et E. Cavaillé-Coll, 141.
223
Ch.M. Philbert, Causerie sur le Grand Orgue de la Maison A. Cavaillé-Coll à Saint-Ouen de Rouen (1890,
reprint Pithiviers [1977], 18). Mogelijk sloeg de kwalificatie puissance d’éclat op het één jaar eerder voltooide
instrument voor St.-Sernin te Toulouse.
224
Vergelijk opnamen van Francks Prière in de Madeleine en Toulouse of Rouen.
225
De expression (Fr. entaille, Eng. tuning & timbre slot, Du. Stimmschlitz) werd reeds in 1765 en 1778 door de
orgelmaker Jordi Bosch (1739-1800) toegepast in orgels te Palma de Mallorca en Madrid. Algemeen wordt de
uitvinding toegeschreven aan Jürgen Marcussens compagnon Andreas Reuter (1798-1847), die bij de restauratie

126

mige tongwerkbekers. Vijftien jaar later waren de laagste octaven van strijkende registers
vaak van freins harmoniques voorzien. 226 Zijbaarden waren standaard voor alle gedekten en
open fluiten, behalve voor de hoogste octaven van Flûte octaviante 4’ en Octavin 2’. Bij de
principalen waren zijbaarden aanwezig tot 1’-hoogte. 227 Bij het pijpwerk treffen we vanaf
1855 diepe kernsteken aan, vooral bij Bourdons. 228 Cavaillé-Coll liet zijn intonateurs hierin
vrij, maar maakte bezwaar tegen overdreven gebruik. 229 Elk orgel werd in het atelier
(voor)ge-ïntoneerd, mede met het oog op audities op het voltooide instrument. Dit valt af te
leiden uit enkele verslagen, waarin een relatief korte tijdsduur tussen transport naar de
uiteindelijke bestemming en de datum van oplevering staat vermeld. Het materiaal van het
Paleisorgel arriveerde op 30 mei in Amsterdam, de eerste klanken werden op 23 augustus
gehoord en de keuring vond op 26 oktober plaats; de eindintonatie zal waarschijnlijk vier tot
zes weken hebben geduurd. 230 Ook bij het orgel bestemd voor het Brusselse conservatorium
zien we een korte tijdsduur van bijna vier maanden tussen verzending en eindkeuring. 231
Cavaillé-Coll had uitstekende intonateurs in dienst, die de roem van de firma hoog hielden tot
ver in de jaren ’90. De meest bekende hieronder zijn de broers Gabriel (1834-1891) en Félix
Reinburg (1837-1897), zonen van Matthias Reinburg (1795-1857). De laatste, evenals zijn
kinderen geboren in Straatsburg, kwam reeds in 1842 in dienst bij Dominique Cavaillé-Coll,
vervolgens bij Aristide. 232 Gabriel voerde regelmatig de correspondentie namens de firma.
Intonateurs worden in de keuringsrapporten nooit vermeld, hooguit treffen we af en
toe in correspondentie met de opdrachtgever een terloopse aanwijzing.233 Als voorlopig enige
bron geldt een opgave van Fellot. 234 Volgens deze lijst zou het orgel van Notre-Dame-deLorette door Aristide en Vincent zijn geïntoneerd en zou het laatste instrument dat Vincent
intoneerde dat van Ajaccio (1849) geweest zijn. Fellot noemt Buchtroff en Heyer als intonateurs van het orgel in de kathedraal van Quimper (1848). 235 Een van de laatste Cavaillé-Collorgels werd afgewerkt door de in de 20ste eeuw bekend geworden orgelmaker Victor Gonzales. 236 Het volgende overzicht is verre van compleet:
van het orgel in de Dom van Roskilde in 1833 nieuwe discantpijpen van de Principal 16’en Octave 8’ van expressions voorzag. In 1854 traden Walcker, Witte en Merklin ermee naar buiten. Laatstgenoemde paste ze toe in
zijn orgel voor de Wereldtentoonstelling van 1855, dat een jaar later geplaatst werd in de Parijse St.-EugèneSte.-Cécile. Binnen het oeuvre van Cavaillé-Coll zijn de instrumenten van Perpignan en St.-Merry (beide in
1857 in gebruik genomen) de eerste waarin we expressions aantreffen. Het is bekend dat Cavaillé-Coll bij de
ombouw van het orgel in St.-Sulpice een groot aantal labiaalpijpen van expressions voorzag. Tijdens deze werkzaamheden werd de Diapason Normal ingevoerd (1859), waardoor de stemming een hele toon werd verhoogd.
Zie voorts Mutin (p. 1075), Veerkamp (p. 133) en Peeters (vgl. 1.5.5., voetnoot 201).
226
Veerkamp, 30. In het Paleisorgel beperkte zich dit tot het groot octaaf van de Violoncelle van het pedaal. In
St.-Ouen te Rouen is het gebruik van freins beduidend groter: Positif: Gambe 8’ (C-h¹); Grand-Orgue:
Violonbasse 16’ (f#°-c#³), Salicional 8’ (C-h°); Récit: Viole de gambe 8’ (C-f²), Voix céleste 8’ (c-d#²), Viole
d’amour 4’ (C-d#¹); Pédale: Violoncelle 8’ (C-f¹). Het is nog steeds niet exact vastgesteld wie de frein heeft uitgevonden: Abbey of Gavioli. De laatste verkreeg hiervoor een patent in 1876.
227
Principal 16’ tot h²; Montre 8’, Salicional 8’, Gambe 8’ etc. tot h¹; Prestant 4’ en Octave 4’ tot h°.
228
Kernsteken werden vóór 1840 (in Frankrijk) niet toegepast (Mutin, 1079)
229
P. Veerkamp, L’orgue à tuyaux (La Flûte harmonique, Numéro spécial, hors série, T.van Eck en V. Timmer,
red., Paris 1986), 132.
230
Philbert (1876), 120-121.
231
Van Tiggelen, 15.
232
Fellot, 16. Gabriel huwde in 1867 Berthe Cavaillé-Coll, dochter van Aristides broer Vincent. In diverse
geschriften van Cavaillé-Coll wordt hij als ‘mon neveu’ aangeduid. De gezinnen van Aristide, sinds 1868
weduwnaar, en Gabriel Reinburg voerden een gemeenschappelijke huishouding aan het atelier avenue du Maine.
233
O.a. orgels te Lisieux, Den Haag en Amsterdam (Gesticht van Liefde St. Bernardus, St.-Augustinuskerk).
234
Fellot, 18-22.
235
Ibidem, 19.
236
Ibidem, 22.
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Bonneau:
• Paris, Notre-Dame-d’Auteuil (1884)
• Lourdes, Notre-Dame-du-Rosaire (1897)
Carloni:
• Lisieux, St.-Pierre (1874)
• Studio Cavaillé-Coll (1891, vanaf 1913 in Notre-Dame-du-Rosaire)
Glock:
•
•
•
•
•
•

Paris, St.-Denis-du-St.-Sacrement (1867)
Amsterdam, Paleis voor Volksvlijt (1875)
Caen, St.-Pierre (1881)
Rouen, St.-Godard (1884)
Paris, Eglise Episcopale Américaine (1887)
Amiens, Cathédrale (1889)

Garnier:
• Rouen, St.-Godard, koororgel (1885)
• Les Andelys [Grand Andely], Paroisse (1892)
Gonzalez, Victor:
• Dieulefit, Paroisse [?](1897)
Reinburg, Gabriel:
• Paris, St.-Vincent-de-Paul (1852)
• Rouen, Notre-Dame-de-Bonsecours (1857)
• Paris, Ste.-Clotilde (1859)
• Paris, St.-Sulpice (1862)
• London, Carmes de Kensington (1866)
• Paris, Notre-Dame (1868)
• Rome, Collège Américain (1868)
• Le Dorat, Collégiale (1876)
• Orléans, Cathédrale (1880)
Reinburg, Félix:
• Paris, Ste.- Trinité (1868)
• Skipton, Bracewell Hall (1870)
• Sheffield, Albert Hall (1873)
• Paris, Trocadéro (1878)
• Brussel, Conservatorium (1880)
• Lyon, St.-François-des-Sales (1880)
• Amsterdam, St.-Augustinuskerk (1881)
• Fécamp, La Trinité (1883)
• Toulouse, St.-Sernin (1889)
• Rouen, St.-Ouen (1890)
• Paris, Notre-Dame (1894, gedeeltelijke herintonatie)
Veerkamp:
• Amsterdam, Gesticht van Liefde St. Bernardus (1879)
• Den Haag, Waalse Kerk (1885)
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We kunnen slechts gissen naar de oorspronkelijke klank van het Paleisorgel. De voornaamste
door Glock geïntoneerde instrumenten zijn ofwel omgebouwd of door oorlogsgeweld ten
onder gegaan. Voor de restaurateurs van het Paleisorgel was bij de intonatie derhalve geen
ijkpunt voorhanden.
3.4.9. Eindkeuring
Begin oktober 1875 zonden de Vereeniging tot Bevordering van Orgelmuziek en het Bestuur
van het Paleis voor Volksvlijt uitnodigingen om de keuring van het Cavaillé-Coll-orgel op 26
oktober, ‘des namiddags te drie uren’ bij te wonen. 237 Ten overstaande van een ‘grote schare
musici, organisten en orgelmakers, componisten, dirigenten, virtuozen, leden van de Vereeniging, orkestdirecteuren, pers en andere autoriteiten’ werd het orgel gekeurd en bespeeld
door Alexandre Guilmant. 238 In de opleveringscommissie hadden zitting Samuel de Lange sr.,
Philbert, Coenen, Guilmant, Gustav Adolph Heinze (dirigent, componist en oprichter – in
hetzelfde jaar 1875 – van de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging), Jan Pieter Heye
(medicus, volksdichter en algemeen secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst), de orgelmaker Johan Frederik Witte, Verheijen en Delprat (oud-minister van
Oorlog, generaal-majoor der artillerie) als secretaris-rapporteur. Guilmant speelde het volgende programma: 239
Prélude à cinq parties [in Es]
Toccata, [Adagio] en fuga in C [BWV 564]
Allegro moderato
Adoration [op. 44/1], Invocation [op. 18/3],
Fugue in D [op. 25/3]
Improvisation
Sonate in f [op. 65/1]

Lemmens
Bach
Salomé 240
Guilmant
Mendelssohn

Het originele keuringsrapport ging bij de Paleisbrand in 1929 verloren. Behalve de vertaling
in het boek van Philbert is het enige maanden later verschenen afschrift in de Amsterdamsche
Gids beschikbaar: 241

RAPPORT DER COMMISSIE
BENOEMD VOOR DE

OVERNEMING VAN HET ORGEL
VERVAARDIGD DOOR DEN HEER

A. CAVAILLÉ COLL TE PARIJS
IN HET

PALEIS VOOR VOLKSVLIJT TE AMSTERDAM

237

GAA, T 727.028. De uitnodiging was tevens ‘bewijs van toegang met twee dames’.
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De Commissie heeft zich den 26sten October 1875 vereenigd in de groote zaal van het
Paleis voor Volksvlijt, alwaar op het Orgel door den Heer GUILMANT, Organist van de kerk
“LA TRINITÉ” te Parijs, voor de Commissie verschillende stukken werden ten gehoore
gebracht. Na afloop daarvan, heeft zij de in- en uitwendige inrichting naauwkeurig in alle
bijzonderheden onderzocht en iedere stem afzonderlijk gehoord.
Naar aanleiding van dat onderzoek verklaart de Commissie eenstemmig:
1. dat het Orgel geheel in overeenstemming is vervaardigd met het Contract;
2. dat het op de meest onbekrompene wijze is vervaardigd naar de nieuwste bekende
systema’s, met pneumatische hefboomen (Barker’s toestellen) regulateur-blaasbalgen,
combinatiepedalen, enz.
3. dat het uitmunt door de keus van deugdelijke materialen en door zorgvuldige
bewerking tot in de kleinste onderdeelen;
4. dat het overvloedigen wind heeft en wel onder zoodanig steeds standvastigen
blijvende druk dat men, bij het volle werk, met de eene hand hetzij een enkele toets
hetzij een vol accoord vast kan houden, terwijl de andere hand volle accoorden aanslaat en afstoot zonder dat de geringste schudding of stooting in het geluid kan
bespeurd worden;
5. dat het krachtig, kernachtig en tevens liefelijk van toon is;
6. dat elke stem haar eigenaardig karakter heeft en de intonatie zeer gelijk en in alle
opzichten uitmuntend is;
7. dat de tongwerken in het algemeen voortreffelijk zijn en daaronder in het bijzonder de
Clarinet, Oboë en Vox-humana, welke laatste met toepassing van crescendo’s en
decrescendo’s eene betooverende uitwerking heeft;
8. dat deze crescendo’s en decrescendo’s met eene onovertrefbare gelijkheid in de hand
van den Organist werken;
9. dat het Orgel een gemakkelijken ligten aanslag heeft, zelfs met alle gekoppelde
klavieren, waarbij tevens het behandelen van registers en pedalen zoo gemakkelijk is
als niet bij één Orgel in Nederland.
Dat dus, dit orgel, in zijn geheel, als een allervoortreffelijkst instrument moet beschouwd worden.
Hierbij mag de Commissie niet onopgemerkt laten dat de Heer CAVAILLÉ COLL,
zonder geldelijke vergoeding geheel belangeloos en slechts uit liefde voor zijn werk,
verbeteringen heeft aangebragt niet in het Contract voorgeschreven, en die zoo zij bedongen
waren, zeker eene verhooging van ongeveer ƒ 3000,- zouden hebben beloopen.
Deze verbeteringen hebben hoofdzakelijk bestaan:
in het vervangen op het “recit”-manuaal van de dulciana 4 voet, door eene trompet 8
voet;
in het veranderen van het 16 voets quintatoon in 16 voets bourdon. Beide wijzigingen
maakten ook verandering noodig in het mechaniek der registers;
in het aanbrengen van pneumatische hefboomen met toebehooren bij elk der klavieren
van het positief en het “recit”. Door deze bijvoeging werd eene zachtere bespeling verkregen
en werd het mogelijk hieraan octaven koppeling toe te voegen, waardoor de kracht dezer
klavieren werd verdubbeld;
in het aanzienlijk vergrooten van de architectonische verhoudingen van het middenfront en van de bekroning, waardoor het orgel meer in overeenstemming is gekomen met de
afmetingen en architectuur der zaal.
De commissie vermeent dus allen lof te moeten toekennen aan dit uitmuntend orgel,
en de aanneming daarvan als ruim beantwoordende aan de gestelde voorwaarden gerustelijk
te mogen voorstellen.

130

AMSTERDAM, den 6en November 1875.

De Commissie:
(W. Gd.)
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

S. DE LANGE, Organist van de Groote Kerk te Rotterdam, President.
Ch. PHILBERT, Kanselier van het Consulaat Generaal van Frankrijk te Amsterdam,
Vice-President.
Joh. M. COENEN, Orkest-Directeur van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.
Alex. GUILMANT, Organist van de kerk La Trinité te Parijs.
G. A. HEINZE, Muziek-Directeur te Amsterdam.
Dr. J.P. HEIJE, Med. Docter te Amsterdam.
Jos. A. VERHEIJEN, Organist van de Mozes en Aäronskerk en van het Paleis voor
Volksvlijt te Amsterdam.
J.F. WITTE, Orgelmaker te Utrecht.
F.A.T. DELPRAT, Generaal Majoor te Amsterdam, Secretaris.

3.5. Bloei en verval
3.5.1. Ingebruikname van het orgel
Woensdag 27 oktober 1875 was uitgeroepen tot herdenkingsdag van het 600-jarig bestaan van
de stad Amsterdam. Aan alle openbare en vele particuliere gebouwen hing de Nederlandse
driekleur. Het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap stelde een tentoonstelling samen, de
stadsarchivaris P. Scheltema en de dichter J.A. Alberdingk Thijm publiceerden enkele geschriften over de historie van Amsterdam. 242 De officiële festiviteiten vonden, wellicht met
het oog op de capaciteit, in het Paleis voor Volksvlijt plaats. De paleisdirectie organiseerde op
27 en 28 oktober twee muziekfeesten waarvan de ingebruikname van het Cavaillé-Coll-orgel
het middelpunt vormde. Het eerste concert onder auspiciën van de Vereeniging ter bevordering van orgelmuziek vond op zaterdag 30 oktober plaats. 243 Voor alle concerten was Guilmant als organist uitgenodigd. Coenen had op een tekst van J.P. Heije de cantate Neêrlands
Toonkunst voor sopraan, mannenkoor, orkest en orgel gecomponeerd. Tevens zette hij de
slothymne van het gedicht Hulde aan Graaf Floris V, eveneens van Heije en voorgedragen
door P.H. Witkamp, op muziek: 244
Hulde aan Floris, Willem’s zoon,
klink met d’eersten orgeltoon
uit de mond der Amstelaren,
die zijn giftbrief trouw bewaren.
Erfdeel van zeshonderd jaren,
de eerste lichtstraal in den nacht,
die omhult het voorgeslacht.
Voorspel van hun heilrijk lot,
hulde aan der Keerlen god!
Coenens feestcantate werd beide avonden uitgevoerd. Over het programma van het tweede
concert is weinig meer bekend dan dat Guilmant eigen orgelcomposities uitvoerde, waaronder
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De Volksvlijt 1875, ‘De inwijding van het Orgel in het Paleis voor Volksvlijt, op den 27sten October 1875,
den 600sten herinneringsdag aan het optreden van Amsterdam in de geschiedenis’, 362.
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AC, 28 en 29 oktober 1875. Voor de programmering, zie Bijlage IV.
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De Volksvlijt 1875, 365.
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de Marche funèbre et Chant séraphique en zijn Eerste Sonate in d. 245 Beide werken zouden
hierna veelvuldig in ons land worden gespeeld. 246 Het programma van 27 oktober luidde als
volgt: 247
Toccata en fuga in d [BWV 565]
Hulde aan Graaf Floris V
Allegretto in b [op. 19/1], Prière in F [op. 16/2],
Grand Choeur [alla Händel] in D [op. 18/1]
Cantate Neêrlands toonkunst
Concerto [op.?]
Toccata [in ?]
Largo [viool en orgel]
Air [viool en orgel]
O! Perfido [sopraan en orkest]
Prière [violoncel en orgel]
Ave Maria [sopraan, viool, piano en orgel]
Improvisatie op Nederlandse volksliederen

Bach
Coenen
Guilmant
Coenen
Händel
Sweelinck
Händel
Bach
Beethoven
Guilmant
Bach/[Gounod]
Guilmant

Aan de concerten werkten mee de sopranen Francisca Stoetz en Wilhelmina Gips, alt Anna
Collin-Tobisch, tenor Frans Kuster, bas Willem Deckers, de violist Joseph Cramer, cellist
N.P. Wedemeijer en een uitgebreid Paleisorkest onder leiding van Johan Coenen. Het concert
van 30 oktober, met een ‘400tal Dames en Heeren Dilettanten’, werd geleid door Gustav
Heinze. 248
De uitvoeringen werden in de Amsterdamsche Courant, Nieuws van den Dag en het Algemeen
Handelsblad gunstig ontvangen. Over het aandeel van Guilmant schreef Nieuws van den Dag:
[…] Het spel van den Parijschen organist was bijzonder loffelijk en kunstvaardig,
hoewel zijne opvatting van Bach door onze kunstenaars zeker niet gedeeld wordt.
Daarentegen vonden zijne gevoelvolle compositiën bijval. 249
De Amsterdamsche Courant (30 oktober 1875) omschreef Guilmant als ‘de held van de
avond’:
[…] Zoowel in de fuga van Bach en in de toccata van onzen Jan Pieter Sweelinck, als
in de drie stukken van eigen kompositie, verwekte hij, door zijne bewonderenswaarde
technische vaardigheid niet minder dan door de keurige registratie, het grootste
enthousiasme van het publiek.
De recensent van het Algemeen Handelsblad van 2 november drukte zich welhaast in louter
superlatieven uit:
[…] Een bijzonder genot bood de omstandigheid aan, dat op de beide feestavonden
aan de klavieren zat de vermaarde organist A. Guilmant uit Parijs, een kunstenaar,
die geheel vertrouwd is met de speelwerktuigen van Cavaillé-Coll, en wiens machtige
hand als heerscheres over de toetsen zweeft. Zijne medewerking was het hoofdgedeelte
van iederen avond, en de beide programma’s ontleenden aan zijn spel de grootste
aantrekkelijkheid.[…] Zijn meesterlijk spel, zijne heerlijke vlekkelooze techniek, zijne
warme, bezielde, beschaafde voordracht maakten diepe indruk. Als heerscher zit hij
245
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voor het prachtig instrument, aan hetwelk hij zijne talrijke geheimen afdwingt. Dan
eens is het alsof onder zijne handen de machtige stem des donders door de ruimte
weergalmt, dan weder is het de stem des serafs, die in verhevene fluisterende tonen tot
het gemoed des menschen spreekt. Alle mogelijke schakeeringen vereenigt hij in zijn
spel en de heerlijke verscheidenheid van zijne registratie boeit door hare scherpe
verrassende tegenstellingen door de vele aandoeningen, die zij opwekte. De school
van den verheven Bach heeft zich met zijn natuur vereenzelvigd en de zekerheid, de
vlugheid, de afgerondheid, de juistheid, waarmede hij de moeielijkste werken van
Duitschland’s grootste genie op het gebied der toonkunst ten uitvoer brengt, mag
geëvenaard, kan bezwaarlijk overtroffen worden. Maar ook in het zoeken naar effecten is zijn spel bewonderenswaardig schoon. In de meer moderne composities van
eigen vinding wist hij al de hulpmiddelen, die het orgel hem aanbiedt, te gebruiken.
Het onweerseffect, het tremolo werden op uitstekende wijze aangewend, de verschillende stemmen klonken vereend of in volgorde verrassend schoon en zijne forti, zijne
prachtige gegradueerde crescendi en decrescendi, zijne piani, en fluisterende
pianissimi verleenden een gloed, een kleur, een leven aan zijn spel, die den hoorder in
de zoetste droomerijen deden verzinken. A. Guilmant is een niet alledaagsch verschijnsel op het gebied der virtuositeit en, zoowel denkend kunstenaar als virtuoos,
vereenigt hij in zich hoedanigheden, die hem eene eereplaats verzekeren in de rijen
zijner kunstbroeders. Welhaast zal hij de stad onzer inwoning verlaten, maar hij voert
met zich mede den dank van duizenden, die hij door zijn uitstekend spel heeft bekoord,verkwikt en gelaafd. De uren, door hem in ons midden in de concertzaal doorgebracht, zullen onvergetelijk blijven en niet een vaarwel, maar een tot wederzien
volgt zijne schreden na.
Op zondag 31 oktober begon Verheijen zijn functie als titularis van het Paleisorgel. 250 Uit de
programmering van de Amsterdamsche Gids blijkt echter dat al direct veel concerten door
B.A. Hendriks en – na het winnen van het Nationaal Concours voor Organisten – Hendrik de
Vries werden verzorgd. Wel nam Verheijen vanaf 1877 de orgelconcerten op zaterdagmiddag
voor zijn rekening tot de benoeming van Louis Maes in het najaar. 251
3.5.2. Publicaties Philbert
Nu Philbert gedaan had gekregen dat er een Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis voor Volksvlijt
stond, poogde hij de belangstelling voor het instrument te stimuleren. Binnen één jaar verschenen van zijn hand twee publicaties over het orgel. Hij nam voorts het initiatief tot het
eerste ‘Nationale Concours voor Organisten’ in ons land. Tenslotte bewerkstelligde hij dat
diverse buitenlandse organisten uitgenodigd werden om in het Paleis op te treden.
Onder zijn pseudoniem Eubulus verscheen reeds eind oktober de brochure Het orgel
in het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam. 252 Uit de inhoudsopgave van het 25 pagina’s
tellende geschrift blijkt dat hij zich geroepen voelde de Nederlandse organisten en
orgelbouwers een korte doch gedegen uiteenzetting over het nieuwe orgeltype te verschaffen:
•
•

Aankoop van het orgel – Tot welk doel – Keuze van den fabricant
Samenstelling
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In een brief van interim-directeur J. Willink – Jan E. de Vries was in september overleden – verzocht deze
Verheijen de cantate van Coenen op zondag 31 oktober nogmaals uit te voeren (brief J. Willink aan Verheijen
d.d. 29 oktober 1875, Nederlands Muziek Instituut, Den Haag [NMI], II-I 4-3, Orgels en organisten).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Golvende stemmen
Keus van de stemmen
Aankoppelings-middelen
“Combinatie”treden
“Crescendo”toestellen
Barker’s toestellen
De windtoestel
Bewerking
Uiterlijk van het orgel
Prijs van het orgel

In een brief aan Cavaillé-Coll geeft Philbert informatie over de voorbereidingen voor een
uitgebreidere monografie in de Franse taal: L’Orgue du Palais de l’Industrie d’Amsterdam –
La facture d’orgues moderne et la facture d’orgues néerlandaise ancienne et contemporaine. 253 Zowel de brochure als het boek werden bij de boekdrukkers Gebr. Binger, Warmoesstraat 174 te Amsterdam uitgegeven.
Mogelijk dienden de uitgaven van Lamazou en Dupaigne over de orgels van St.-Sulpice en
Notre-Dame resp. Sheffield hem tot voorbeeld. 254 Na een grondige uiteenzetting van de
moderne Franse factuur en de historie van het Hollandse orgel, geeft Philbert een uitvoerige
beschrijving van de aankoop, plaatsing en inwijding van het Paleisorgel. In zijn boek neemt
hij tal van Franse en Nederlandse berichten over de aankoop en recensies van concerten op.
Philbert gaf zijn boek meerwaarde door er technische uiteenzettingen met betrekking tot
expressions en Barkerpneumatiek (‘Moteur pneumatique à simple effet pour le tirage des
claviers, Moteur pneumatique à double effet pour opérer la traction des registres’) in op te
nemen. Tevens voegde hij een door Gabriel Reinburg opgestelde opuslijst toe en een opgave
van onderscheidingen die Cavaillé-Coll had ontvangen. 255 Achterin nam hij een recensie op
uit het Algemeen Handelsblad van de eerste twee concerten die Mailly in februari 1876 gaf
(een maand later zou deze nogmaals twee concerten geven).
Philberts aandacht voor Mailly diende een tweeledig doel. In 1869 was deze orgelvirtuoos Lemmens opgevolgd als hoofdleraar aan het Brussels conservatorium. De concerten
door Guilmant en Mailly, beiden oudleerling van Lemmens, moesten de Nederlandse organisten winnen voor de nieuwe, moderne speelstijl. Ook andere Belgische organisten werden in
het Paleis uitgenodigd. De concerten van Mailly in Amsterdam waren daarnaast bedoeld als
opmaat voor de vorming van een lobby om een Cavaillé-Coll-orgel in het Brussels conservatorium te plaatsen. 256 Na het debâcle rondom de ingebruikname van het orgel in Gent in
1856 257 had Cavaillé-Coll geen grote Belgische opdrachten meer gekregen. Hier bood zich
een gelegenheid om weer vaste voet in België te krijgen. In 1876 was de nieuwe behuizing
van het Brusselse conservatorium aan de Regentschapstraat in gebruik genomen, met concertzaal en ruimte voor een orgel. Aanvankelijk overwoog men het instrument dat Merklin voor
het Palais Ducal had vervaardigd naar de nieuwe zaal over te plaatsen. Direct na het verschijnen van zijn boek zond Philbert presentie-exemplaren naar de conservatoriumdirecteur Gevaert, minister van Binnenlandse zaken Delcour, Van Elewijck, Mailly, Lemmens en naar de

253
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Belgische koning. 258 Mailly’s voorkeur voor Cavaillé-Coll stuitte echter op chauvinistische
sentimenten en hevige protesten van ondermeer Anneessens en Schyven. 259 Pas in 1879 werd
aan de Parijse orgelmaker de definitieve opdracht tot de bouw van een concertorgel gegeven,
dat op 14 juli 1880 werd ingespeeld. 260 Philbert was rapporteur van de keuringscommissie. 261
3.5.3. Nationaal Concours van Organisten
Een voor Nederlandse begrippen nieuw evenement vormde het in het voorjaar van 1876
gehouden Nationaal Concours van Organisten. Het spreekt voor zich dat deze wedstrijd,
waartoe Philbert het initiatief had genomen, in menig opzicht vergelijkbaar was met de
jaarlijkse examens van het Parijse conservatorium, die nu nog steeds ‘concours’ worden
genoemd. In de Amsterdamsche Gids van 29 januari werd een oproep ‘aan alle Nederlandse
organisten’ gedaan om zich in te schrijven: ‘voorwaarden en bijzonderheden van dit Concours
zijn op aanvrage te verkrijgen bij het Paleis en bij Gebr. Van Es’ [uitgever van de Amsterdamsche Gids, RV]. De deelnemers konden rekenen op een vergoeding voor reis- en verblijfskosten. 262 De organisatie lag in handen van de Vereeniging tot Bevordering van Orgelmuziek
en de directie van het Paleis. Op het concours, dat op 23 maart om 12.00 uur zou plaatsvinden, zou ’s avonds een groot muziekfeest volgen. De Amsterdamsche Gids schreef:
[…] Reeds is de verwachting hoog gespannen, duizenden zullen voorzeker op dien dag
en vooral op dien feestavond in het Paleis samenkomen, en verwonderen zou het ons
niet, als reeds ettelijke dagen te voren, geen enkel plaatsje meer onbesproken bleef.
Velen zullen ook van elders, naar de hoofdstad komen, en van deze gelegenheid gebruik maken om het door de dagbladen bij herhaling hoog geroemde Orgel te zien en
te hooren bespelen. 263
Aanvankelijk schreven 23 deelnemers in, uiteindelijk meldden zich op de dag zelf, om tien
uur ’s morgens, veertien organisten, 264 waarvan er – twee uur later! – vijf tot het concours
werden toegelaten. De kandidaten moesten een proef afleggen, die bestond uit ‘het spelen
vierstemmig van eene op te geven melodie, en diezelfde melodie in de bas te leggen, en eene
gemakkelijke orgelcompositie à vue te spelen’. 265 De prijsopgave was: a. Preludium en fuga
in a-moll [BWV 543] en b. vrije improvisatie ter keuze van de deelnemer. 266 Opvallend is dat
de inschrijvende deelnemers zelf namen van juryleden mochten voordragen. 267 Zij bestond uit
de heren S. de Lange sr. (Rotterdam), R. Hol (Utrecht) en G.A. Heinze (Amsterdam), waaraan
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Coenen namens het Paleis en Philbert namens de Vereeniging, werden toegevoegd. De jury
liet de volgende kandidaten tot het concours toe:
•
•
•
•
•

J.F. Tierie, Wageningen (vader van de latere hoofdleraar theorie van het Amsterdams
Conservatorium)
H. de Vries, Broek in Waterland
B.A. Hendriks, Amsterdam (organist van de St.-Augustinuskerk)
J. Bastiaans jr., Haarlem (vanaf 1875 organist van de St.-Bavokerk te Haarlem)
W. Ezerman, Arnhem (vanaf 1886 opvolger van Bastiaans jr. aan dezelfde kerk).

De wedstrijd duurde tot half vier, waarna de uitslag direct bekend werd gemaakt. De eerste
prijs, een massief gouden medaille, werd toegekend aan Hendrik de Vries; de tweede, in
verguld zilver, aan B.A. Hendriks. Tijdens het avondconcert lieten beide prijswinnaars zich
horen. Hendriks koos Marche funèbre et Chant séraphique van Guilmant, De Vries speelde
nogmaals het verplichte werk van Bach en een Allegro in F-dur [uit Drei Tonstücke] van Niels
Gade. 268
De Vries en Hendriks lieten zich de komende jaren regelmatig horen in het Paleis. De
laatste concerteerde er al vanaf eind november 1875. 269
3.5.4. Concerten door buitenlandse organisten
Tijdens de eerste jaren bespeelden behalve de reeds genoemde Alphonse Mailly270 diverse
Belgische organisten het Paleisorgel: Maes en De Pauw in oktober 1876, voorts Adolphe
d’Hulst (november 1878), Auguste Wiegand (maart-april 1879) en Léon Soubre (oktober
1879). De Engelse orgelvirtuoos Scotson Clark, die ook aan de ingebruiknamerecitals in het
Trocadéro had meegewerkt, speelde op 14 november 1878 grotendeels hetzelfde programma
in het Paleis. 271 Het valt op dat behalve Verheijen, De Vries en Hendriks geen Nederlandse
organisten in het Paleis optraden. 272
Na de komst van De Pauw naar Amsterdam traden nog maar zelden buitenlandse organisten
op. Widor kwam in 1886 naar Nederland om twee concerten te geven: op 29 november
bespeelde hij het één jaar eerder in gebruik genomen Cavaillé-Coll-orgel in de Waalse Kerk te
Den Haag, 273 de dag daarvoor was hij te gast in het Paleis voor Volksvlijt, alwaar een klein
Widor-festival was georganiseerd. Hij dirigeerde het Paleisorkest in zijn suite Maître Ambros,
de Tweede Symfonie in A, tenslotte gaf hij de Nederlandse première van zijn Vierde [orgel]
symfonie in f, op. 13/4. Hierover schreef de recensent:
[…] Quant au talent de l’organiste, ici où l’orgue reste en général dans les errements
tout opposés, il a excité autant d’étonnement que d’admiration. L’imperturbable
sûreté, la finesse et la vigueur du méchanisme de M. Widor ne chancellent jamais;
jamais il ne s’écarte de la correction la plus classique, mais en même temps il émeut,
il entraîne, il sait, en un mot, captiver par un charme inexprimable. Par le choix et la
fusion des sonorités où rien ne se heurte, même dans les contrastes, où tout s’enchaîne
268
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et se fond dans une harmonieuse unité, il arrive à des effets d’une poésie presque
immatérielle. Par moments, dans l’andante surtout de la symphonie en fa, l’orgue
disparaissait pour ainsi dire, il ne restait que l’impression d’une indéfinissable et
pénétrante suavité. Mais aussi l’artiste avait-il sous la main un des plus beaux
instruments de Cavaillé-Coll. 274
In mei 1895 organiseerde Widor vier concerten in Nederland voor zijn leerling en assistent (in
St.-Sulpice en aan het conservatorium) Louis Vierne. Op deze eerste buitenlandse solotournee
speelde Vierne in de Haarlemse St.-Bavokerk, in de Grote kerk te Den Haag en tweemaal in
het Paleis voor Volksvlijt. Het Paleis was voor hem geen onbekend terrein. Tien jaar eerder
had hij met het muziekcorps van het Institut des Jeunes Aveugles een reis naar Amsterdam
gemaakt en er een concert gegeven, waarbij hij als violist optrad. 275 De programma’s uit 1895
zijn verloren gegaan, 276 maar dat Vierne opgetogen was over zijn optredens blijkt uit het
verslag in Mes souvenirs:
[…] Je fus ravi de voir de près le magnifique orgue d’Amsterdam; j’évoquai irrésistiblement le souvenir du voyage fait en 1885 en Hollande. Comme dans la plupart des
grands instruments de Cavaillé-Coll, la sonorité de chaque jeu était merveilleuse; la
console était un défi au sens commun: il fallait deux tireurs de jeux pour faire “la
cuisine” et je vous assure qu’ils ne chômaient pas. Imaginez quelque chose dans le
goût de la console du Trocadéro, ce chef-d’oeuvre du paradoxe, et vous serez renseignés. Malgré cela, les deux concerts furent deux très gros succès et je me fis là-bas des
amis dont l’influence m’a valu d’autres concerts plus tard. 277
Twee jaar later trad een andere Franse orgelmeester op: Camille Saint-Saëns. Ook hij speelde
tweemaal in het Paleis. Daarnaast gaf hij in ons land nog een tiental concerten. 278 Het programma van het eerste recital op 2 juni bestond naast Liszts Ad nos, ad salutarem undam
uitsluitend uit eigen werken. Negen dagen later speelde hij ook Bachs Passacaglia en zong de
alt Caroline Baldo vier stukken, waaronder Panis angelicus van Franck. 279 Kritieken verschenen in Caecilia, Amsterdamsche Courant en Nieuws van den Dag. De recensent van het
laatste dagblad, Daniël de Lange, die Saint-Saëns nog kende uit zijn Parijse tijd, bejubelde de
organist maar betreurde het, evenals zijn collega Kwast, dat hij de Passacaglia zonder fuga
speelde. 280
Inmiddels was het Paleisorkest opgeheven en de grote zaal in een concert- en een
schouwburgzaal opgedeeld. De recensent van Caecilia kon niet nalaten te vermelden dat waar
’s avonds geluisterd werd naar orgelmuziek, overdag ‘jong en oud zich oefent in het gebruik
der pedalen hunner wielen, en gaat dit soms gepaard met een deuntje op ’t orgel door een
wielrijder-dilettant-organist?’ 281
Het is niet mogelijk gebleken een lijst van alle buitenlandse concerterende organisten
samen te stellen. Door de Paleisbrand is het volledige archief vernietigd en de elders gevonden afleveringen van de Amsterdamsche Gids zijn onvolledig. Volgens Wennekes zou dit
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mededelingenblad al in 1884 zijn opgeheven, 282 hoewel op latere, losse programma’s de aanduiding Amsterdamsche Gids nog steeds wordt vermeld. Op veel programma’s zijn weliswaar
de gespeelde werken vermeld, maar niet de uitvoerende organisten.
3.5.5. Organisten in vaste dienst
Tot de komst van Jean-Baptiste de Pauw naar Amsterdam, officieel per 1 december 1879,
hebben diverse musici het Cavaillé-Coll-orgel bespeeld, al dan niet in vaste dienst. Op het
keuringsrapport staat Verheijen vermeld als eerste ‘organist van het Paleis voor Volksvlijt’.
Joseph Antonius Verheijen (* Amsterdam, 19 augustus 1837, † Amsterdam, 1 juni
1924) genoot zijn opleiding bij o.a. Bertelman aan de Stedelijke Muzykschool te Amsterdam,
was daarna negen jaar als organist werkzaam aan de O.L.V. ten Hemelopneming in Gouda en
leidde er diverse koren. 283 In 1871 werd hij benoemd tot bespeler van het zojuist voltooide
Adema-orgel in de Mozes en Aäronkerk. Op een intekenlijst van de Lexicon der Toonkunst
van H.Viotta (1885) omschrijft hij zichzelf bescheiden als muziekonderwijzer, maar hij had
wel degelijk grote invloed als organist en orgeldeskundige. Hij was een van de belangrijkste
promotoren van de Franse orgelkunst en -factuur en zijn ontwerp van het Maarschalkerweerd-orgel in het Concertgebouw is daarvan een expliciet voorbeeld. Tot de instrumenten
die hij heeft geadviseerd, gekeurd en/of ingespeeld behoren orgels te Sneek (St.-Martinus),
Nijmegen (St.-Dominicus), Amsterdam (St.-Nicolaas en Vondelkerk), Nieuwer-Amstel,
Haarlem (Spaarnekerk), Leiden (O.L.V. Hemelvaart), Wychen en Doesburg. Ook schreef hij
in Het Orgel over de opleveringen van Cavaillé-Coll-orgels in de kathedraal van Amiens en
St.-Ouen te Rouen. Naast zijn functie als organist van de Mozes en Aäronkerk was hij de
eerste titularis van het Paleisorgel maar hij moest deze functie na een jaar ‘wegens te vele
bezigheden’ opgeven. 284 Nadien verzorgde hij nog ruim een jaar de orgelconcerten op zaterdagmiddag. Hij was een van de eerste Nederlandse musici die orgelmuziek van o.a. Guilmant
en Widor op zijn repertoire zette. Bij de inwijding van het orgel in het Concertgebouw (1891)
speelde hij Guilmants Première Symphonie pour orgue et orchestre op. 42. De genoemde
functie als kerkorganist heeft hij bijna vijftig jaar bekleed. Hij was ook de eerste voorzitter
van de Nederlandsche Organisten-Vereniging (1890-1920). Volgens Melchior was hij ‘een bij
uitstek “selfmade” man, van buitengewone kunst ontwikkeling, die aan eene klassieke,
schitterende voordracht, eenen groote mate van techniek en keurigheid in het registreeren
paart, terwijl hij ook eene zeldzame gave van improviseeren bezit’.
Hoewel Hendrik de Vries en B.A. Hendriks geen vaste betrekking hebben bekleed,
moet in dit kader wel het een en ander over hun activiteiten worden gemeld. Opvallend is hun
jeugdige leeftijd ten tijde van het concours: 19 resp. 17 jaar. Het concours en hun navolgende
concerten in het Paleis zijn bepalend geweest voor hun voorliefde voor de Franse orgelkunst.
Hendrik de Vries (* Amsterdam, 17 februari 1857, † Rotterdam, 7 maart 1929), zoon
en leerling van Simon Reinier de Vries, was eerst organist in Breukelen, Broek in Waterland
en Amsterdam (Engelse Kerk) en werd in 1886 benoemd aan de St.-Stevenskerk te Nijmegen.
Op 1 oktober 1897 volgde zijn aanstelling aan de St.-Laurenskerk te Rotterdam, een functie
die hij tot zijn dood bekleedde. In de laatste kerk maakte hij naam door zijn zomeravondbespelingen, tijdens welke hij een groot pleitbezorger was van orgelmuziek van Guilmant,
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Widor en Franck. 285 Het is mogelijk dat hij van diverse werken van de laatste Nederlandse
premières gaf. Voor zijn concerten in het Paleis ontving hij maandelijks ƒ 40,-. 286
Bernardus Albertus Hendriks (* Amsterdam, 10 september 1858, † Groenlo, 14
november 1923), 287 trad van november 1875 tot maart 1876 in het Paleis op. Hij was zijn
vader opgevolgd als organist van de St.-Augustinuskerk aan Het Rusland en zijn invloed heeft
waarschijnlijk bijgedragen tot de koop van het Cavaillé-Coll-orgel in 1881. 288 Volgens een
necrologie in De Maasbode moet hij over een fabelachtige techniek hebben beschikt. 289
Ook Louis Maes (* Brugge, 22 augustus 1850, † Brussel, 1906) heeft het orgel in het
Paleis slechts één jaar bespeeld. In 1874 behaalde hij een Eerste Prijs in de orgelklas van
Mailly en werd hij assistent aan het Brussels conservatorium. 290 In november 1877 volgde
zijn benoeming aan het Paleis voor Volksvlijt. 291 Na zijn terugkeer in Brussel werd hij organist aan de O.L.V. ter Zavelkerk en pianist-repetitor in de Koninklijke Muntschouwburg.
Vanaf 1887 was hij hoofdleraar orgel aan het conservatorium te Brugge. Als componist
maakte hij naam op het gebied van de kerkmuziek: in 1885 werd zijn Te Deum in aanwezigheid van de koning in de St.-Gudule uitgevoerd en aan deze opgedragen. 292
De naam Jean-Baptiste de Pauw is onlosmakelijk verbonden aan het Paleis voor
Volksvlijt. Van 1879 tot 1895 was hij vaste bespeler van het Cavaillé-Coll-orgel. Aan hem is
Hoofdstuk 4 gewijd.
Na de opheffing van het Paleisorkest in 1895 gaf de Amsterdamsche Orkestvereniging
haar concerten aan het Frederiksplein. Als organist was C.F. Hendriks jr. aangesteld. 293
Christiaan Frederik Hendriks jr. (* Amsterdam, 11 september 1861, † Bussum, 23
december 1923) 294 studeerde orgel bij J.H.C. ten Broeke en compositie bij de Frans-georiënteerde Daniël de Lange. Waarschijnlijk heeft hij bij De Pauw slechts privé-onderricht genoten
want in de conservatoriumannalen wordt hij niet als orgelleerling vermeld. 295 Hendriks was
leraar aan het Blindeninstituut en organist van de Oude Lutherse Kerk. Als begeleider van het
Toonkunstkoor bepeelde hij regelmatig het orgel in het Concertgebouw. Zijn contacten met
het Paleis duurden vermoedelijk tot 1903. 296 Als componist richtte hij zich volgens Mayer
naar de Franse stijl, hoewel zijn Eerste Orgelsonate op. 4 (opgedragen aan ‘den heer J.B. de
Pauw’) daarvan nog nauwelijks getuigt. 297 Zijn Preludium en fuga in g op. 9 (voor Théodore
Salomé), Toccata in g op. 10 (voor Théodore Dubois), Trois Pièces pour Grand Orgue op. 23
en zijn Deuxième Sonate in C op. 24 (opgedragen aan Louis Robert), waarvan op. 10 en op.
23 bij Leduc werden uitgegeven, droegen de Franse orgelstijl uit. Musici als Evert Cornelis en
Hendrik Andriessen zetten deze lijn later voort.
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De laatste organist die met een zekere regelmaat in het Paleis optrad, was Louis Robert
(* Haarlem, 13 november 1882, † New York, 14 februari 1937). Waarschijnlijk gaf hij bespelingen vanaf augustus 1903, ook in samenwerking met het mannenkoor Zang en Vriendschap
uit Haarlem. 298 Van slechts vier concerten in het seizoen 1908-1909 zijn de programma’s bewaard. 299 Robert studeerde bij De Pauw en behaalde in 1904 samen met Evert Cornelis de
Prijs van Uitnemendheid.
Van 1899 tot 1909 vonden in het Paleis voor Volksvlijt de jaarlijkse uitvoeringen van
de Amsterdamsche Oratoriumvereniging in samenwerking met het Concertgebouworkest
plaats, die werden geleid door Anton Tierie (de eerste jaren nog met het Utrechtsch Stedelijk
Orchest o.l.v. Daniël de Lange), waarbij aanvankelijk De Pauw en zijn leerling Cornelis de
Wolf, en vanaf 1904 Evert Cornelis het orgel bespeelden. Waarschijnlijk is Cornelis de laatste
geweest die in 1914 op het Cavaillé-Coll-orgel enkele solowerken voordroeg. 300
3.5.6. Onderhoud – Koperdraadkwestie
Zoals zou blijken, waren de klimatologische omstandigheden voor het orgel in het Paleis voor
Volksvlijt verre van gunstig. Mede door de glazen overkapping waren er klachten over koude,
warmte en tocht. Het instrument bleek al snel hinder te ondervinden van de combinatie van
vocht, luchtvervuiling en de overvloedige gasverlichting in het Paleis.
In een brief aan Cavaillé d.d. 14 november 1875 maakte Philbert melding van de problemen met de registerabstractuur van het Positif en Récit. Sinds de ingebruikname had het
voortdurend geregend en gestormd, waardoor de registerknoppen elkaar bij het openen beïnvloedden. 301 Door het aanbrengen van ijzeren stangen bleven de registerabstracten beter onder
controle. Andere kleine storingen werden vooral met hulp van Piet Veerkamp verholpen. 302
Het reguliere onderhoud van het instrument kwam in handen van de firma P.J. Adema.
Aantekeningen hierover werden door Adema nauwgezet in jaaragenda’s genoteerd. Hij verrichtte de stemmingen en de herstellingen, later werd dit door zijn zoon Sybrand en werknemers van de firma overgenomen (Ballegoij, Weiler, Wisse, Zoetebier, Mais, Nieumeijer,
Sterk, Schuring, Winnubst e.a.). De werkzaamheden zijn niet altijd gespecificeerd. Meestal
treffen we meldingen aan in de trant van ‘P. Adema in ’t Paleis voor Volksvlijt, ½ dag’. 303
Voor het reguliere onderhoud betaalde het Paleis per kwartaal ƒ 75,-. Vanaf 1895 werd het
onderhoud minder frequent. 304 Voor stemmingen zien we bedragen van slechts ƒ 5,- in de
maanden april tot en met augustus 1902. Het onderhoudsabonnement werd later vermoedelijk
omgezet in aparte nota’s voor verrichtte werkzaamheden.
Een probleem waar vooral orgels in Amsterdam en Rotterdam mee te maken kregen, was de
corrosie van het draadwerk en de stemkrukken. Aanvankelijk schreef de orgelmaker Witte de
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aantasting toe aan het hogere zinkgehalte van het koperdraad maar vanaf 1870 werd de oorzaak elders gezocht, nl. in de invloed van het gaslicht.
De meeste openbare gebouwen en kerken kregen vanaf de tweede helft van de 19de
eeuw gasverlichting. 305 In die tijd onderkende men niet dat een andere factor in combinatie
met gaslicht problemen opleverde. In Amsterdam en Rotterdam deden de grachten dienst als
open riolen en was de doorspoeling met vers water uit rivieren onvoldoende. Hieruit stegen
stinkende gassen op, die in combinatie met gaslicht corrosie veroorzaakten. 306 Volkomen begrijpelijk schreef Witte dat orgels te Zeist, Voorthuizen, Hilversum, Doorn en Utrecht hiervan
geen last ondervonden. 307 In een brief aan J.F. Witte verzekerde Cavaillé-Coll dat dit euvel
zich in Frankrijk niet voordeed. 308
In 1881 moest het draadwerk van het Paleisorgel worden vervangen. In een brief aan
de Commissie voor de administratie van het Paleis, d.d. 18 februari berichtte Cavaillé-Coll:
[…] Wat het (…) punt betreft, betreffende roesten der metalen deelen, dit kan alleen
worden toegeschreven aan de atmosfeer in de zaal, duidelijker aan de uitwasemingen
van de water clossets, die in de onmiddelijke nabijheid van het orgel zijn, aan de
tabaksrook, en aan de onzuivere lucht, die zich door het gazlicht ontwikkelt.
Ondanks de voorzorgen, die voor dit instrument zijn in acht genomen, door het
vertinnen der koperdraden die dienen moeten voor verbinding & terugtrekking, is de
roest in sommige deelen van die draden doorgedrongen, die onder de minste
inspanning breken, wanneer het mechanisme geregeld wordt.
Monsters van deze roestige koperdraden (…) hebben ons het bewijs geleverd, dat die
buitengewone occidering alleen kan worden toegeschreven, aan de vorengenoemde
uitwasemingen, en waarvoor wij in geen geval verantwoordelijk kunnen zijn.
Dezelfde metalen zijn gebruikt, en zelfs met minder voorzorgen omdat men ze niet
vertind in de orgels in ons land en blijven bestaan zonder merkbare beschadiging.
Ten andere, zoo als reeds in het verslag werd opgemerkt vinden de meeste gebreken
plaats in de deelen, die het meest aan de zaal atmospheer zijn blootgesteld, terwijl het
Koperwerk in het binnenste der windladen, evenals de mechaniek der Klavieren, die
door de console beschut zijn, volstrekt niet zijn aangedaan. 309
Waarschijnlijk is bij deze gelegenheid veel koperdraad door nikkel vervangen. 310 Enkele jaren
later gebruikte Cavaillé-Coll dit ook in de Waalse Kerk te Den Haag. Het orgel in de St.Willibrordus binnen de Veste (‘De Duif’) had met dezelfde problemen te kampen. Joh. Kupers, organist van deze kerk, schreef over het Paleisorgel aan zijn pastoor:
[…] Het gebruik van geelkoper kon bij de aanleg geen fout zijn want de ondervinding
moest nog leren, als niet bestand zijn tegen Amsterdamsch vocht met gaslicht. De
Heer De Pauw, organist v/h Volks Paleis heeft den Heer Smits [die het orgel van ‘De
Duif’ vervaardigde, RV] alhier medegedeeld, dat ook het nikkeldraad, waardoor voor
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eenige jaren het geelkoper in genoemd orgel vervangen werd alweder verteerd wordt.
Het zuiver onvermengd roodkoper schijnt nog het beste te zijn voor pulpeten, schroefen aanhangdraden, doch voor veren onbruikbaar. 311
In 1894 moesten draadwerk en stemkrukken opnieuw worden vervangen. Waarschijnlijk is bij
deze gelegenheid het meeste vernieuwd, wat uit de notities met betrekking tot het onderhoud
van Adema uit 1881 niet geheel is af te leiden. De restauratie wordt door Adema in een brief
aan de Paleisdirectie als volgt aangekondigd:
Het orgel in het Paleis voor Volksvlijt is wegens de occideering van al het
draadwerk der trekkagie van de mechaniek thans bijna onbruikbaar. Bij iedere aanslag der klavieren en van het pedaal, bestaat er gevaar dat de trekdraden afbreken,
hetgeen ook dagelijksch geschiedt.
Om alle draadwerk, in het geheele orgel te vernieuwen, zou wel zeer noodzakelijk zijn,
doch aanzienlijke kosten vorderen.
Om het noodzakelijkste te vernieuwen, liggen in zooverre dit met het oog is waar te
nemen de volgende gedeelten het eerst voor de hand, en waaraan het gebrek zich
dagelijksch voordoet, te weten: De geheele trekkagie van het hoofdmanuaal, of grand
orgue, namelijk dat gedeelte, dat van de pneumatische machine loopt tot aan de
windladen.
Ten 2 de de geheele trekkagie van Recit of derde manuaal insgelijk van af de pneumatische machine tot aan de windladen
Ten 3 de de geheele trekkagie van het pedaal met inbegrip der abreges die achter de
klavieren beginnen tot aan de windladen.
Ten 4 de van alle rassettes of stemveeren van alle tongwerken (het gehele orgel)
dertien registers te zamen 650 pijpen.
Om de kosten daarvan een en ander juist op te geven is niet doenlijk, derhalve hebben
wij ons voorgesteld voornoemde gedeelten te doen uitvoeren door 4 personen daaraan
vermoedelijk ten minste vier weken te besteden.
De kosten zouden van voornoemde beschreven werkzaamheden bedragen tweehonderd
en twintig gulden.
Wij hebben deze prijsopgave zoo billijk mogelijk gesteld, dewijl het ook na deze
herstelling evenzeer in ons belang is, bij het gewonen onderhoud, daaraan tijdens de
stemmingen, dat hinderlijke gebrek, voor het grootste gedeelte is weggenomen. 312
De werkzaamheden werden in de maanden oktober en november 1894 uitgevoerd. 313 Een
halfjaar later werd het Paleisorkest opgeheven en daarmee verviel ook het titulariaat van organist De Pauw. De kosten van onderhoud werden – zoals al eerder vermeld – sterk teruggedrongen. De laatste herstellingen betroffen de Barkermachines in 1910. 314

311

AAS, brief J. Kupers aan de pastoor van ‘de Duif’, d.d. 25 november 1885.
AAS, brief P.J. Adema aan de directie van het Paleis voor Volksvlijt, d.d. 31 januari 1894. Merkwaardig
genoeg ontbreekt de vermelding van het vernieuwen van het draadwerk van het Positif.
313
Zie Bijlage IIIa.
314
T. van Eck e.a.(red.), Encyclopedie Het Historische orgel in Nederland 1872-1878, deel 9 (Zeist 2005), 188.
In de aantekeningen van Adema ontbreken gegevens hierover, maar deze worden wel vermeld bij een restauratieofferte uit 1916.
312
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3.6. Een tweede jeugd
3.6.1. Overplaatsing naar Haarlem
In 1915 kwam Louis Robert, inmiddels stadsorganist van Haarlem, ter ore, dat het orgel kon
worden aangekocht. 315 In oktober bracht hij een bezoek aan twee rijke muziekliefhebbers in
Bloemendaal en Aerdenhout om financiële steun voor de aankoop te vragen. 316
Adriaan Stoop (1856-1935), directeur van de Dortsche Petroleum Maatschappij,
schonk veel aan culturele en liefdadige instellingen in Haarlem en omgeving. Julius C. Bunge,
welvarend Amsterdams zakenman, was onder andere voorzitter van de Nederlandsche
Wagner-Vereeniging en bestuurslid van het Concertgebouw. Ook hij was een groot stimulator
van het muziekleven in Nederland.
Aan het begin van de onderhandelingen bleek, dat de enig overgebleven aandeelhouder van het Paleis voor Volksvlijt, Mr. M.C. van Hall, het orgel wilde verkopen voor
ƒ 10.000,- plus de helft van de kosten om het oorspronkelijke orkestpodium te herstellen.
Stoop en Bunge waren bereid ieder ƒ 6000,- te schenken. Er was voor Robert enige haast
geboden om het orgel naar Haarlem te krijgen, want ook de concertzaal ‘De Vereeniging’ te
Nijmegen toonde belangstelling. 317 Men was voornemens het orgel te plaatsen in de grote
zaal van de Sociëteit ‘de Vereeniging’ te Haarlem, die als concertruimte was ingericht. 318 Een
halfjaar later bleek dat het bespeelbaar maken van het instrument volgens opgave van de
orgelmaker Sybrand Adema nog eens ƒ 6000,- zou gaan kosten. 319 Robert verzocht beide
heren tot een commissie toe te treden, die dit bedrag bijeen zou moeten brengen, maar zij
gaven te kennen dat ‘Haarlem het cadeau niet waard zou zijn, als het inbouwen van het orgel
niet bijeen te brengen bleek’. 320 De verbouwing van de zaal zelf zou minstens 25 à 30 mille
gaan kosten. Juli 1916 werd een bezoek gebracht aan het orgel in Amsterdam. Het was er zeer
slecht aan toe. Het Paleis werd op dat moment bevolkt door soldaten in verband met de mobilisatie, de Eerste Wereldoorlog was op dat moment volop gaande. In de loop van 1917 werd
het instrument gedemonteerd en opgeslagen in een loods van de Gebr. Peltenburg aan de
Zomervaart in Haarlem. Er werd druk vergaderd over de vraag in welke juridische hoedanigheid het instrument zou worden geplaatst. In deze periode zaten de onderhandelingen tussen
de gemeente, die de kosten van overplaatsing en restauratie zou moeten betalen, en de directie
van ‘de Vereeniging’ soms muurvast. Aanvankelijk waren er plannen om de Sociëteit van de
concertzaal af te scheiden. Financiële middelen voor verbouwing van de bestaande zaal waren
er bij ‘de Vereeniging’ niet en de door de gemeente in 1917 opgerichte commissie voelde er
315

Reeds in 1898 had de Groningse Vereeniging De Harmonie belangstelling getoond voor het orgel. Blijkbaar
was een bericht verspreid dat het Cavaillé-Coll-orgel te koop was aangeboden, hetgeen op een misverstand
berustte (AC, 4 februari 1898).
316
Over de overplaatsing van het Paleisorgel naar Haarlem werd eerder gepubliceerd door A.G. van der Steur:
‘Hoe het orgel uit het Paleis voor Volksvlijt naar Haarlem kwam’, Haerlem Jaarboek 1982, 52-71. Een deel van
het archief van A. Stoop (correspondentie, aantekeningen, krantenknipsels etc.) is ondergebracht in het NoordHollands Archief (NHA), Archief 15, inv.nr. 14, 1019 D7: Enige stukken afkomstig van Adriaan Stoop te
Bloemendaal 1892-1931, correspondentie en andere stukken betreffende de schenking van Stoop en J.C. Bunge
van het orgel uit het Paleis voor Volksvlijt aan de Gemeente Haarlem 1915-1924. Volgens aantekening van
Stoop vond het eerste gesprek plaats op 25 oktober 1915, het onderhoud met Bunge drie dagen later.
317
Van der Steur, 56.
318
De Sociëteit ‘Vereeniging’ was in 1856 opgericht. Zestien jaar later werd het reeds gekochte pand naar
ontwerpen van A. van der Steur jr. vergroot en heringericht. De concertzaal kreeg een capaciteit van 1150
zitplaatsen, op het orkestpodium konden 80 musici plaatsnemen (circulaire Sociëteit ‘Vereeniging’, verslag van
de commissie der verbouwing, maart 1872).
319
Zie Bijlage IIIb. Men koos direct voor de orgelbouwer Sybrand Adema (1860-1926), zoon van Petrus Adema,
omdat deze van jongs af met het Paleisorgel was opgegroeid en het instrument als geen ander kende.
320
NHA 1019 D7, verslag bezoek Bunge aan Stoop, 19 maart 1916.
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weinig voor het instrument voor veel geld in ‘andermans’ zaal in te bouwen. Er rezen zelfs
plannen om een nieuw gemeentelijk concertgebouw op te richten aan de Kinderhuissingel,
waarbij de naam Berlage als architect viel. De gemeente wilde op haar beurt voorkomen dat
ze werd opgezadeld met twee concertzalen. Op 20 maart 1920 berichtten Stoop en Bunge dat
een Gemeentelijk Concertgebouw voorwaarde zou zijn voor hun schenking, en daarmee werd
de impasse doorbroken. Op 4 juni daaropvolgend deelde B. en W. aan de schenkers mede dat
de gemeente had besloten voor ƒ 350.000,- het gehele complex van de Sociëteit ‘de Vereeniging’ aan de Lange Begijnestraat te kopen. De zaal diende wel te worden verbouwd om het
orgel te kunnen herbergen. De zaalhoogte boven het podium was zeven meter, terwijl het orgel voor een goede geluidsontplooiing tien meter nodig had. Tegenover de voorstanders van
plaatsing, aangevoerd door Louis Robert, stonden onder anderen E.F. Bruijnsteen, organist
van de Doopsgezinde Kerk, en de ‘muziekkenner’ J.W. Enschedé. De tegenstanders meenden
dat het orgel te groot was voor de ruimte en een negatieve invloed zou hebben op de akoestiek. De controverse liep zo hoog op dat in de pers al gesproken werd van een ‘Paleisorgelkwestie’. Het instrument werd langzamerhand een onwelkom geschenk. De Oprechte Haarlemsche Courant deed op 29 maart 1922 als volgt verslag:
Zooals men zich zal herinneren is in de Raadsvergadering, vóór de aanvaarding van
het Paleis-orgel gezegd, dat het te hoog was voor de Concert-zaal en dat verbouwing
de accoustiek zou kunnen schaden. Wij hebben hierover de meening gevraagd van
enkele der zake kundigen en hadden gisteren een onderhoud met den heer J.W.
Enschedé te Amsterdam. De heer Enschedé heeft over dit orgel reeds veel in ons blad
(vanaf 24 november 1916, RV) en in ‘Amstelodamum’ geschreven.
In de betreffende gemeenteraads-vergadering hebben de voorzitter en de wethouder
Bruch er op gewezen dat de heer Louis Robert, de gewezen stadsorganist, van
meening is dat het orgel zonder bezwaar geplaatst kan worden, wanneer de zaal
eenigszins in de diepte uitgebouwd wordt. De heer Bruch heeft daarbij een kort
overzicht van den orgelbouw ten opzichte van de plaatsing gegeven.”De pijpen
behoeven niet op het podium geplaatst te worden. Misschien een enkele, de 32 voets”.
De heer Robert, zoo merkte de heer Enschedé op, is organist, niet orgelbouwdeskundige, en evenmin als pianist over den technischen bouw van zijn instrument zal
weten te oordeelen, kan men van een organist verwachten, dat hij volkomen zeker te
oordeelen weet omtrent de zoo groote moeilijkheden die het monteeren van een groot
orgel meebrengt. Het paleisorgel is 7½ M. breed en 10 M. hoog. De diepte schat de
heer Enschedé op 6 M. Dus zeer zeker zal de zaal in de diepte, vermoedelijk ook wel in
de hoogte uitgebouwd dienen te worden.
Wanneer men bedenkt van welke kleine omstandigheden de accoustiek van een zaal
afhankelijk is, kan men begrijpen dat het zeer wel mogelijk is dat de thans uitstekende
accoustiek van de Concertzaal door deze verbouwing geschaad zal worden.
In hetzelfde artikel wordt gerefereerd aan een ingezonden stuk (24 juli 1919) van de kort daarvoor overleden organist E.F. Bruijnsteen: ‘[…] Een orgelbouwer bouwt zijn orgel naar de zaal
waar het moet komen te staan en het zal zeer te betwijfelen zijn of de klank van een groot modern Fransch concertorgel zal voldoen in een zaal waarvoor het aanvankelijk niet bestemd
was’. 321 Dezelfde scribent maakte bezwaren tegen de toonhoogte waarin het instrument gestemd was. Cavaillé-Coll stelde sinds 1859 de toonhoogte op 435 tr./sec. (Diapason Normal).
In hetzelfde artikel wordt vermeld dat ‘bijvoorbeeld Jacques Thibaud in hooge stemming
321

Beide heren waren blijkbaar niet op de hoogte van het feit dat het orgel nimmer voor het Paleis voor Volksvlijt was gebouwd, maar aanvankelijk als demonstratie-instrument voor de avenue du Maine, en in tweede instantie voor een (middelgrote) Parijse concertzaal.
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speelt en het is zeer wel mogelijk, dat het orgel dat ook Fransch is, omgestemd zal moeten
worden voor het samenspel met de Hollandsche orkesten’. 322 Ook sprak Enschedé de vrees uit
dat ‘als geen Fransche vakman het orgel zal monteeren, er vermoedelijk van dit prachtige
instrument slechts weinig terecht zal komen’.
Pas op 12 juli 1922, twee jaar na de aankoop van ‘de Vereeniging’, gaven B. en W.
toestemming voor de verbouwing van de zaal, die uiteindelijk ƒ 39.500,- zou gaan kosten. 323
Intussen was Louis Robert naar Amerika geëmigreerd en als stadsorganist opgevolgd door
zijn broer George (1890-1971). Deze zou tot 1956 dit ambt blijven uitoefenen. Op 26 juni
1923 leverde Adema twee offertes voor restauratie en opbouw van dit instrument. 324
Handhaving van de mechanische tractuur werd op ƒ 18.000,- geraamd, de ombouw naar reinpneumatische tractuur zou ƒ 2315,- minder gaan kosten. Men koos voor de laatste optie,
waarmee het instrument ernstig werd aangetast. 325 We moeten ons overigens wel realiseren
dat mechanische tractuursystemen in die dagen uit de mode waren geraakt. Door registratiefaciliteiten als vaste en vrije combinaties, crescendotrede, etc. beantwoordde pneumatiek ‘aan
de eischen van den modernen orgelbouw’. Ook Bruijnsteen verklaarde dat het ‘technisch
gedeelte van het orgel verouderd was’. 326 Als het orgel er dan tóch moest komen, dan met
pneumatische tractuur.
Het prijsverschil met de ƒ 6000,- uit 1916 werd volgens Adema veroorzaakt door
‘werkdagen van 8 uur in plaats van 10 of 12 uur, werkliedenverzekering, verdrievoudigde
werkloonen, verplichtingen aan den Raad van Arbeid, kosten van het vervoer voor het
personeel en langeren termijn van oplevering door de korte werkdagen’. Bij de nieuwe prijs
waren overigens ook een ‘moderne’ windmotor – de schepbalgen vervielen – , toevoeging van
een Soubasse 16’ voor het Pédale en vernieuwing van de loden conducten inbegrepen. Adema
verving de windladen van Cavaillé-Coll door pneumatische kegelladen. In de nieuwe eikenhouten speeltafel kregen registers (als trekknopjes uitgevoerd) en combinatietreden dezelfde
opstelling als in Amsterdam. De voettreden Effet d’Orage en Grand-Orgue sur machine
vervielen ten gunste van de suboctaafkoppelingen van Positif en Récit. 327
De inspeling vond op 14 oktober 1924 plaats, negen jaar na de eerste onderhandelingen. Beide schenkers, Stoop en Bunge, waren verhinderd. Louis Robert woonde inmiddels in de
Verenigde Staten. George Robert opende het programma met de Passacaglia van Bach,
waarna hij in samenwerking met de Haarlemsche Orkestvereeniging het Orgelconcert van
Bossi en de Derde Symfonie van Saint-Saëns vertolkte. 328 De afgevaardigde van de Nederlandsche Organisten-Vereeniging, J.F. Rootlieb, uitte zijn ongenoegen over het ontbreken van
solowerken uit de Frans-symfonische school. 329 Over de restauratie zelf schreef hij: ‘[…] het
volle werk klinkt niet kwaad, de ietwat scherpe tongstemmen lossen zich dan zeer bevredigend in de vulstemmen op. Wij meenen dat in alle lagen geen enkele stem de heerschende is’.
Jos de Klerk, vader van de latere stadsorganist Albert de Klerk, bejubelde de uitvoering van
322

Op dat moment was 435 Hz. de algemene orkeststandaard (vgl. 3.4.7.).
NHA 1019 D7, brief Burgemeesters en Wethouders van Haarlem, 18 juli 1922.
324
Zie Bijlage IIIc en IIId.
325
Cruciaal waren o.a. de nivellering van de winddrukken, de vergroting van pijpvoeten en de aanspraak van het
pijpwerk in de nieuwe situatie met kegelladen. De matte klank na 1924 werd pas bij de laatste restauratie in 2006
ongedaan gemaakt.
326
Van der Steur, 62.
327
Volgens de loonadministratie van de fa. Adema werd de restauratie uitgevoerd door slechts twee à drie
werknemers: L. Winnubst, C. en later J. Wisse, in geringe mate bijgestaan door Anton en Th. Adema (AAS).
328
NHA 43-003826, Programma van het feestconcert op dinsdag 14 October des avonds te 8 uur in het
Gemeentelijk Concertgebouw te Haarlem, ter inwijding van het orgel uit het Paleis voor Volksvlijt te
Amsterdam, aan de gemeente Haarlem geschonken door de Heeren A. Stoop en J.C. Bunge.
329
Het Orgel 22/1 (oktober 1924), 3-4.
323
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Saint-Saëns: ‘Ik kan mij haast niet indenken dat deze concertzaal ooit grooter klankvolume te
verwerken kreeg. De muren en de ramen hebben het uitgehouden, en niemand in de zaal is
eronder bezweken en ’t mag gezegd worden dat het grandioos was’. 330
Behalve George Robert bespeelden Jan Nieland en Jacob Bijster – meestal als begeleider – het instrument. Voor stemming (en revisie) werd per gewerkte dag ƒ 20,- betaald. 331
3.6.2. De restauraties van 1965 en 2006
Rond 1939 werd een gedeeltelijke electrificatie doorgevoerd, waardoor de tractuur er niet
betrouwbaarder op werd. Tijdens de Haarlemse Orgelmaand in 1959 speelde Maurice Duruflé
de orgelpartij van zijn beroemde Requiem. De toestand van het orgel was op dat moment deplorabel. Twee jaar later werd tot een restauratie besloten, die zou worden geleid door een
commissie bestaande uit Piet Kee, Albert de Klerk en George Robert. Het doel was ‘het instrument zoveel mogelijk zijn vroegere klankkarakter terug te geven en er tevens een bruikbaar concertorgel van te maken’. In de Raadsvergadering van 24 juni 1964 werd besloten deze
opdracht aan de Gebr. Vermeulen te Weert te geven. 332 Het orgel kreeg nu electropneumatische tractuur met zes Setzercombinaties. Een nieuwe speeltafel werd geplaatst. Het ingebruiknameboekje vermeldt dat de diepe kernsteken uit 1924 waren gereduceerd. De diepe kernsteken waren echter de oorspronkelijke van Cavaillé-Coll. Diverse registers werden toegevoegd:
op het Grand-Orgue Doublette 2’, Flûte 2’ en Cymbale IV-VI, op het Positif en op het Pédale
Bourdon 8’. De Unda maris 8’ van het Récit werd vervangen door een Tierce 1 3/5’. De suboctaafkoppelingen van Grand-Orgue en Récit vervielen. Tenslotte werd de orgelkas in een
bordeauxrode kleur geschilderd. De inspeling op 4 november 1965 vond plaats door Albert de
Klerk en Piet Kee. Zij voerden werken uit van Marchand, Alain, Langlais, Duruflé en Franck.
Elf jaar later kreeg de zaal een ‘facelift’, waarbij de orgelkas werd overgeschilderd in een
combinatie van wit, grijs en crème.
In de jaren na de restauratie werd het instrument gebruikt voor stadsconcerten in de
winterperiode als de Grote Kerk gesloten was, als begeleidingsinstrument voor uitvoeringen
door de Haarlemse oratoriumverenigingen en als lesorgel voor de Haarlemse Orgelacademie.
Na verloop van tijd raakte het orgel door technische storingen opnieuw in verval en er
kwam een periode dat het nauwelijks meer bespeelbaar was. Stadsorganist Jos van der Kooy
gaf nog enkele jaren koffieconcerten op het technisch onbetrouwbaar geworden instrument.
Al rond 1980 waren er plannen om het orgel in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Op 13
augustus 1998 verscheen in het Haarlems Dagblad een artikel van de journalist Kees Huges
onder de alarmerende kop ‘De tragische verloedering van het Cavaillé-Coll-orgel’. Uit de vele
ingezonden reacties bleek dat dit instrument een warm hart werd toegedragen. Na enkele jaren van voorbereiding kon op 17 april 2003 door de wethouder van Cultuur van de gemeente
Haarlem en de firma Flentrop Orgelbouw BV te Zaandam een contract voor de restauratie
worden getekend. Adviseurs hierbij waren Jan Jongepier en Ir. Henk Kooiker. De kosten werden geraamd op € 1,2 miljoen.
Bij de laatste restauratie werd voor terugkeer naar de oorspronkelijke situatie gekozen. Van de
windvoorziening waren slechts de grote reservoirbalgen en de compresseurbalgen van het pedaal bewaard gebleven. In 1924 waren alle windladen vervallen, op de aparte lade van de
Soubasse 32’ na. De lade van het Positif, van 1936 tot 1970 in gebruik in het orgel in de St.
Willibrordbasiliek te Hulst, keerde terug naar Haarlem. In 2004 werden de laden van GrandOrgue en Pédale teruggevonden in een Pels-orgel (1948) te Ottersum. Ook deze werden ge330

Oprechte Haarlemsche Courant, 16 oktober 1924.
AAS, Onderhoud Orgel Gem. Concertgebouw te Haarlem 1924-1927.
332
Ingebruiknameboekje Orgel: Cavaillé-Coll Concertgebouw Haarlem (Venlo, [1965]), 3.
331
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restaureerd en opnieuw in gebruik genomen, zodat alleen voor het Récit een nieuwe lade
moest worden vervaardigd. De restaurateurs grepen tevens de kans om de Dulciana 4’, die in
1875 plaats moest maken voor een Trompette 8’, in ere te herstellen. De mechaniek, inclusief
drie Barkermachines, werd volledig door Flentrop gereconstrueerd. Door de invoering van de
kegelladen waren de zwelkasten in 1924 vergroot, deze zijn nu weer in de oorspronkelijke
omvang teruggebracht.
Van de 3016 pijpen was slechts 3% verdwenen: in 1965 had men de Unda Maris 8’
verwijderd, de pijpen van de Clairon 4’ van Grand-Orgue en Positif waren in het hoogste
octaaf door labialen vervangen en het 1’-koor en delen van andere koren van de Cornet
harmonique (Positif) waren vernieuwd.
Thans is de originele dispositie hersteld: de in 1994 verkochte Unda maris keerde
terug uit een orgel in Barendrecht en de ontbrekende Clairon-pijpen (in het hoogste octaaf
repeterend naar 8’) zijn vernieuwd. De speeltafel, inmiddels de vierde, werd naar het voorbeeld van Lisieux gereconstrueerd. De door de fa. Vermeulen bewaarde registerplaatjes sieren
nu weer de registerknoppen. De orgelbank tenslotte stond sinds de restauratie van 1965 in de
studeerkamer van Albert de Klerk, kwam na zijn overlijden in bezit van ondergetekende en is
nu weer op de plaats, waar zij hoort. 333
3.7. Inventaris 334
Kas:

elfdelig orgelfront in eclectische stijl, met vijfdelige bovenfaçade 335
breedte 714 cm, diepte 195 cm, totale diepte van het instrument 506 cm, hoogte
onderkas 261 cm, totale hoogte ca. 10 m.
frontpijpen: 18 pijpen Principal 16’ (G#-c#’, vetgedrukt), 18 pijpen Montre 8’ (C-fº,
cursief), 17 pijpen Salicional 8’ (C-eº, onderstreept) en 14 pijpen Viole de gambe 8’
(C-c#º, zonder kenmerken). Alle frontpijpen zijn van hoog tingehalte en hebben opgeworpen labia en zijbaarden. Volgorde v.l.n.r.:
linkerzijtoren t/m linkerhoofdtoren
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
D# C# F C# D# F G B A G A B c#º fº D# C# A B c#º
tweede linkerveld t/m grootste pijp middenveld
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
d#º c#º A gº aº bº c#’ d#º c#º d#º B
F G

33
fº

34
E

grootste pijp middenveld tot rechterhoofdtoren
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
E F# f#º E cº dº cº dº c’ a#º g#º G# F#

47
cº

48
eº

rechterhoofdtoren t/m rechterzijtoren
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
cº A# G# C D eº dº A# G# A# G# A# F# E D C eº C
Doorsnede van het instrument:

67
D

kelder
windvoorziening
begane grond windladen en pijpwerk pedaal (incl. lade

333

Voor het restauratieverslag verwijzen wij naar R. van Dijk en C. van der Poel, ‘Het Cavaillé-Coll-orgel in de
Philharmonie te Haarlem’, Het Orgel 102/5 (september 2006), 26-42.
334
Inventarisatie gemaakt 4-8 oktober 1985, 21-27 maart 1986, met dank aan Erik Winkel (fa. Flentrop) voor de
correcties (restauratie 2006).
335
Vgl. 3.4.3.
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1e etage
2e etage

Soubasse 32’)
windladen en pijpwerk Grand-Orgue en
Récit
windladen en pijpwerk Positif

Speeltafel: vrijstaand; breedte bovendeel 182,0 cm, breedte middendeel 177,2 cm, diepte
bovendeel 83,2 cm, diepte middendeel 55,2 cm, hoogte 146,0 cm, breedte pedaal
117,8 cm.
Drie klavieren (omvang 56 toetsen, C-g³) en pedaal (omvang 30 toetsen, C-f¹)
Registerindeling (in geringe mate afwijkend van de opstelling uit 1875):
linkerzijde, van boven naar beneden, v.l.n.r.:
Clarinette Basson-Hautbois Doublette Flûte douce
8
8
2
4
Trompette
Octavin
Quinte
8
2
2 2/3
Trompette
Bombarde
Cornet
Prestant
8
16
V
4
Trompette
8

Dulciana Cor de nuit Bourdon
4
8
16
Flûte octav. Viole d’amour Quintaton
4
4
8
Bourdon
Bourdon
Principal
8
16
16
Bombarde Violoncelle Soubasse
16
8
32

rechterzijde, van boven naar beneden, v.l.n.r.
Principal
Unda maris Voix humaine Plein-jeu h. Piccolo
Trompette
8
8
8
II-V
1
8
Flûte trav. Viole de gambe Voix céleste Cornet h. Cor anglais
Clairon
8
8
8
VIII
16
4
Montre Viole de gambe Salicional Flûte harm. Octave
Plein-jeu h.
8
8
8
8
4
III-VI
Contrebasse
Flûte
Octave
Clairon
16
8
4
4

Clairon
4

Pédales de combinaison, v.l.n.r.:
Effet d’orage (gelijktijdig indrukken van de twaalf laagste pedaaltonen)
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Positif
Tirasse Récit
Accouplement Grand-Orgue sur machine
Accouplement Positif sur Grand-Orgue
Accouplement Récit sur Grand-Orgue
Accouplement Récit sur Positif
Expression Positif
Expression Récit
Octaves graves Grand-Orgue
Combinaisons Pédale
Combinaisons Grand-Orgue
Combinaisons Positif
Combinaisons Récit
Trémolo Positif
Trémolo Récit
Octaves graves Positif (in 1875 handregister, thans rechts terzijde van zwelkasttreden)
Octaves graves Récit (idem)

Windvoorziening: twee egalisateurs (inspringende vouw) en reservoirbalgen (in- en uitspringende vouw), beide met oppervlak 200 x 235 cm. Vier regulateurbalgen Grand-
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Orgue 134,5 x 86,5 cm, een regulateurbalg Positif 185,5 x 95,0 cm, een regulateurbalg
Récit 185,5 x 95,0 cm, twee compresseurbalgen Pédale (1875, een inspringende vouw,
44,0 x 76,0 cm)
Windladen: Cavaillé-Coll 1870, behalve Récit (2006), alle pijproosters 2006
Grand-Orgue 2 x (150 x 160 cm)
Positif
1 x (200 x 129 cm)
Récit
1 x (200 x 134 cm, uitbreiding met sleep voor Dulciana 4’)
Pédale
2 x (150 x 85 cm)
Pédale (32’) 2 x (186 x 49 cm)
Zwelkasten: interieurafmetingen (breedte, diepte, hoogte 336 ): Positif: 280,4 x 156,8 x 293,4
Récit: 280,4 x 156,9 x 257,3
Pijpwerk: de nomenclatuur is volgens de registerplaatjes. Het pijpwerk is, tenzij anders
vermeld, oorspronkelijk van Cavaillé-Coll.337 De volgorde op de windladen is vanaf
het front naar achteren, pedaal van buiten- naar binnenzijde. Het metalen open pijpwerk is van hoog tingehalte, gedekte pijpen van hoger loodgehalte (‘étoffe’), het
houten pijpwerk van Canadees naaldhout met eiken voorslagen en pijpvoeten, in
donkerbruine kleur gestreken. Met uitzondering van de overblazende pijpen zijn alle
open labialen van expressions voorzien, de trechtervormige tongwerkbekers van
intonatieslitsen. Glock bracht in ruime mate kernsteken aan. Kas- en zijbaarden zijn
standaard voor alle gedekten en open fluiten, behalve voor de hoogste octaven van
Flûte Octaviante 4’ en Octavin 2’, bij de principalen zijn zijbaarden aanwezig tot 1’hoogte. De registers voorzien van een * staan op de combinatielade.
Grand-Orgue

Manuaal I, C-g³, twee dubbele laden (stempad tussen C/Cislade) 1870, winddruk 95 (B) en 105 (D) mm wk.

Salicional 8

C-eº in front, fº-g³ op lade; alle met expressions; C-h¹ met zijbaarden;
inscripties C-g³ ‘S 8 of Sal 8’, pijpen middenveld ‘Grande arcade’,
fº ’Salicional 8 p=39 Notes Diapason 2 (modifié)’
Ø (ext.) C 137,83 ; cº 84,99 ; c¹ 48,1 ; c² 28,97 ; c³ 17,51 mm
C-G van hout, samengesteld uit gedekte 16’ en open 8’, G#-c#¹ in
front, d¹-g³ op lade; alle met expressions; C-G met kasbaarden, G#-h²
met zijbaarden; inscripties fº en f#º ‘Grande arcade’, dº [solitaire pijp]
‘Tuyau simple côte C’, d¹ ’Principal 16 p 30 notes Diap 2’
Ø (int.) C 8’ 115 x 144, 16’ 119 x 150,5 ; (ext.) cº 137,03 ; c¹ 77,51 ;
c² 48,06 ; c³ 28,97 mm
C-fº in front, f#º-g³ op lade; alle met expressions; C-h¹ met zijbaarden;
inscripties C-g³ ‘M 8’, pijpen middenveld ‘G ar’ of ‘Grande arcade’,
f#º ‘Montre de 8 p=38 Notes ½ ton plus grosse taille que D.on 1’
Ø (ext.) C 150,24 ; cº 89,19 ; c¹ 57,42 ; c² 34,28 ; c³ 20,69 mm
geheel op lade; alle met expressions; C-hº met zijbaarden; inscriptie
C ’Prestant 4 pieds 56 notes 1/n ½ ton plus menue taille que D.on A’
Ø (ext.) C 88,43 ; cº 54,27 ; c¹ 34,06 ; c² 20,72 ; c³ 12,32 mm
C-c#º in front, dº-g³ op lade; alle met expressions; C-H met
rolbaarden, cº-h¹ met zijbaarden; inscripties C-g³ ‘G 8’ of ‘Gambe 8’,
pijpen middenveld ‘Grande arcade’, D ‘1 C ext’, D# ‘1 # ext’,

Principal 16

Montre 8

Prestant 4
Viole de gambe 8

336
337

Bovenkant pijpstok tot onderkant dak.
Met dank aan Jan Jongepier (Leeuwarden) voor de opgave van de inscripties en de diameters.
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dº ’Viole de Gambe de 8 p 42 Notes Diapason 5 modifié’
Ø (ext.) C 113,32 ; cº 73,59 ; c¹ 38,83 ; c² 23,71 ; c³ 14,45 mm
Flûte harm.[onique] 8
C-H van hout, afgevoerd, cº-g³ op lade; C-e¹ met expressions (f¹-g³ op
toon gesneden); alle met zijbaarden; overblazend vanaf f¹, twee gaatjes in corpus: c² 260 mm boven de kern, c³ 119 mm boven de kern;
inscriptie cº ‘Flûte Harmonique Diapason 1’
C (int.) 154 x 120; (ext.) cº 83,65 ; c¹ 63,76 ; c² 45,84 ; c³ 31,23 mm
Bourdon 16
C-gº van hout, afgevoerd, g#º-g³ (étoffe) op lade; hoeden g#º-h¹,
roeren c²-g³; alle met zijbaarden; inscriptie g#º ’Bourdon 16 p 32 notes
Diapason Y’
Ø (int.) C 137 x 178 ; cº 84 x 112 ; (ext.) c¹ 73,34 ; c² 47,11 ; c³ 30,24
mm
Bourdon 8
C-H van hout, afgevoerd, cº-g³ (étoffe) op lade; hoeden cº-hº, roeren
c¹-g³; alle met zijbaarden; inscriptie cº ‘Bourdon De 8 p Diapa.n Y’
C (int.) 82 x 112 ; (ext.) cº 72,57 ; c¹ 46,47 ; c² 29,6 ; c³ 18,56 mm
Octave 4*
geheel op lade; alle met expressions; C-hº met zijbaarden; inscriptie
C ’Octave 4 pieds 56 Notes Diapason D’
Ø (ext.) C 72,26 ; cº 45,61 ; c¹ 27,72 ; c² 16,87 ; c³ 10,41 mm
Cornet 5 rangs*
vanaf c¹, opgebankt (68,7 x 21,7 x 20,6 cm.);
samenstelling: 8’ – 4’ – 2 2/3’ – 2’ – 1 3/5’;
8’-koor met roeren, rest open pijpen; expressions: 4’: c¹-g³, 2 2/3’: c¹d#³, 2’: c¹-c³, 1 3/5’: c¹-a#²; 8’-koor met zijbaarden; inscriptie c¹
‘Bourdon 30 [sic] notes / Prestant 30 [sic] notes / Quinte 30 [sic] notes
/ Doublette 30 [sic] notes / Tierce 30 [sic] notes’
Ø (ext.) c¹ 46,89 / 39,15 / 31,51 / 26,1 / 22,98 mm
Plein-jeu harm.[onique 3-6 st.]*alle met expressions, behalve de hoogste pijpen in de hoogste koren;
C-H met zijbaarden, daarna alleen bij laagste pijpen in laagste koren;
inscriptie C 2 2/3 ‘Plein=jeu Harmonique 264 t[uyaux] Diapason P H’
samenstelling:
C
1 1/3 – 2 – 2 2/3
cº
1 1/3 – 2 – 2 2/3 – 4
c¹
1 1/3 – 2 – 2 2/3 – 4 – 5 1/3
c²
1 1/3 – 2 – 2 2/3 – 4 – 5 1/3 – 8
Ø (ext.) c¹ 15,06 / 19,39 / 22,66 / 29,6 / 35,43 mm
Bombarde 16*
‘étoffe’ stevels, tinnen bekers, messing tongen en kelen; C en C#
gekropt; C-g³ met dubbele kop en intonatieslitsen; inscriptie
C ’Bombarde 16 pieds 56 Notes Diapason D 2’, cº ‘Trompette 8 p : 54
[sic] Notes Diapason C 4’
Ø (ext.) C 170,0 ; cº 122,0 ; c¹ 95,0 ; c² 73,0 ; c³ 53,0 mm
Trompette 8*
materialen zie Bombarde; C-h¹ dubbele kop, c²-g³ enkele kop; alle met
intonatieslitsen; inscriptie C ’Trompette 8 p 56 Notes Diapason E 3’
Ø (ext.) C 124,0 ; cº 95,0 ; c¹ 75,0 ; c² 59,0 ; c³ 43,0 mm
Clairon 4*
materialen zie Bombarde; C-c#¹ dubbele kop, d¹-g³ enkele kop; alle
met intonatieslitsen; f#²-g³ repeterend naar 8’ (2006); inscriptie
C ’Clairon E 2 56 notes’
Ø (ext.) C 100,0 ; cº 79,0 ; c¹ 61,0 ; c² 46,0 ; c³ . mm

Positif-expressif

Manuaal II, C-g³, één dubbele lade 1872, winddruk 110 mm wk.

Quintaton 8

C-H van hout, afgevoerd, cº-g³ (étoffe) op lade; hoeden cº-g³; alle met
zijbaarden; inscriptie cº ’Quintaton 44 notes Diapason D’
C (int.) 88 x 64; (ext.) cº 59,14 ; c¹ 38,45 ; c² 24,51 ; c³ 15,92 mm
sprekend vanaf cº; alle met expressions; cº-a² met zijbaarden;
inscriptie cº ’Voix céleste 44 notes Diapason 14’
Ø (ext.) cº 51,88 ; c¹ 33,33 ; c² 21,58 ; c³ 14,01 mm

Voix céleste 8
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Viole d’amour 4
Viole de gambe 8

Flûte octav.[iante] 4

Flûte traver.[sière] 8

Quinte 2 2/3*
Cornet harm.[onique 8 st.]*

Octavin 2*

Cor anglais 16*

Trompette 8*
Clairon 4*

alle met expressions; cº-hº met zijbaarden; freins (Adema?) C-H in
2006 verwijderd; inscriptie C ’Viole d’amour 56 notes Diapason 14’
Ø (ext.) C 51,98 ; cº 33,17 ; c¹ 21,65 ; c² 14,01 ; c³ 8,91 mm
C-H van zink, afgevoerd, cº-g³ op lade; alle met expressions; c¹-h¹ met
zijbaarden; freins (Adema?) C-hº in 2006 verwijderd; inscriptie
C ’Gambe 54 [sic] notes Diapason 13’
Ø (ext.) C 99,38 ; cº 58,25 ; c¹ 37,21 ; c² 23,87 ; c³ 15,09 mm
C-hº met expressions (c¹-g³ op toon gesneden); C-h¹ met zijbaarden;
overblazend vanaf c¹, twee gaatjes in corpus: c¹ 273 mm boven de
kern, c² 127 mm boven de kern, c³ 56 mm boven de kern; inscriptie
C ’Flûte octaviante 56 notes Diapason 4’
Ø (ext.) C 68,85 ; cº 53,16 ; c¹ 38,52 ; c² 25,75 ; c³ 16,97 mm
C-H van hout (C gekropt), afgevoerd, cº-g³ op lade; expressions C-e¹
(f¹-g³ op toon gesneden); alle met zijbaarden; overblazend vanaf f¹,
twee gaatjes in corpus: c² 271 mm boven de kern, c³ 127 mm boven de
kern; inscriptie cº ’Flûte traversière 44 notes Diapason 4’
C (int.) 130 x 98; (ext.) cº 69,3 ; c¹ 52,78 ; c² 38,13 ; c³ 25,59 mm
alle met expressions; C-hº met zijbaarden; inscriptie C ’Quinte 2/3
[sic] 56 Notes Diapason A’
Ø (ext.) C 62,07 ; cº 40,04 ; c¹ 25,46 ; c² 16,55 ; c³ 10,82 mm
vanaf c¹, opgebankt (64,0 x 30,8 x 23,8 cm);
samenstelling 8’ - 4’ - 2 2/3’ - 2’ - 1 3/5’ - 1 1/3’ - 1 1/7’ - 1’;
8’-koor met roeren, rest open pijpen; expressions bij 4’- en 2 2/3’koor, in hogere koren minder in de hoogste pijpen; zijbaarden bij 8’koor; inscriptie c¹ ‘Bourdon 32 notes Diapason Y / Prestant 32 notes /
Quinte 32 notes / Doublette 32 notes / Tierce 32 notes / Larigot 32
notes / [Septième: geen ACC-pijpen] / [Piccolo]: slagletter Px 1’
Ø (ext.) c¹ 47,14 / 39,15 / 31,19 / 26,42 / 23,2 / 21,26 / 17,5 / . mm
C-H met expressions (cº-g³ op toon gesneden), C-hº met zijbaarden;
overblazend vanaf cº, twee gaatjes in corpus: cº 272 mm boven de
kern, c¹ 129 mm boven de kern, c² 59 mm boven de kern, c³ 26 mm
boven de kern; inscriptie C ‘Octavin 2 p. D.on 6’
Ø (ext.) C 52,46 ; cº 38,2 ; c¹ 24,51 ; c² 15,82 ; c³ 10,19 mm
materialen zie Bombarde GO; C-g³ dubbele kop, intonatieslitsen en
traanlepels; C-H halve bekerlengte, C gekropt; inscriptie C [vanwege
vernieuwing geen opschrift], slagletter ‘C 16 BH 4, cº ‘Basson de 8
pds 44 notes D.on H 4’
Ø (ext.) C 110,0 ; cº 111,0 ; c¹ 83,0 ; c² 64,0 ; c³ 50,0 mm
materialen zie Bombarde GO; C-d#² dubbele kop, e²-g³ enkele kop;
alle met intonatieslitsen; inscriptie C ‘F 4 56 Notes Pos’
Ø (ext.) C 104,0 ; cº 85,0 ; c¹ 73,0 ; c² 58,0 ; c³ 44,0 mm
materialen zie Bombarde GO; dubbele kop C-c#¹, d¹-g³ enkele kop;
alle met intonatieslitsen; fis²-g³ repeterend naar 8’ (2006; Philbert
[p.130] spreekt over Clairon harmonique zonder reprise); inscriptie
C ‘Clairon E 4 56 Notes Positif’
Ø (ext.) C 95,0 ; cº 72,0 ; c¹ 55,0 ; c² 38,0 ; c³ . mm

Récit-expressif

Manuaal III, C-g³, één dubbele lade 2006, winddruk 110 mm wk

Voix humaine 8

materialen zie Bombarde GO; alle enkele kop en half geopende dekseltjes; inscriptie C ‘Voix humaine 56 notes C’
Ø (ext.) C 40,84 ; cº 37,24 ; c¹ 33,74 ; c² 30,84 ; c³ 27,37 mm
C-H van hout, afgevoerd, cº-g³ (étoffe) op lade; hoeden cº-g³; alle met
zijbaarden; inscriptie cº ‘Nachthorn D.on H’
C (int.) 113 x 82; (ext.) cº 79,0 ; c¹ 51,25 ; c² 32,72 ; c³ 20,69 mm

Cor de nuit 8
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Unda maris 8

sprekend vanaf cº; alle met expressions; zijbaarden cº-g³; inscriptie
cº ‘Unda Maris D.on 14’
Ø (ext.) cº 51,53 ; c¹ 33,39 ; c² 21,65 ; c³ 13,69 mm
Bourdon 16
C-hº van hout, afgevoerd, C en C# gekropt, c¹-g³ op lade; c¹-g³ met
hoeden; alle met zijbaarden; inscriptie c¹ ‘Quintaton 16 p, Dn E’,
inscriptie Q op alle metalen pijpen
C (int.) 137 x 106; cº 87 x 64; (ext.) c¹ 53,16 ; c² 34,06 ; c³ 22,28 mm
Principal 8
C-H van hout, afgevoerd, C en C# gekropt; cº-g³ op lade; alle met
expressions; C-h¹ met zijbaarden; inscriptie cº ‘Principal 8 p D.on 2’
C (int.) 131 x 100; (ext.) cº 80,69 ; c¹ 48,64 ; c² 29,82 ; c³ 18,21 mm
Dulciana 4
nieuw, 2006; alle met expressions; zijbaarden C-g³
Ø (ext.) C 73,82 ; cº 47,17 ; c¹ 30,14 ; c² 19,26 ; c³ 12,3 mm
Flûte douce 4
alle pijpen étoffe; C-H met hoeden, cº-f² met roeren, f#²-g³ conisch;
C-f² met zijbaarden; inscriptie C ‘Flûte douce D.on Y’
Ø (ext.) C 73,21 ; cº 47,11 ; c¹ 30,18 ; c² 19,1 ; c³ 13,53 / 6,81 mm
Plein-jeu harm.[onique 2-5 st.]*alle met expressions, behalve de hoogste pijpen in de hoogste koren;
zijbaarden tot c¹ in laagste koren; inscriptie C 2 2/3 ‘Plein-jeu
Harmonique 2 à 5 Rs Tableau 5 D.on F 5 225 t[uyaux], werkelijk
aantal pijpen 208; samenstelling:
C
2 – 2 2/3
cº
2 – 2 2/3 – 4
c¹
2 – 2 2/3 – 4 – 5 1/3
c²
2 – 2 2/3 – 4 – 5 1/3 – 8
Ø (ext.) c¹ 19,74 / 23,27 / 29,54 / 35,01 mm
Doublette 2*
alle met expressions; C-H met zijbaarden; inscriptie C ‘Doublette
D.on A’
Ø (ext.) C 51,6 ; cº 33,14 ; c¹ 21,65 ; c² 14,07 ; c³ 9,23 mm
Piccolo 1*
C-a#² cylindrisch, h²-g³ conisch (2006); C-g¹ met expressions; geen
zijbaarden; inscriptie C ‘Piccolo Do. A.P’
Ø (ext.) C 39,53 ; cº 26,67 ; c¹ 17,57 ; c² 12,1 ; c³ 7,23 / 5,4 mm
Clarinette 8*
materialen zie Bombarde GO, C-g³ enkele kop; [Bertounêche- i.p.v.
traankelen, mededeling Hans Brink] inscriptie C ‘Cromorne 56 notes
8 pieds’
Ø (ext.) C 42,65 ; cº 39,82 ; c¹ 37,88 ; c² 35,91 ; c³ 34,22 mm
Trompette 8*
materialen zie Bombarde GO, C-h² dubbele kop, c³-g³ enkele kop; alle
met intonatieslitsen; inscriptie C ‘Trompette 8 p 56 notes D.on F 5’
Ø (ext.) C 100,0 ; cº 82,0 ; c¹ 66,0 ; c² 54,0 ; c³ 45,94 mm
Basson & Hautbois 8*
C-hº Basson met traanlepels en intonatieslitsen; c¹-g³ Hautbois
dubbele conus; C-g³ met dubbele kop; inscriptie C ‘Basson G 3 24
notes’, [c¹ geen naam of ingeslagen registercode]
Ø (ext.) C 68,0 ; cº 48,0 ; c¹ 53,6 ; c² 40,9 ; c³ 29,0 mm

Pédale

C-f’, twee dubbele laden 1870 (C/Cis), winddruk 120 mm wk.

Soubasse 32

alle houten pijpen van ‘Yellow Pine’ met eiken voorslagen en
pijpvoeten; gedekte pijpen, op hulpladen (184,5 x 49,0 x 27,5 cm) aan
weerszijden van de zwelkasten; C-fº regelbare windtoevoer; notering
‘Diapason BB’
C (int.) 342 x 288; cº 218 x 171; c¹ 134 x 107 mm
hout, open pijpen, dicht bij lade afgevoerd; alle met kasbaarden en
expressions; notering ‘Diapason AA’
C (int.) 284 x 236; cº 194 x 152; c¹ .. mm
hout, open pijpen, dicht bij lade afgevoerd; alle met kasbaarden en
expressions; notering ‘Diapason MO’
C (int.) 193 x 156; cº 119 x 89 ; c¹ 50 x 72 mm

Contrebasse 16
Flûte 8
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Violoncelle 8
Octave 4
Bombarde 16*
Trompette 8*
Clairon 4*

zink, op lade; alle met expressions; freins C-H, cº-f¹ met zijbaarden;
geen inscripties
Ø (ext.) C 128,28 ; cº 76,74 ; c¹ 46,15 mm
metaal, op lade; alle met expressions en zijbaarden; inscriptie
C ‘Principal’
Ø (ext.) C 108,51 ; cº 67,48 ; c¹ 41,73 mm
materialen zie Bombarde GO; C-f¹ met dubbele kop en intonatieslitsen; inscriptie C ‘Bombarde Pédale 30 notes Diapason B 3’
Ø (ext.) C 195,0 ; cº 145,0 ; c¹ 104,0 mm
materialen zie Bombarde GO; C-f¹ met dubbele kop en intonatieslitsen; inscriptie C ‘Trompette Pédale D.on C 2 30 notes’
Ø (ext.) C 143,0 ; cº 110,0 ; c¹ 82,0 mm
materialen zie Bombarde GO; C-c#¹ dubbele kop, d¹-f¹ enkele kop;
alle met intonatieslitsen; inscriptie C ‘Clairon 4 p 30 notes Diapason
C 1’
Ø (ext.) C 117,0 ; cº 94,0 ; c¹ 65,0 mm
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Hoofdstuk 4 Intermezzo: Jean-Baptiste de Pauw
4.1. Een briljante Brusselse toekomst
4.1.1. Jeugd en opleiding
Jean Baptiste Charles de Pauw zag op 30 maart 1852 te Brussel het levenslicht.
1
Zijn vader Fortuné Livin Désiré, geboren te Brussel op 6 januari 1814 en aldaar overleden
op 8 mei 1883, was een zoon van Livin François de Pauw en Anne Sophie Luyckx. 2 Fortuné
bleek in artistiek opzicht een begaafd man. Niet alleen was hij een ontwikkeld musicus, maar
ook een literator van verdienste. Als etser voorzag hij boeken van illustraties en hij had ook
naam als portretschilder. Zijn moeder, Louise Pauline De Roy (* Brussel, 14 september 1811,
† Schaer-beek, 10 oktober 1888) 3 studeerde vanaf 1832 aan het Brusselse Conservatorium
zang bij Cassel, maar kwam twee jaar later niet verder dan een accessit. 4 Zij bouwde in eigen
land en in Italië een roemrijke zangcarrière op. 5 Uit het huwelijk werd ook een dochter
geboren, Car-dine Louise Marie, die elf jaar ouder was dan Jean Baptiste. 6
Jean Baptiste ontving het eerste muziekonderricht van zijn vader. Hij maakte zulke
snelle vorderingen, dat hij reeds op 7-jarige leeftijd als pianist in het openbaar optrad met
Variaties op een thema van Bellini van Burgmüller. In 1864 werd hij toegelaten tot de pianoklas van Alphonse Mailly aan het Conservatoire Royal de Musique in Brussel. 7 Vijf jaar later
behaalde hij een Premier Prix. 8 Tijdens zijn studie droeg de jonge musicus bij gelegenheid
van een bezoek van Franz Liszt aan Brussel in diens aanwezigheid de Ballade in g van
Chopin voor. Liszt was hierover zo opgetogen, dat hij Jean-Baptiste voorstelde een gedeelte
uit Beethovens Vijfde Symfonie vierhandig te spelen. 9 Intussen had De Pauw zich ingeschreven voor de vakken harmonie (‘Harmonie écrite’) en partituurlezen (‘Harmonie pratique’) bij
resp. Ch. Bosselet en A. Samuel (beide afgesloten met een Premier Prix 1868), 10 orgel bij

1

Burgerlijke Stand, Stad Brussel, geboorteakte 1493. De meeste biografieën geven 31 maart als geboortedatum
aan, zelfs de weduwe van De Pauw, blijkens een schrijven aan Evert Cornelis (NMI, Archief 231, E. Cornelis,
doos 1719, correspondentie/De Pauw, brief 4 juli 1924). 31 maart is echter de datum waarop de geboorte werd
aangegeven bij de Burgelijke Stand.
2
Departement Demografie, Stad Brussel. In de geboorteakte van Jean Baptiste wordt hij omschreven als Artiste
Musicien, in de in voetnoot 1 genoemde brief als conservator en musicus. Mogelijk was zijn roepnaam Li[e]vin,
want de geboorteakte ondertekende hij met L. Depauw.
3
Overlijdensakte 12 oktober 1888, Burgerlijke Stand Schaerbeek. Zij was een dochter van André de Roy en
Albertine Guillielmine Kock.
4
CRMB, Liste des élèves depuis la Fondation [1832] jusqu’à 1871, 54.
5
NvdD, 9 december 1904, artikel van Daniël de Lange t.g.v. het feit dat De Pauw 25 jaar eerder tot organist van
het Paleis voor Volksvlijt was benoemd (zie Bijlage Ve).
6
Departement Demografie, Stad Brussel. Gegevens uit 1856. Het toenmalig huisadres luidde Rue de la Fontaine
14. Tussen 1852 en 1871 zijn drie adressen van het gezin De Pauw bekend.
7
Mailly was in oktober 1861 benoemd tot pianodocent van de jongensklas. In 1869 verruilde hij deze positie met
de orgelklas als opvolger van Lemmens. Overigens werd alleen piano-onderwijs in gescheiden klassen voor
jongens en meisjes gegeven.
8
CRMB, leerlingenfiche nr. 99: Jean Baptiste de Pauw. In 1866 had hij een ‘accessit’ [= eervolle vermelding]
verworven, twee jaar later een Second Prix (Liste des élèves depuis la Fondation [1832] jusqu’à 1871, 51)(mededeling W. Timp, Amstelveen, via Herman de Kler, Den Haag).
9
C. de Wolf, ‘In memoriam J.B.C. de Pauw 1852-1924’, Het Orgel 21/9 (juni 1924), 70;
H. S[chouten], ‘J.B.C. de Pauw als organist en orgelpaedagoog’, De Wereld der Muziek 10 (1943-’44), 77-78.
10
In 1866 en 1867 een tweede prijs bij Bosselet (1812-1873) en Samuel (1824-1898). Beiden waren componist
van ondermeer katholieke kerkmuziek. Adolphe Abraham Samuel, van joodse origine, schreef de symfonie
Christus op. 48 voor solostemmen, koor, orkest en orgel.
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Mailly 11 (Second Prix 1870, Premier Prix 1872) en compositie bij François-Joseph Fétis
(Premier Prix 1870). 12 De compositiestudie zette hij in oktober 1871 bij Gevaert voort. 13
We mogen aannemen dat het orgelonderwijs aanvankelijk grotendeels gebaseerd was
op de methode van Lemmens. Gegevens over leerplannen, vorderingen van leerlingen etc.
vóór 1877 zijn schaars. Allengs paste Mailly het beleid aan: in 1889 vormde The Art of Organ
Playing (1869) van W.T. Best de leidraad van de opleiding. 14 De eisen voor een Premier Prix
waren in 1877 als volgt: 15
•
•
•
•

Exécution du morceau de concours imposé (Fugue en fa majeur) de W.T. Best et d’un morceau au choix
accompagnement à première vue d’un morceau de plain-chant
réalisation à 4 parties réelles d’un numéro tiré de l’École du choral de Kufferath 16
improvisation sur un dessin mélodique donné.

Van de 191 orgelleerlingen die Mailly tussen 1869 en 1903 opleidde, behaalden 65 een
Premier Prix. Onder hen zien we musici die later belangrijke posten bezetten: Paul Trillat, 17
Louis Maes (1874), 18 Charles Danneels (1877), 19 Léon Soubre (1880), Auguste De Boeck

11

Hoewel De Pauw vanaf 1867 als orgelleerling stond ingeschreven en Lemmens tot 1869 aan het Brussels
Conservatorium werkzaam was, is het onduidelijk hoe Mailly zijn orgeldocentschap invulde.
12
Accessit voor compositie in 1868.
13
CRMB, Registre Matricule en leerlingenfiche De Pauw. Na het overlijden van Fétis in 1871 (directeur vanaf
1833) nam François-Auguste Gevaert (1828-1908) de leiding van het Brussels Conservatorium over. Vanaf zijn
aantreden ging hij voortvarend te werk. Onder zijn bestuur steeg het peil van het muziekonderwijs aanmerkelijk.
Het aantal leerlingen liep van 1875 tot 1878 op van 337 naar 442. Nadat Gevaert de Société des Concerts du
Conservatoire gesticht had, werd in 1876 de nieuwe behuizing aan de Regentschapstraat in gebruik genomen.
Vier jaar later leverde Cavaillé-Coll een drieklaviersorgel voor de in Napoléon III-stijl opgetrokken concertzaal
(vgl. 3.5.2., zie Bijlage IX). Op administratief gebied werden vanaf 1871 alle gegevens in een Registre Matricule
opgetekend en op leerlingenfiches bijgehouden. Zes jaar later verscheen de eerste Annuaire du Conservatoire
Royal de Musique de Bruxelles, waarin enige informatie over voorgaande jaren alsnog werd vermeld. Opmerkelijk is de rubriek in het Registre Matricule, waarin het beroep van de ouders van de leerling wordt omschreven,
in het geval van De Pauw: ‘artistes’. Als datum van ‘sortie’ [= uitschrijving] wordt hier Août 1875 vermeld, op
zijn leerlingenfiche ‘Août 1879’, dus na het behalen van zijn Second Prix de Rome.
14
CRMB, Annuaire XIII (1889), 59. De cursus was in drie graden onderverdeeld:
Degré initial: W.T. BEST: 1re partie de l’art de jouer de l’orgue; RINCK: 70 morceaux classés selon le caractère
et la tonalité, doigtés par Fr. Lux; E. GIGOUT: 10 pièces brèves dans la tonalité du plain-chant; J.S. BACH:
Chorals annotés par Charles Gounod.
Degré moyen: W.T. BEST: 2ème partie de l’art de jouer de l’orgue; RINCK: 24 préludes dans tous les tons
majeurs et mineurs; J.S. BACH: 20 fugues du Clavecin bien tempéré, doigtées par Zahn, analysées par Jadassohn; FRESCOBALDI: compositions pour orgue (ricercari, capricci, canzoni), publiées par Litzau; Chorals,
cantiques, psaumes, noëls, chansons, harmonisés à 4 voix par F.A. Gevaert (à lire sur la partition).
Degré supérieur: J.S. BACH: L’Art de la fugue (Ed. Thomas), préludes et fugues, doigtées et registrées par W.T.
Best, chorals variés, concertos; G.F. HÄNDEL: Concertos; MENDELSSOHN: Préludes et fugues, sonates;
SCHUMANN: 6 Fugues sur le nom de Bach; RITTER: L’Histoire de l’orgue du XIVème [au] XVIème siècle,
recueil de compositions de GABRIELI, PALESTRINA, MERULO, GUAMMI, FRESCOBALDI, FASOLO,
VAN DER GHEYN, D’ANGLEBERT, G. MUFFAT, D. BUXTEHUDE, etc.; Les chefs d’œuvre, anciens et
modernes formant la haute littérature de l’orgue
15
CRMB, Annuaire II (1878), 61. Bij deze gelegenheid speelde de Eerste Prijs-winnaar Charles Danneels als
keuzewerk de Passacaglia van Bach.
16
De van Duitse origine Hubert Ferdinand Kufferath was van 1872 tot 1896 leraar contrapunt aan het Brussels
Conservatorium.
17
Hij ontving gelijktijdig met De Pauw een Premier Prix en werd in 1875 titularis van het Merklin-orgel in de
Primatiale te Lyon.
18
Van 1874 tot 1877 assistent van Mailly. In 1877-’78 was hij organist van het Paleis voor Volksvlijt (zie
3.5.5.).
19
Assistent van Mailly van 1877 tot 1887, vervolgens orgelleraar aan het Koninklijk Conservatorium te Luik.
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(1884), Alfred Wotquenne (1887) 20 en Charles Courboin (1902). 21 Evenals indertijd bij Lemmens volgden enkele buitenlandse leerlingen een orgelopleiding in Brussel. 22
Eenmaal in bezit van een Premier Prix kon men worden toegelaten tot het examen
voor het ‘Diplôme de Capacité’. 23 Organisten dienden tevens eerste prijzen voor harmonie,
contrapunt en fuga behaald te hebben. 24 In 1877 waren hieraan de volgende eisen
verbonden: 25
•
•
•
•
•
•

L’exécution d’une fugue ou d’un prélude avec pédale obligée, désignés quinze jours à
l’avance
La lecture d’un morceau à première vue
L’accompagnement sur une basse chiffrée
L’improvisation d’un prélude ou d’un morceau avec pédale obligée, dans un ton donné
L’accompagnement d’un verset de plain-chant
L’improvisation d’un contre-point fleuri à quatre parties sur un motif liturgique.

Ook de eisen voor het Diplôme de Capacité werden later bijgesteld. Vanaf 1881 diende de
kandidaat een lijst van vijftien à twintig composities te overleggen waaruit de jury een keuze
kon maken. 26 Hierdoor zijn we op de hoogte van het door Mailly gebruikte repertoire. Het is
echter onduidelijk welke werken De Pauw bij Mailly heeft gestudeerd, zeker met betrekking
tot het Franse repertoire. Guilmant en Widor publiceerden hun eerste sonates en symfonieën
al in 1874 resp. 1872. De enige werken waarvan we weten dat De Pauw deze voor het examen
in 1873 in aanwezigheid van de Belgische koningin speelde, zijn Bachs Passacaglia 27 en
Preludium en fuga in c [BWV 546]. 28 Ook bij de drie andere kandidaten bleef een Bachwerk
verplicht: Charles Danneels (1881): Toccata en fuga in d, Léndre Vilain (1889): Passacaglia
in c en August De Boeck (1891): Preludium en fuga in Es. Het onder leiding van Mailly ingestudeerde keuzerepertoire omvat de volgende werken: 29
J.S. Bach

G.F. Händel

Preludium en fuga in e
Preludium en fuga in f
Preludium en fuga in g
(Preludium en fuga in a)
Preludium in G
Preludium in H
Fuga in c
Fuga in D
(Toccata in F)
Allegro maestoso in a
Aria

20

Vanaf 1894 bibliothecaris van het Brussels Conservatorium. Hij verzorgde in 1904-’05 thematische catalogi
van de werken van Gluck en C.Ph.E. Bach.
21
Emigreerde in 1904 naar New York, waar hij organist werd in St. Patrick’s Cathedral en van het Wanamaker
Auditorium te Philadelphia. Dupré droeg zijn Symphonie-Passion op. 21 (1924) aan hem op, Vierne enkele jaren
later Feux Follets uit zijn Pièces de fantaisie op. 53.
22
In de jaren ’50 en ’60 studeerden Guilmant en Widor in Brussel.
23
De titel ‘Prix d’Excellence’ werd eveneens gebruikt, zie o.a. leerlingenfiche De Pauw.
24
Callaert, 11.
25
CRMB, Annuaire I (1877), 43.
26
Deze procedure nam De Pauw later over voor zijn Prix-leerlingen aan het Amsterdamsch Conservatorium.
27
NvdD, 9 december 1904.
28
Vermelding ‘morceau principal’ (CRMB, Annuaire I [1877], 134). In 1873 werd voorts een Diplôme de Capacité uitgereikt aan de violist Alexander Cornelis.
29
CRMB, Annuaire VI (1882), 84-85; Callaert, 23-24. Deze lijst is niet volledig. De tussen haakjes geplaatste
composities werden bij andere uitvoeringen gespeeld.
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G. Frescobaldi
F. Mendelssohn

(Kuhmstedt
L. Thiele
J.N. Lemmens
A. Mailly

(L. Maes
A. Guilmant
Th. Salomé
C. Franck
Ch.M. Widor

L. Vilain
W.Th. Best

Fuga in g
Capriccio
Elévation
Sonate nr. 2, Allegro
Sonate nr. 4, Allegretto en Andante
Sonate nr. 6
(Romance sans paroles)
Grande double fugue)
Konzertstück in es
Variaties in As
Andante varié
Fanfare
Marche triomphale
Andante in Bes
Méditation in H
Pâques fleuries
Sonate in d
(Simple mélodie)
Prélude et fugue)
Allegro in h
Cantilène in a
(Sonate in d, Finale)
Mélodie
Pastorale in A
Pièce héroïque
Adagio in C [V ?]
Allegro (V, VI)
Finale (V)
Pastorale [II]
Scherzo [IV]
Marche funèbre
Transcripties

4.1.2. Eerste aanstellingen
Nog voordat De Pauw zijn Premier Prix had behaald, was hij door Mailly tot ‘moniteur’ [=
assistent] van de orgelklas benoemd. Hij bekleedde deze functie van oktober 1871 tot juli
1879. 30 In de Annuaires wordt de taak van deze moniteurs als volgt omschreven:
Les moniteurs sont choisis parmi les élèves qui se distinguent dans leurs études. Ils
sont chargés de remplacer temporairement les professeurs et de donner des cours élémentaires. Les moniteurs sont placés sous la direction et la surveillance des professeurs auxquels ils sont adjoints.[…] Des moniteurs ne sont adjoints aux professeurs
que lorsque le cours de ceux-ci dépasse le nombre réglementaire des élèves. Pour être
moniteur en titre, il faut avoir remporté un premier prix.
In 1874 wordt Louis Maes eveneens als moniteur aangesteld. Na zijn benoeming in Amsterdam drie jaar later volgen Danneels en Samuel hem op. Bij het vertrek van De Pauw in 1879
neemt Léon Soubre diens assistentschap over.

30

Callaert, 24.
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Zoals vermeld werd het eerste onderricht vermoedelijk door assistenten verzorgd, waarna de
tweede fase voor rekening van de hoofdleraar kwam; de kleinere leerlingenaantallen voor de
afsluitende fase wijzen in deze richting: 31
décembre 1875
décembre 1876
décembre 1877
décembre 1878

Mailly
6 élèves
7 élèves
5 élèves, 1 auditeur
6 élèves, 1 auditeur

De Pauw
8 élèves
8 éleves
6 élèves
7 élèves

Maes
5 élèves
6 élèves

Het cursusjaar was verdeeld in vier periodes. Mailly gaf in het derde trimester op dinsdag-,
donderdag- en zaterdagmiddag twee uur les, De Pauw tijdens het vierde trimester op dinsdag
en zaterdag van drie tot vijf uur in de namiddag. Dit schema bleef jarenlang gehandhaafd.
Vermoedelijk vonden de lessen plaats op het Merklin-orgel in het Palais Ducal, waar tot 1876
alle uitvoeringen werden georganiseerd.
Het is niet duidelijk waarom De Pauw reeds in juli 1879 vertrok. Zijn benoeming aan
het Paleis voor Volksvlijt dateert van eind november. Mogelijk hebben toenemende concerten
en de voorbereidingen voor de Prix de Rome tot dit besluit bijgedragen.
In 1872 werd De Pauw titularis van het enige jaren daarvoor voltooide Schyven-orgel
in de St.-Bonifatiuskerk te Brussel-Elsene. Hier ontplooide hij zich tot een bekwaam kerkmusicus, wiens spel en improvisaties tijdens de vieringen alom bewondering wekten. Diverse
premières van miscomposities vonden in deze kerk plaats. 32 Tijdens zijn ambtsperiode werd
een mis van de Amsterdamse musicus G.A. Heinze in aanwezigheid van de componist uitgevoerd. Na de eucharistieviering improviseerde De Pauw over thema’s hieruit, wat hem grote
bewondering opleverde van de componist. 33 Mogelijk zijn bij deze gelegenheid de eerste contacten gelegd, die later leidden tot De Pauws benoeming in Amsterdam.
Het orgel in de St.-Bonifatiuskerk was in 1868 door Pierre Schyven (1827-1916) gebouwd. 34 De dispositie van dit instrument luidde: 35

31

CRMB, Annuaires I (1877), 48; II (1878), 43; III (1879), 41.
In oktober 1875 wordt een subsidie van 200 fr. aangevraagd voor de uitvoering van een mis van Ceuppens,
koordirigent van de St.-Bonifatiuskerk (Eglise Saint-Boniface à Ixelles, Registre des délibérations du Conseil de
Fabrique 1845-1883, notulen 24 oktober 1875). Een jaar later wordt een mis voor mannenkoor en orgel van
Louis Maes uitgevoerd. F.J. Fétis, Biographie universelle des musiciens, supplement deel II (Brussel 1963), 144.
De naam De Pauw komt in het notulenboek niet voor.
33
C. de Wolf (1924), 70.
34
De keuring geschiedde door Saemen, organist van de kathedraal St.-Michel et Gudule, Ceuppens (toen nog in
gecombineerde functie van organist en dirigent), Dubois, Renaud de Vilbac en Mailly (Registre des délibérations du Conseil de Fabrique, notulen 4 oktober 1868). Schyven trad op 16-jarige leeftijd in dienst bij Merklin,
werd acht jaar later diens meesterknecht en nam in 1870 samen met J. Verreyt het Brusselse atelier over onder de
naam ‘P. Schyven & Cie’. In 1857 vertrouwde Merklin hem de opbouw van het immense orgel van de kathedraal te Murcia toe (K. v.d. Linde [e.a.], Het Schijvenorgel [sic] van de kathedraal te Antwerpen [Antwerpen
1988], 21). Hoewel Schyven in grote lijnen de bouwstijl van Cavaillé-Coll volgde, kan men hem niet louter als
een epigoon zien. Zijn prestanten zijn ronder, strijkers milder van toon en hij disponeerde vaker doorslaande
tongwerken. De enigszins donkere tuttiklank komt overeen met die van Merklin, welke door Rupp wordt betiteld
als een ‘religieus Grand Jeu’ (Rupp, 328). Het is bekend dat Cavaillé-Coll grote bewondering had voor Schyven,
Merklin was in zijn ogen een charlatan, die met successen van zijn leerlingen pronkte. Zo verkreeg Merklin een
patent op een windlade, uitgerust met dubbele cancellen, waardoor met gebruikmaking van één lade de mogelijkheid van een tweeklaviersorgel werd geschapen. In werkelijkheid ging het om een uitvinding van Schyven
(Felix, 135-136).
35
Ibidem, 136; persoonlijke waarneming. De naamplaat boven de klaviatuur vermeldt Pierre Schyven & Cie,
hoewel de overname van het bedrijf pas twee jaar later plaatsvond. Het orgel is nog in de oorspronkelijke staat.
32
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Positif (C-g³)
Montre
Flûte harmonique
Bourdon
Salicional
Flûte harmonique
Cor anglais
Clarinette

Grand-Orgue
8’
8’
8’
8’
4’
8’
8’

Pédale (C-d¹)
Soubasse
Octave basse
Trombone

Récit expressif

Bourdon
Montre
Flûte harmonique
Bourdon
Gambe
Prestant
Fourniture
Bombarde
Trompette
Clairon

16’
8’
8’
8’
8’
4’
IV
16’
8’
4’

Bourdon
16’
Dolciana
8’
Voix Céleste
8’
Flûte harmonique
8’
Flûte d’echo
4’
Flageolet
2’
Fourniture
III
Trompette harm.
8’
Basson-Hautbois
8’
Voix humaine
8’

Pédales de combinaison
16’
8’
16’

Tirasse Positif
Tirasse Grand Orgue
Tirasse Récit
Copula Récit-Positif
Copula Positif-Grand Orgue
Copula Récit-Grand Orgue
Combinaisons Grand Orgue
Combinaisons Récit
Combinaisons Pédale
Trémolo Récit
Expression Récit

4.1.3. Prix de Rome
In 1875 dong De Pauw voor het eerst mee naar de Prix de Rome. Dit tweejaarlijkse compositieconcours was in 1840 in navolging van Frankrijk ook in België ingesteld. De kandidaten
werden na een voorbereidende proef, bestaande uit het schrijven van een vierstemmige fuga
en een koorwerk met orkestbegeleiding, dertig dagen afgezonderd om een cantate of een
muziekdramatisch werk op een opgegeven tekst te componeren. De laureaat kreeg een staatsbeurs voor een driejarig verblijf in een buitenlands kunstcentrum naar keuze aangeboden. 36
De Second Prix de Rome bestond uit een gouden medaille.
Voor zijn eerste deelname schreef De Pauw de cantate La Sirène voor drie vocale
solisten, koor en orkest. 37 In 1876 vroeg hij met succes een studiebeurs aan, waarschijnlijk
om zijn compositielessen bij Gevaert te kunnen continueren. 38 Het jaar daarop ontving hij een
Deuxième Second Prix voor La Cloche Roland, eveneens voor drie vocale solisten, koren en
orkest. 39 Winnaar van de Prix de Rome 1877 werd Edgar Tinel. Zijn inzending was in de
Nederlandse taal (Klokke Roeland).
In 1879 ontstond de cantate Camoëns voor tenor- en sopraansoli, drie koren en twee
orkesten. 40 Deze compositie werd met een Deuxième Prix de Rome bekroond; de jury wilde
geen eerste prijswinnaar aanwijzen. 41
36

De Franse kandidaten verbleven drie jaar in de Académie de France, gehuisvest in de Villa Médicis te Rome.
Solisten: L’Ondin (bariton), Un jeune matelot (tenor), Une jeune fille (sopraan); vocale groepen: Chœur
d’ondines (SSA), Chœur de tritons (TTBB), Chœur de matelots (TTBB), het gehele koor (SATB) zong als
‘peuple sur le rivage, et matelots sur le navire brisé’.
38
Inventaris van het Archief van het Koninklijk Muziekconservatorium te Brussel (1832-1834, 1876-1931)
(Brussel 1995), 40 (nr. 353).
39
Ook hier meervoudig gebruik van vocale ensembles: Chœur des Spectres (TB), Chœur des femmes (SSAA),
Chœur des veillards (BBBB), Guerriers français (TTBB), Guerriers flamands (T). Solisten waren Récitant
(bariton), Un tisserand (tenor) en Femme du tisserand (sopraan).
40
Manuscripten van deze drie werken zijn bewaard in het archief van het Brussels Conservatorium (F 11431,
F 11438, F 11445, de omvang van de respectieve werken is niet gering: resp. 73, 138 en 118 pagina’s).
37
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Het liefdesdrama Camoëns is een eendelig werk. Na een langzame inleiding door het orkest
en een passage in Allegro-tempo door een blaasensemble ‘dans le lointain’ neemt de dialoog
tussen Camoëns en zijn verloren gewaande geliefde Catarina een aanvang. Deze wordt enkele
malen onderbroken door een in de verte klinkend soldatenkoor, dat zich al drinkend op de
oorlog voorbereidt. Ook Camoëns moet ten strijde trekken en vreest zijn geliefde nooit meer
te zien. Beiden smeken dat hun liefde zal overwinnen. Hun angst bereikt een climax als de
drie koren (soldaten, matrozen en hun vrouwen) uitspreken hun leven te willen geven voor de
overwinning, waarna het orkest met een verstilde, weemoedige overpeinzing het werk afsluit. 42
De partituur is groots opgezet. Behalve twee solisten (Camoëns, tenor, en Caterina,
sopraan) zijn er drie koren (‘Soldats’ TTBB, ‘Matelots’ TBB en ‘Femmes’ SSA), die gezamenlijk een kolossale apotheose bewerkstelligen. De Pauw instrumenteert voor een groot
orkest: hout- en koperblazers volledig bezet, gediviseerde strijkers.
Opvallend aan deze compositie is het gebruik van ‘instruments supplémentaires dans
le lointain’: piccolo, twee hobo’s, twee clarinetten, vier cornets à piston, twee trompetten, vier
hoorns, drie trombones, bombardon en ut [= tuba], tambour de basque (ou castagnettes),
grosse caisse et cimbale. Een curieuze parallel doet zich voor met het één jaar later ontstane
‘Fernorchester’ in Gustav Mahlers Das Klagende Lied. 43 Hoewel Beethoven, Weber, Berlioz
en Wagner reeds instrumenten achter de coulissen lieten opstellen om zo een klank ‘wie aus
der Ferne’ te bewerkstelligen, mag De Pauw de primeur worden toegeschreven een werk in
deze grote omvang te hebben gecomponeerd. De werken van De Pauw en Mahler troffen een
vergelijkbaar lot: De Pauw ontving voor Camoëns een Second Prix, terwijl Mahler de prestigieuze Beethovenprijs 1881 van de Weense Gesellschaft der Musikfreunde aan zich voorbij
zag gaan. In beide gevallen mag men vermoeden dat de juryleden de inventiviteit van de componisten in kwestie niet op waarde schatten. 44
Na zijn derde poging om de Premier Prix te verwerven heeft De Pauw geen composities van betekenis meer geschreven. Letzer meldt dat in de Brusselse periode ‘sonates, symfonieën, liederen, 45 cantates’ zijn uitgevoerd in het Concert National en in de Séance de l’Académie des Beaux-Arts. 46 Op 27 november 1879 voerde het Paleisorkest Larghetto en Scherzo
uit de Tweede Symfonie van De Pauw uit. 47
Er zijn redenen om aan te nemen dat De Pauw, nadat de Premier Prix de Rome en een
hem in het vooruitzicht gestelde studiereis aan hem voorbijgingen, zijn bakens heeft verzet en
op aandrang van Mailly een benoeming in Amsterdam in overweging nam. Evenals voor zijn
leermeester Lemmens was het voor Mailly van groot belang om de Brusselse orgelkunst in
Europa te verbreiden. Louis Maes was intussen in België teruggekeerd en de Amsterdamse
post op een niet onbelangrijk Cavaillé-Coll-orgel was voor De Pauw aantrekkelijk. Bij de
aankondiging van twee concerten door Mailly, eind november 1879 in Amsterdam, deelde
41

In 1843, 1853, 1861 en 1883 werd eveneens geen Premier Prix uitgereikt. J. Robijns en M. Zijlstra (red.),
Algemene Muziekencyclopedie, deel 8 (Bussum 1983), 358.
42
Tekst zie Bijlage Va.
43
R. Verwer, ‘Gustav Mahler en het Fernorchester – Als een zwelkast in een orgel’, Mens en melodie 50 (april
1995), 220-229.
44
Vermoedelijk vanwege een uitvoering van het werk is op p. 3 van de partituur bijgeschreven: ‘Copier dans le
grand orch[estre]’. Een jurylid bracht met potlood (p. 84) de volgende opmerking aan: ‘Erreur d’écriture, c’est
un ut – mauvais ton’. Ook Mahler bracht tussen 1888 en 1891 wijzigingen in Das Klagende Lied aan. Hij schrapte het eerste deel Waldmärchen en plaatste het Fernorchester in het hoofdorkest. Pas in 1901 herzag hij het werk
opnieuw, gaf het Fernorchester zijn plaats terug en voerde de compositie in Wenen uit, afwijzende kritieken op
de koop toe nemend.
45
Op 20 februari 1877 werden twee liederen (La jeune fille en Berceuse) door Ida Servais (Prix de Capacité
1875) voor het eerst uitgevoerd (CRMB, Annuaire II [1878], 67).
46
Letzer, 135.
47
AG 1879, nr. 89.
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men tevens mee dat de jonge musicus tot organist van het Paleis voor Volksvlijt was benoemd: 48
Wij kunnen met genoegen melden, dat de bij ons zoo gunstig bekende Alphonse Mailly,
op 27 dezer een orgelconcert zal geven in het Paleis voor Volksvlijt en het de directie
van bovengenoemd Paleis is gelukt een zijner uitstekendste leerlingen, de heer J.R.
[sic] de Pauw (Prix d’Excellence du Conservatoire Royal de Bruxelles, classe d’Alphonse Mailly) van af 1 Dec. a.s. te engageeren om dit schoonen instrument aldaar te
bespelen.
4.2. Organist van het Paleis voor Volksvlijt
4.2.1. Van kerkorganist tot concertorganist
Nadat Guilmant het Paleisorgel had ingespeeld, lag de benoeming van Jos. A. Verheijen tot
concertorganist voor de hand. Hij gold immers sinds de ingebruikname van het Adema-orgel
in de Mozes en Aäronkerk en zijn betrokkenheid bij de aankoop van het Cavaillé-Coll-orgel
als kenner bij uitstek van de Frans-symfonische factuur. Na een jaar moest hij deze betrekking
echter weer opgeven ‘wegens te vele bezigheden’. 49 Waarschijnlijk wordt hiermee gedoeld op
de zondagconcerten, waaraan hij eveneens een bijdrage moest leveren en waarvan de tijdstippen mogelijk samenvielen met de diensten in de Mozes en Aäronkerk. Naast de eucharistievieringen in de ochtend waren er in de namiddag de vespers en in de vroege avond het lof,
zeker in een kerk van aanzien als de St.-Antonius van Padua, zoals deze officieel heette. Het
is bovendien mogelijk dat de kerkelijke autoriteiten van de ‘Mozes’ moeite hadden met het
feit dat hun organist elke zondag concerten gaf, en dan nog wel in een muziektempel die door
de joodse ‘haute bourgeoisie’ werd beheerst. Overigens heeft Verheijen tot de benoeming van
Louis Maes in het najaar van 1877 nog talrijke concerten op zaterdagmiddagen verzorgd. Behalve Verheijen traden Hendrik de Vries en B.A. Hendriks, prijswinnaars van het ‘Nationaal
Concours van Organisten’ in februari 1876, regelmatig op.
De gang van zaken rond Verheijen kan verklaren waarom De Pauw naast het organistschap aan het Paleis geen kerkmuzikale functies ambieerde. Na beëindiging van zijn dienstverband in 1895 had hij zijn oude métier van kerkmusicus kunnen opnemen, wat hij niet deed.
Was het feit dat zijn echtgenote Nederlands-hervormd was en zijn kinderen een protestantse
opvoeding kregen wellicht een reden om hiervan af te zien? 50 Namen zijn werkzaamheden
aan het Conservatorium en de Muziekschool van Toonkunst zoveel tijd in beslag dat hij er
eenvoudig geen ruimte voor had? Of was zijn woonplaats Bussum – vanaf 1889 – te ver verwijderd van een kerkmuzikale post van enige betekenis? In 1886 werd De Pauw verzocht te
solliciteren naar het organistschap van de St.-Bavo te Haarlem, als opvolger van de kort
daarvoor overleden Johannes Bastiaans jr. Opmerkelijk is dat hij als katholiek organist dan
ook de kerkdiensten zou begeleiden. 51 De Pauw bedankte omdat zijn functie niet te combineren viel met een organistschap in Haarlem: 52

48

AG 1879, nr. 85.
Melchior, 691.
50
Bevolkingsregister Bussum 1890-1900, 11/11. De Pauw stond tot zijn overlijden ingeschreven als ‘RK’. Het is
niet bekend hoe hij zijn rooms-katholieke geloof vorm gaf. Op de overlijdensannonce van De Pauw is geen kerkelijke uitvaartplechtigheid aangekondigd en hij werd begraven op de Algemene Begraafplaats te Bussum, niet
op het rooms-katholieke gedeelte (NMI, Archief 231, E.Cornelis, doos 1719, correspondentie/De Pauw).
51
In een eerder stadium was de sollicitatie van de Belgische organist Auguste Wiegand wegens zijn katholieke
afkomst afgewezen (Van Nieuwkoop, 454).
52
Geciteerd in Van Nieuwkoop, 455.
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Als antwoord op uw vereerend schrijven van den 4den mei moet ik u tot mijn spijt
melden dat ik de betrekking van organist in de Groote Kerk te Haarlem niet zoude
kunnen aanvaarden, aangezien mijne bezigheden mij noodzaken Amsterdam als
standplaats te behouden, en dit zeker met de betrekking van organist te Haarlem niet
te vereenigen valt.
Dat De Pauw zich in Nederland slechts geprofileerd heeft als concertorganist mag blijken uit
het feit dat hij, voor zover bekend, alleen in het Paleis voor Volksvlijt en het Concertgebouw
is opgetreden, op één uitzondering na: tijdens de inhuldigingsplechtigheden van Koningin
Wilhelmina op 6 september 1898 bespeelde hij het orgel van de Nieuwe Kerk, 53 waarmee de
eigen organist werd gepasseerd. Waarschijnlijk was het Mengelbergs wens De Pauw voor
deze gelegenheid te engageren in verband met de uitvoering van zijn Preludium over het oude
Wilhelmus voor koperblazers, pauken en orgel. 54
4.2.2. Ontwikkeling van Frans repertoire in Nederland
Terwijl de programmakeuze bij orgelconcerten in de tweede helft van de 19de eeuw kwalitatief verbeterde, werd de toenmalige orkestpraktijk vaak nog gekenmerkt door een bonte verzameling van programmaonderdelen met een hoog amusementsgehalte. Ouvertures, polka’s,
marsen en operafantasieën figureerden naast delen van symfonieën, soloconcerten en vocale
werken. 55 De praktijk in Duitsland week hier weinig van af. 56 De concerten in de Parkzaal en
in het Paleis voor Volksvlijt boden verstrooiing voor een publiek dat, gezellig keuvelend aan
tafeltjes gezeten, door kelners van drank en versnaperingen werd voorzien. De programma’s
tijdens de eerste jaren van het bestaan van het Concertgebouw boden eenzelfde aanblik. Door
de vastberadendheid van Willem Kes verdween hier begin jaren ’90 de sociëteitssfeer en werd
het publiek gedwongen met aandacht te luisteren.
Het Franse repertoire in ons land bestond hoofdzakelijk uit operabewerkingen van
Gounod, Thomas en Halévy. Saint-Saëns behoorde tot de eerste componisten van instrumentale ‘kunstmuziek’, wiens werken direct door het Concertgebouworkest werd uitgevoerd. 57
Op 4 december 1889, twee jaar voor de oplevering van het Maarschalkerweerd-orgel, speelde
Verheijen de solopartij van diens Derde Symfonie op een ‘gelegenheidsorgel’. 58 Twee jaar later soleerde hij in de Eerste Symfonie in d, op. 42 van Guilmant en nam het orkest het Violoncelconcert, op. 41 en Sérénade, op. 10 van Widor op het repertoire. 59 In november 1886 was
in het Paleis al een Widor-festival georganiseerd, waarbij zijn Tweede Symfonie in A, op. 54
en de Suite uit Maître Ambros, op. 56 werden uitgevoerd. 60 Direct na zijn aantreden in 1895
programmeerde Mengelberg talrijke Franse composities, waarbij werken van Berlioz, Massenet en Saint-Saëns een sterke voorkeur genoten. 61
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Gooi en Eemlander, 11 juni 1924.
F. Zwart, Willem Mengelberg, een biografie 1871-1920 (diss. Amsterdam 1999), 374, 402.
55
Wennekes, 171-172.
56
Ibidem, 172.
57
Reeds in 1876 werd zijn eerste Violoncelconcert (1872) in Amsterdam (Nilsson-concerten) door Tolbecque
uitgevoerd (Caecilia 1876, 207). In hetzelfde jaar voerde het Paleisorkest onder leiding van Johan Coenen de
Danse Macabre uit (AG 1876, nr. 38).
58
Van Royen, deel I, 30. Van Saint-Saëns werden de eerste jaren onder leiding van Willem Kes voorts uitgevoerd: Phaéton (openingsconcert van het Concertgebouworkest op 3 november 1888), La Jeunesse d’Hercule,
Symphonie nr. 2, Balletmuziek uit Ascanio en Suite Algérienne.
59
Ibidem, 34; Zwart, 415.
60
Le Ménestrel 1886, 5.
61
Van Massenet klonken tot 1900 tien nieuwe werken, van Saint-Saëns 24 (Zwart, 401, 407).
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De veelbesproken inspelingsconcerten van Guilmant in het Paleis hebben er toe bijgedragen
dat voortaan overal in den lande Franse orgelwerken werden geprogrammeerd. Hoewel enkele
organisten en orgelmakers al eerder naar Parijs reisden om de factuur aldaar te bestuderen,
waren de nog spaarzaam gepubliceerde Franse orgelcomposities hier te lande onopgemerkt
gebleven. Van de nieuwe generatie organisten, die de style sévère vertegenwoordigden, werden de eerste composities rond 1860 gepubliceerd:
Saint-Saëns
Guilmant

Chauvet
Franck
Widor

Première Fantaisie
Bénédiction Nuptiale, op. 9
Rhapsodies sur des cantiques bretons
Pièces dans différents styles
L’Organiste pratique
L’Organiste liturgiste
Sonate nr. 1 in d, op. 42
Vingt Morceaux
Neuf Offertoires
Six Pièces
Symphonies I-IV, op. 13

1857
1859
1866
1861-1892
1872-1883
1865-1899
1874
1862
1867
1868
1872

Tijdens een van de genoemde concerten in het Paleis in oktober 1875 speelde Guilmant zijn
Marche funèbre et Chant séraphique, op. 17/3. Deze compositie raakte in de navolgende jaren
zeer geliefd, werd vaak uitgevoerd als verzoeknummer en klonk een aantal malen bij de herdenking van de in 1877 overleden koningin Sophie. 62 Verheijen, Hendriks, Hol, Van ’t Kruijs
en De Lange sr. namen Guilmants Sonate in d en delen uit Pièces dans differents styles (o.a.
het Morceau de Concert, op. 24) op in hun repertoire. Een in 1913 samengestelde statistiek
van concertprogramma’s leert ons dat de orgelwerken van Guilmant aan populariteit nog weinig hadden ingeboet: 63
Bach
Guilmant
Händel
Rheinberger
Mendelssohn
Reger
Lemmens
Schumann
Mailly
S. de Lange
Liszt
Saint-Saëns
Widor
Dubois
Brahms

84 composities
32
,,
30
,,
30
,,
29
,,
20
,,
10
,,
9
,,
9
,,
9
,,
8
,,
7
,,
6
,,
5
,,
4
,,

Onder de orgelcomponisten van wie werk werd uitgevoerd, stond Widor in de schaduw van
Guilmant. 64 Aanvankelijk werden van Widor alleen delen van zijn orgelsymfonieën gespeeld.
Reeds in november 1875 speelde Verheijen in het Paleis Adagio en Final uit de Tweede
62

Caecilia 1876-1877, passim.
[Anoniem], ‘Iets over de orgelconcerten in 1913’, Het Orgel 11/8 (mei 1914), 60-61.
64
Orgelwerken van Lefébure-Wély, Widors voorganger in St.-Sulpice, werden eveneens geprogrammeerd;
Maurice Hageman introduceerde in de Groninger Martinikerk een Preludium van Lefébure (Caecilia 1876, 189).
Een veelgehoord werk was later het Offertoire nr. 4 [in G].
63
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Symfonie. 65 Bij tal van inspelingen (o.a. Mozes en Aäronkerk in 1887, katholieke kerken te
Wijchen en Sneek, Vondelkerk te Amsterdam, kathedraal van Roermond) had hij composities
van Widor op het programma staan. Mailly en Hol volgden. 66 De Rotterdamse organist M.H.
van ’t Kruijs prees Widors ‘rijke klankeffecten, de groote bevalligheid en fraaie registreering’,
maar miste ‘klassieke degelijkheid’. Bovendien achtte hij deze muziek eerder voor orkest dan
voor orgel geschikt. De tweede serie, opus 42, noemt hij ‘buitengewoon zwaar, daarentegen
hoogst dankbaar en tevens doordacht gecomponeerd, met schoone effecten’. 67 In 1890, drie
jaar na de publicatie van deze cyclus, speelde Van ’t Kruijs Widors Achtste Symfonie (op één
deel na) in het gebouw Irene te Rotterdam. 68
Orkest- en vooral orgelwerken van César Franck drongen relatief laat in Nederland door.
Voor een deel was de miskenning, die hem als componist tijdens zijn leven ten deel viel,
hieraan debet. Zijn werken bleven buiten een kleine kring van leerlingen en vrienden lang
onbekend. Franck was bovendien geen typische concertmusicus, die veel uitvoeringen gaf van
eigen werk en daardoor bijdroeg aan de verspreiding ervan. 69 In 1892 werd Le Chasseur
Maudit voor het eerst in Amsterdam uitgevoerd, 70 in 1894 en 1895 Les Béatitudes onder resp.
Richard Hol en Julius Röntgen. 71 In 1896 volgden de Symfonie in d en Les Eolides door het
Concertgebouworkest, eveneens onder leiding van Hol. 72
De feitelijke promotor van het werk van Franck in ons land was zijn leerling Vincent
d’Indy. Een half jaar voordat Le Chasseur Maudit in het Concertgebouw klonk, woonde
D’Indy op uitnodiging van Henri Viotta een uitvoering bij van zijn Chant de la Cloche. Het
jaar daarop kwam hij met Chausson naar Nederland voor twee concerten, gewijd aan eigentijdse Franse muziek. Tijdens het eerste voerde hij met Willem Kes Francks Sonate voor viool
en piano uit. 73 In Caecilia en het Algemeen Handelsblad werd een warm pleidooi voor deze
‘geniale toonschepper’ gehouden. 74 Deze mening werd in Het Orgel met enige reserve overgenomen: 75 recensenten van laatstgenoemd blad twijfelden aan de zuiver orgelmatige intenties van de componist. Nog in 1911 schreef H.E. Krijgsman naar aanleiding van een Franckconcert op 22 september door Hendrik de Vries in de Laurenskerk te Rotterdam: 76
[…] Het Prière in Cis-mol dunkt mij weinig belangrijk. Het kwam mij ook voor, dat
Franck zijn werken niet altijd voor orgel dacht; de orkestcomponist treedt dikwijls op
den voorgrond o.a. in de Sonate Fis-mol [Grande Pièce Symphonique, RV].
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AG 1875, nr. 48.
AG 1876, nr. 7; Caecilia 1877, 200.
67
M.H. van ’t Kruijs, ‘Ons orgelrepertoire’, Het Orgel 8/1 (maart 1893), [6]. Verder dan Guilmant en Widor
reikte zijn kennis van contemporaine Franse orgelcomposities niet, hij noemt voorts alleen twee onbelangrijke
orgeltranscripties van Saint-Saëns en Massenet.
68
Recensie M. Boltes en L. Doormont n.a.v. een concert op 16 december 1890 (Het Orgel 5/11 [januari 1891],
[2]).
69
In 1897 maakte Saint-Saëns een uitgebreide orgeltournee door ons land, waarbij hij op de Fantasia ‘Ad nos,
ad salutarem undam’ van Liszt en een enkel Bachwerk na uitsluitend eigen werken speelde.
70
Van Royen, deel I, 36.
71
De Utrechtse uitvoering was een onderdeel van een driedaags muziekfeest; de recensent van Caecilia beschouwde Franck als ‘de spits van de jongere moderne Fransche School’ (Caecilia 1894, 125). Röntgen voerde
het werk uit met het Toonkunstkoor (Van Royen, deel I, 42).
72
Ibidem, 98.
73
Ibidem, 38, 52.
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Caecilia 1893, 50; AH, 16 februari 1893.
75
G.H. Vijgeboom, ‘César Franck en zijne Discipelen’, Het Orgel 8/2 (april 1893), [2].
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Het Orgel 9/1 (oktober 1911), [3].
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Waarschijnlijk beleefden de Trois Chorals pas in 1904 een eerste Nederlandse uitvoering. 77
In april 1908 gaf Tournemire twee concerten in de Oude Lutherse Kerk te Amsterdam en de
Haarlemse St.-Bavo, waarbij hij grote indruk maakte met Francks Final. 78 Allengs raakten de
orgelwerken van Franck ingeburgerd en vormden ze een belangrijk aandeel in het repertoire
van menig organist. 79
Tot de Nederlandse organisten die voor Franse muziek een belangrijke plaats op hun
programma’s inruimden, behoort ook Hendrik de Vries. In 1897 werd hij als opvolger van
M.H. van ’t Kruijs tot organist van de St.-Laurenskerk te Rotterdam benoemd. Hij had goede
contacten met Guilmant en Widor, aan wie hij in mei 1905 en 1908 een bezoek in resp. Meudon en Parijs bracht. 80 De volgende, in Rotterdam uitgevoerde programma’s illustreren zijn
voorliefde voor de Frans-symfonische meesters. Mogelijk beleefden enkele Franckwerken
tijdens deze concerten hun Nederlandse première: 81
1899

2 juni
11 augustus

Guilmant, Marche Nuptiale, Widor, Vijfde Symfonie
Guilmant, Marche funèbre et Chant séraphique, Widor, Zevende Symfonie

1902

30 mei
27 juni
11 juli

Widor, Derde Symfonie, Guilmant, Postlude nuptiale
Widor, delen uit Vijfde Symfonie
Saint-Saëns, Bénédiction nuptiale, Guilmant, delen uit Symphonie-Cantate
‘Ariane’
Franck, Prière, Widor, Moderato cantabile uit Achtste Symfonie, Salomé,
Allegro symphonique
Guilmant, Vijfde Sonate, Widor, Marche uit Eerste Symfonie

25 juli
22 augustus
1903

12 juni
26 juni
10 juli
21 augustus

Widor, Vijfde Symfonie
Widor, Zesde Symfonie, Saint-Saëns, Fantasie [nr.?]
Widor, Zevende Symfonie
Guilmant, Prélude et fugue D-mol, Prélude funèbre, Vijfde Sonate, Offertoire
B-dur, Marche

1906

29 juni

24 augustus

Franck, Prélude, fugue et variations [sic], Choral H-mol, Prière nr.11 (Alkan,
bew. Franck), Symphonie [Grande pièce symphonique]
Guilmant, Grand Choeur Es-dur, Méditation I, Symfonie [Sonate]
D-mol, Allegretto H-mol, Marche E-dur
Widor, Vijfde en Zesde Symfonie

1910

17 juni
26 augustus

Guilmant, Vijfde Sonate
Franck, Sonate Fis-mol [sic]

1911

23 juni

Guilmant, Fuga D-dur, Prélude, thème et variations, Marche nuptiale,
Zevende Sonate [Herdenkingsconcert n.a.v. het overlijden van Guilmant]
Widor, Zevende Symfonie, Andante uit Achtste Symfonie, Toccata uit Vijfde
Symfonie

10 augustus

4 augustus

77

De Nederlandse premières van het Troisième en Premier Choral vonden op 5 juli en op 25 oktober 1904 in de
Dom te Utrecht plaats. De organist wordt niet vermeld (Het Orgel 1/10 (juli 1904), [7]; 2/2 (november 1904),
[7]).
78
Het Orgel 5/8 (mei 1908), 66; Van Nieuwkoop, 487.
79
In die tijd was het gebruikelijk dat titels van buitenlandse werken in de landstaal werden vertaald. In plaats van
de Matthäus-Passion sprak men over de Mattheus-Passie. In februari 1918 speelde Evert Cornelis in de Oude
Lutherse Kerk te Amsterdam van Franck Groot symphonisch stuk 17e werk, Voorspel, fuga en variatie 18e werk,
Gebed 20e werk en Koraal nr. 3 in A kl.t. (NMI, Archief 231, E. Cornelis, doos 1735, programma’s 1903-1918).
80
NMI, GF 72, Gedenkboek Hendrik de Vries, [22-23].
81
Ibidem, passim.
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22 september
1912

Franck, Choral H-mol, Sonate Fis-mol, Prière Cis-mol, Final B-dur
Widor, Eerste t/m Zesde Symfonie [over het seizoen verspreid]

1916

25 augustus
22 september

Guilmant, Vijfde Sonate
Franck, Sonate Fis-mol

1917

13 juli

Guilmant, Grand Choeur Es-dur, Lamentation D-mol, Zevende Sonate,
Allegretto H-mol, Marche E-dur
Guilmant, Fuga D-dur, Marche nuptiale, Eerste Sonate D-mol, Marche
funèbre et Chant séraphique, Finale D-dur

7 september
1918
1922

Widor, Eerste t/m Achtste Symfonie [over het seizoen verspreid]

28 juli

Guilmant, Eerste Sonate D-mol, Marche funèbre et Chant séraphique,
Cantilene pastorale, Grand Chœur alla Händel
Widor, Vijfde en Zesde Symfonie

1925

31 juli
25 september

Guilmant, Zevende Sonate
Guilmant, Achtste Sonate

1926

13 augustus

Franck, Choral II, Symphonie Fis-mol, Pièce Héroïque, Final

1927

30 juni

Widor, Eerste t/m Achtste Symfonie [over het seizoen verspreid]

Na het Haarlemse bezoek van Tournemire zette stadsorganist Willem Ezerman diverse werken van Franck op zijn repertoire. 82 Voor een grote doorbraak zorgde zijn opvolger Louis
Robert, die vanaf zijn aanstelling in 1913 veel contemporaine Franse orgelmuziek speelde.
Hij gaf als laatste in het seizoen 1908-’09 orgelconcerten in het Paleis voor Volksvlijt en was
de grote stimulator van de overplaatsing van het Cavaillé-Coll-orgel naar de Gemeentelijke
Concertzaal in Haarlem. Ter illustratie volgt een programma van Robert in de St.-Bavokerk
op 24 mei 1917: 83
Prélude et fugue C majeur
Sonate nr. 1, eerste en tweede deel
Sérénade
Fantaisie C majeur
Fiat Lux

C. Saint-Saëns
A. Guilmant
G. Pierné
C. Franck
Th. Dubois

4.2.3. Grondlegger van het artistiek-virtuoze orgelspel
Op 19 en 26 oktober 1876 gaven Maes en De Pauw twee concerten in Amsterdam in samenwerking met het Paleisorkest. 84 We zagen reeds dat Mailly, Wiegand en andere leerlingen van
eerstgenoemde het Paleisorgel hebben bespeeld. Wellicht had Mailly de intentie een van hen
op de opvolging van Maes voor te bereiden.
Met de benoeming van Jean Baptiste de Pauw per 1 december 1879 brak een periode
van rust en stabiliteit aan. Bijna zestien jaar leverde hij een belangrijk aandeel in het muziekleven van het Paleis. De problemen rond het Paleisorkest 85 en de gedeeltelijke vervanging van
82

Van Nieuwkoop, 422.
Ibidem, 429.
84
AG 1876, nr. 42.
85
De fusie en scheiding van de Amsterdamsche Orchest-Vereeniging, zie 4.3.1.
83
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Coenen door Richard Hol in 1891 hadden geen invloed op het functioneren van De Pauw. De
beëindiging van zijn dienstverband was het directe gevolg van de opheffing van het ensemble.
Zijn taken lagen in het uitvoeren van orgelsoli en van obligate partijen in samenwerking met het Paleisorkest. Elke zondag werden twee concerten gegeven: een ‘Matinée musicale’ in de vroege namiddag en een ‘Groot (Instrumentaal en Vocaal) Concert’ in de avond.
Aan de middaguitvoeringen – onder goede weersomstandigheden vaak in de tuin van het
Paleis – nam het orgel op een enkele uitzondering na geen deel. Tijdens de avondconcerten
werd het tweemaal, voor en na de pauze bespeeld. Het aantal orgelcomposities kon oplopen
tot vijf per avond. De volgende dag werd het zondagprogramma herhaald tijdens de ‘Volks
Concerten’. 86 Het is niet bekend of De Pauw ook bij deze uitvoeringen betrokken was. Op de
donderdagavond vond het meer prestigieuze ‘Klassiek Concert’ plaats, waaraan hij eveneens
een bijdrage leverde. Daarnaast organiseerde de ‘Vereeniging tot Bevordering van Orgelmuziek’ op een aantal zaterdagmiddagen van drie tot vier uur orgelbespelingen. Deze werden
weliswaar in de Amsterdamsche Gids aangekondigd, maar in tegenstelling tot de overige uitvoeringen gaf men van te voren geen programmaoverzicht.
Entréeprijzen waren voor die tijd relatief hoog. De concerten op zondag- en donderdagavond kostten 75 ct., bijzondere uitvoeringen – zoals de concerten door Mailly – 99 ct. 87
Houders van een aan het Paleis verbonden ‘diploma’ betaalden de helft. De orgelbespelingen
op zaterdagmiddag waren gratis voor leden van de Vereeniging tot Bevordering der Orgelmuziek of bezitters van hierboven genoemde diploma’s, ‘met eene Dame’. Toegangskaarten
kostten 50 ct., kinderen jonger dan twaalf jaar werden niet toegelaten.
Over het repertoire zijn we slechts gedeeltelijk geïnformeerd. 88 De Pauw speelde originele
orgelstukken, maar een groot deel van zijn repertoire bestond uit bewerkingen van piano- of
orkestwerken. In de eerste categorie kwamen composities van Bach, Händel, Mendelssohn en
Guilmant het meest aan bod, in mindere mate Lefébure-Wély, Mailly, Salomé, Lemmens en
Widor. In 1883 speelde hij Grand Choeur dialogué van Gigout en Bénédiction Nuptiale van
Saint-Saëns. Contemporaine Duitse en Nederlandse composities programmeerde hij zelden, in
tegenstelling tot eigen werken. Zijn Rêve d’amour, opgedragen aan zijn echtgenote, klonk
voor het eerst in september 1882. De door hem veel gespeelde Gavotte, Courante en Intermezzo zijn in zijn Brusselse tijd ontstaan onder de naam Trois Morceaux Caractéristiques
pour le piano.
Naar Engels voorbeeld namen transcripties een belangrijke plaats in, met name muziek
van Berlioz, Wagner, Haydn, Chopin, Massenet en Beethoven. Favoriet waren Mendelssohns
Lobgesang en delen uit Lieder ohne Worte, marsen en voorspelen uit Wagner-opera’s,
Marche funèbre van Chopin, Abendlied en Träumerei van Schumann. In de kamermuzikale
sfeer klonken – met één of meer instrumentalisten – Schuberts Ständchen, Largo van Händel,
Ave Maria’s van Gounod en Cherubini; in de Kersttijd werd enkele keren het Chant de Noël
van Adam gespeeld. De Paleisdirigent Coenen arrangeerde behalve eigen werken talrijke
composities voor orkest en obligaat orgel (Gounods Faust, Il Trovatore van Verdi, Les Huguenots van Meyerbeer etc.). Een veel uitgevoerd werk was Introduction et Choral van
Sourget de Santa Coloma voor orgel en orkest. Ook Fétis’ Fantaisie symphonique zien we
86

Wennekes, 172.
Voor operavoorstellingen waren de tarieven ƒ 1,- tot ƒ 3,-; voor alle ‘volksuitvoeringen’ betaalde men 25 ct.
(AG, passim).
88
Van de tweemaal per week verschenen Amsterdamsche Gids is veel verloren gegaan. De jaargangen 1877 tot
1884 zijn nog voor dertig tot zestig procent aanwezig, waardoor het onmogelijk is een betrouwbaar beeld van het
gespeelde repertoire te krijgen. Voor zover bekend is slechts één programma van een zaterdagmiddagconcert in
de Amsterdamsche Gids bewaard. Vermoedelijk is het blad in 1887 opgeheven, in de periode daarna kunnen we
slechts putten uit losse, in de archieven van Richard Hol en Johan Coenen (NMI) gevonden programma’s.
87
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enkele malen aangekondigd. 89 Een programma van een orgelbespeling uit 1887 toont de volgende werken: 90
Intrada, “Lohengrin”
Sarabande
Schöne Wiege
Grosze Fuge, aus einer Hymne
Andante favori
Chanson écossaise
Alleluia, du “Messie”
Fugue en sol mineur
Ave Maria

R. Wagner
J. de Pauw
R. Schumann
C.M. von Weber
W. Mozart
J. Field
G. Haendel
J.S. Bach
F. Schubert

Het is mogelijk dat De Pauw voor zijn bespelingen op de zaterdagmiddag meer originele
orgelwerken koos, hoewel het zojuist geciteerde programma anders doet vermoeden. Door de
Paleisbrand in 1929 zijn alle programma’s van deze recitals vernietigd. We kunnen slechts
gissen wat deze uitvoeringen brachten. De bespelingen werden door een klein select publiek
bezocht, maar vielen zeer in de smaak.
Als concertorganist werd De Pauw bijzonder gewaardeerd. Critici, collega’s en leerlingen brachten hem vele loftuitingen. Cornelis de Wolf, die in 1901 als eerste de Prijs van Uitnemendheid behaalde, karakteriseerde De Pauw als de ‘grondlegger van het artistiek-virtuoze
orgelspel’. 91 In een necrologie roemt zijn leerling Piet Vincent ‘diens techniek, prachtige
registerbehandeling, waar stijlgevoel, fijnen smaak en gelukkige samensmelting van Duitsche
degelijkheid en Fransche gratie’. 92 Volgens Hennie Schouten onderscheidden zijn vertolkingen zich door een ‘buitengewone virtuositeit, zeer smaakvolle registratie en vooral door een
artistieke bezieling, die volkomen in evenwicht was met de mathematische precisie van zijn
spel’. 93 In 1892 schreef Daniël de Lange de volgende recensie: 94
[…] Voor ’t eerst, na zijn langdurige ongesteldheid, trad de Heer De Pauw in het
voorafgaande concert op. Toen had ik geen gelegenheid om hem geluk te wenschen
met zijn herstel en melding te maken van de warme en hartelijke ovatie, hem toen
gebracht door het aanbieden van een krans en geestdriftvolle toejuichingen. Daarom
maak ik van dit tweede optreden gebruik en vermeld deze feiten, want zeker verdienen
niet veel kunstenaars de ovaties, hun gebracht, zozeer als deze kunstenaar. Temeer
laat ik hierop den nadruk vallen, wijl, afgezonderd van zijn talent, de Heer De Pauw
tot de weinige kunstenaars behoort, die bescheiden zijn, die de kunst alleen om haarzelf liefhebben, die haar niet misbruiken tot bevrediging hunner persoonlijke ijdelheid.
Bij zulke personen doet het dubbel aangenaam aan, wanneer men ziet, dat zij geëerd
worden.
En in hoe hooge mate De Pauw als kunstenaar de waardeering verdient, bewees hij
door de meesterlijke vertolking van Händel’s concert. De uitvoering beantwoordde in
alle opzichten aan de hoogste technische en artistieke eischen. De cadence, die aan
het einde is aangebracht, is, naar ik vermoed, van den Heer De Pauw; ook in deze
vrije behandeling van Händel’s motieven trad voortdurend het artistieke element op
den voorgrond. Gaarne voeg ik, bij de warme toejuichingen, dezen kunstenaar ge89

Zie Bijlage IV.
GAA, T 602060.
91
C. de Wolf, ‘1852 – J.B. de Pauw – 1922’, Het Orgel 19/7 (april 1922), 52.
92
Caecilia 1924, 221.
93
Schouten, 78.
94
NvdD, 9 maart 1892.
90

169

schonken, de verzekering, dat zijn orgelvoordrachten steeds met de grootste ingenomenheid door mij worden gevolgd. Ditmaal liet de speler Händel’s concert volgen
door Händel’s bekende alt-aria [uit Rinaldo, RV]: Laat mij met tranen mijn lot beweenen.
Een jaar later voerde De Pauw tijdens een Klassiek Concert wederom een Händel-concert uit.
Het werd door de recensent van Caecilia met gemengde gevoelens ontvangen: 95
[…] De heer de Pauw speelde met groot meesterschap het eerste Allegro van Händels
Orgelconcert: Coucou et rossignol; ik weet niet of de cadenz daarin van Händel is,
doch ik dacht dat er geen einde aan kwam; overigens bewonderde ik dezen kunstenaar
in zijne voordracht van Bach’s Fuga in g, waarna hij Rêve d’amour van eigen compositie deed hooren. Dit zoet stukje zou mij zeker niet zoo geweldig verveeld hebben,
ware ’t niet van het begin tot het einde met sidder- of bibber-register gespeeld [“tremulant” heet dit in het orgel]. Hoe kan in ’s Hemels naam een degelijk kunstenaar de
grappenlievenden in het publiek op dergelijke wijze trachten te behagen.
Kennelijk kon ‘Fransche gratie’ bij Caecilia nog steeds geen genade vinden. In hetzelfde jaar
speelde De Pauws leerling Anton Tierie in het Concertgebouw het middendeel Pastorale uit
Guilmant’s Eerste Sonate, waarbij de recensent zich ergerde aan ‘goedkoop effektbejag’: 96
[…] Wanneer ik dergelijke compositiën op orgel hoor vertolken, is ’t mij min of meer,
als zag ik grauwe erwten op gouden schalen toedienen. Het instrument acht ik te
grootsch, te indrukwekkend om er snoeperig lieve stukjes op te spelen.
Ook in de Belgische pers worden de concerten – forts intéressants – gevolgd. De musicoloog
Grégoir bespreekt De Pauws brillante réputation en Hollande als volgt: 97
[…] Au dernier concert de musique classique du Palais de l’Industrie, à Amsterdam,
les honneurs de la soirée ont été obtenus par deux virtuoses belges. MM. De Pauw et
Van Cromphout se sont formés à l’école de M. Alphonse Mailly.[…] M. De Pauw, prix
d’excellence de la classe d’orgue du Conservatoire de Bruxelles, s’était réservé l’interprétation d’œuvres de J.S. Bach. Son style sévère et sa sûreté absolue ont été très
remarqués. La soirée a été une longue suite d’ovations.
Enkele maanden voor het eind van het organistschap van De Pauw in het Paleis prijst de recensent van de Oprechte Haarlemsche Courant de uitvoering van ‘een Toccata van Bach’: 98
[…] Nog steeds gaat de heer de Pauw voort, onder de treurige omstandigheden,
waarin het Paleis verkeert en totale negatie van de zijde van zijne kunstbroeders, de
werken van Bach uit te voeren op eene wijze, zooals men ze te vergeefs in ons land
ergens zoeken kan. Bach, De Pauw en het Paleisorgel dat is eene combinatie, die uiterst gelukkig genoemd mag worden. Het orgel zal zich echter nooit zoo in de gunst
van het publiek verheugen als bijv. de piano, daar het nuances van enkele phrasen niet
vermag voort te brengen, en daardoor aan den hoorder hoogere eischen stelt om deze
kunst te genieten dan eene piano. Het is daaraan voor een deel te wijten, dat leeken en
95
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verslaggevers zoo weinig deelneming in de kunst van den heer De Pauw toonen, wat
men hun betrekkelijk ook niet kwalijk kan nemen. Een werk van Bach voor orgel te
spelen is eminent zwaar, maar het genieten is zeker niet gemakkelijk. Moge de heer De
Pauw en het orgel nog lang voor de muziekale kunst van Amsterdam gespaard blijven!
Geheel volgens de Belgisch-Franse traditie speelde De Pauw alles uit het hoofd. Schouten
spreekt van een repertoire van vierhonderd werken. 99 Evert Cornelis beschrijft een voorval in
verband met de uitvoering van de Drei Tonstücke van Niels Gade. De Pauw had deze besteld
en rekenend op een prompte toezending had hij ze geprogrammeerd op een van de recitals op
zaterdagmiddag. De zending liet op zich wachten en uiteindelijk kwam deze op de dag van
het concert aan. Diezelfde middag speelde De Pauw de Tonstücke, als golden ze als bekende
repertoirestukken, van buiten. 100
Dat De Pauw zijn loopbaan als concerterend organist betrekkelijk vroeg afsloot, heeft
uiteraard meer oorzaken dan alleen de beëindiging van zijn dienstverband aan het Paleis voor
Volksvlijt. Schouten relateert de ommekeer aan een ervaring die De Pauw had bij het beluisteren van een vioolconcert door Joseph Joachim: 101
Op een concert hoorde hij de grooten violist Joseph Joachim, die toen nog in de
kracht van zijn leven was, het vioolconcert van Beethoven vertolken op een wijze, die
geen wensch openliet. Twintig jaar later hoorde De Pauw hetzelfde concert van denzelfden violist. Het was nog vioolspel in grooten stijl, maar toch was het technisch niet
meer zoo volmaakt als vroeger. Op dat moment werd het De Pauw duidelijk, dat een
kunstenaar niet meer moet optreden, wanneer hij zijn hoogtepunt reeds heeft overschreden. Hij besloot tot zijn 50ste te concerteeren en daarna als uitvoerend kunstenaar voor jongeren plaats te maken. Elke aanbieding om op te treden werd consequent
afgeslagen: De Pauw wilde zich verder alleen wijden aan de vorming van jonge
musici.
Na 1895 gaf De Pauw nog slechts in zeer geringe mate medewerking aan concerten. Uit de
gegevens voor deze periode blijkt dat hij nadien nog enkele malen als solist of begeleider
optrad in het Concertgebouw en in het Paleis. Op 27 april 1899 speelde hij in samenwerking
met het Concertgebouworkest Händels Concerto in Bes [op. 4, nr. 2] en soleerde hij in een
Andante Cantabile [KV 616?] van Mozart en Bachs Preludium en fuga in a [BWV 543]. 102
Begin december 1904 bood het bestuur van het Concertgebouw hem een concert aan, ter
gelegenheid van het feit dat hij vijfentwintig jaar daarvoor in het Paleis voor Volksvlijt was
aangesteld. Dit (abonnements)concert werd door Martin Heuckeroth gedirigeerd, als vervanger van de ziek geworden Willem Mengelberg. Het programma luidde als volgt: 103
1. Concert (Bes gr.t.)
I. Intrada et Allegro II. Recitativo III. Finale
(voor te dragen door den heer J.B.C. de Pauw)

G.F. Händel
(1685-1750)[sic]

2. Symphonie (G gr.t.) (Oxford-Symphonie)

J. Haydn
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I. Adagio. Allegro spirituoso II. Adagio
III. Menuetto: Allegretto IV. Finale: Presto

(1732-1809)

3. Toccata en Fuga (D kl. t.)
(voor te dragen door den heer J.B.C. de Pauw)

J.S. Bach
(1685-1750)

–PAUZE –
4. Kol Nidrei, Hebreeuwsch gezang
voor violoncel met orkestbegeleiding
(voor te dragen door den heer Gerard Hekking)

M. Bruch
(geb. 1838)

5. A. Allegro de la 1re Sonate

A. Mailly
(geb.1833)
J.B.C. de Pauw
(geb. 1852)

B.

Rêve d’amour

(voor te dragen door den heer J.B.C. de Pauw)
6. Mazeppa, Symphonisch gedicht naar Victor Hugo

F. Liszt
(1811-1886)

Van het feit dat De Pauw zeer resoluut in zijn interpretatie was en conflicten daarover niet uit
de weg ging, getuigt het volgende voorval in het Concertgebouw:
[…] Hij werkte – het is lang geleden – mee als organist aan de uitvoering van een
groot koorwerk. De dirigent [Willem Mengelberg, RV] had een schijnbaar geringe,
doch principieel tamelijk ingrijpende wijziging aangebracht. Daarover kreeg hij op
een ensemble repetitie verschil van meening met De Pauw. Maar deze weigerde beslist
zich te onderwerpen aan een voorschrift, dat volgens hem de rechten van den componist aantastte. En bij de uitvoering zat een ander op het orgel… 104
Ofschoon De Pauw tijdens zijn organistschap aan het Paleis voor Volksvlijt zich een pleitbezorger voor Franse orgelmuziek betoonde, vooral ten aanzien van Guilmant, kan men niet
stellen dat hij hierbij een sleutelrol vervulde in Nederland. De programma’s van einduitvoeringen door leerlingen tonen aan dat Bach, Händel en Duitse romantici de eerste twintig jaar
voorrang genoten boven de contemporaine Franse werken. 105 Op het gebied van de
104
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orgelbouw richtte de Belgische School zich sterk naar de zuiderburen. Voor een Fransgerichte
reper-toirekeuze was de tijd nog niet rijp. Pas in een later stadium van zijn loopbaan konden
zijn leerlingen (Louis Robert, Cornelis, Bijster en Nieland) een lichte voorkeur voor Franse
orgel-muziek bij hem vaststellen.
4.3. De Pauws betekenis als pedagoog
4.3.1. Oprichting van het Amsterdamsch Conservatorium
Hoewel een solide financieel fundament ontbrak, werd reeds lang gesproken over de stichting
van een conservatorium in de hoofdstad. Terwijl in omringende landen diverse instituten voor
muziekvakonderwijs waren opgericht, 106 telde ons land tot 1884 slechts één vakopleiding in
Den Haag, tot 1900 nog onder de officiële naam ‘Koninklijke Muzykschool’. Deze was in
1826 opgericht en zowel voor aankomende vakmusici als dilettanten bedoeld. Een Amsterdamse zusterinstelling, in hetzelfde jaar opgericht, was geen lang leven beschoren. Na een
naamswijziging in Stedelijke Muziekschool (1844) werd zij reeds in 1852 gesloten. 107
Dertien jaar later kwam onder auspiciën van Toonkunst een nieuwe muziekschool van
de grond, die qua huisvesting en continuïteit van het docentencorps aanvankelijk een moeizaam bestaan leidde. Interne conflicten waren er menigmaal de oorzaak van dat leraren (o.a.
Van Loenen, Mattern) ontslag namen of kregen en een eigen particuliere piano- of zangschool
begonnen. 108 In 1874 werden vruchteloze pogingen ondernomen om een afdeling blaasinstrumenten en een orgelklas op te richten. Na de benoeming van Frans Coenen (1826-1904) tot
directeur in 1877 werden de zaken voortvarender aangepakt. Vakken als ensemblespel en
muziekgeschiedenis werden ingevoerd. In 1884 telde de Muziekschool van Toonkunst 578
leerlingen. 109 Het definitieve besluit tot oprichting van een conservatorium vond zijn aanleiding in gebeurtenissen, die Amsterdam in de jaren ’80 in artistiek en maatschappelijk
opzicht bijzonder aanzien zouden verschaffen.
De oprichting van de N.V. Het Concertgebouw in 1882 was een direct gevolg van de
teloorgang van het Parkgebouw. 110 Van meet af aan werd voor de muziektempel aan de Houbrakenstraat gedacht aan een nieuw te vormen ensemble, dat een eind moest maken aan de
weinig consistente orkestpraktijken in Amsterdam. Na de sloop van de Parkzaal stelde Johan
M. Coenen uit de beste musici van het Paleis- en het Parkorkest de Amsterdamsche OrkestVereeniging samen, met violist Joseph Cramer en violoncellist Henri Bosmans als aanvoerders. 111 Deze ging echter in oktober 1884 alweer ter ziele, waarna weer een apart Paleisorkest
en een ‘vernieuwde’ A.O.V ontstond. 112 Drie gastconcerten in Amsterdam door de Meininger
Hofkapelle onder leiding van Hans von Bülow maakten duidelijk hoeveel te winnen viel met
de oprichting van een kwalitatief hoogwaardig orkest. Middelmatigheid diende vermeden te
106
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worden. Dat bij de opening van het Concertgebouw in april 1888 een ad hoc-orkest optrad, in
plaats van één of beide genoemde ensembles, is veelzeggend. Hoewel veel musici een half
jaar later uit Amsterdamse orkesten werden gerekruteerd, wist Willem Kes door een grote
wilskracht en ijzeren discipline het Concertgebouworkest vrijwel direct aanzien te verschaffen. Het lag in de lijn der verwachting dat het in Amsterdam geïnitieerde vakonderwijs hierop
aansloot en slechts uitstekende musici zou afleveren.
Vanaf de jaren ’70 vestigden zich vier van de zeven oprichters van het conservatorium
in Amsterdam: ten gevolge van de Frans-Duitse Oorlog keerde Daniël de Lange niet meer
naar zijn toenmalige woonplaats Parijs terug. Hij werd docent aan de Muziekschool van
Toonkunst en volgde J.P. Heye in 1876 op als algemeen secretaris van de Maatschappij tot
Bevordering der Toonkunst. 113 Messchaert repatrieerde in 1881 na zijn opleiding in
Duitsland, terwijl Röntgen en De Pauw uit Leipzig resp. Brussel naar Amsterdam kwamen.
In 1878 vestigde de pianist en componist Julius Röntgen (1855-1932) zich in Amsterdam, waar hij op aanbeveling van de Amsterdamse hoogleraar in de theologie prof. A.D. Lohman (1823-1897), een vriend van zijn vader, de betrekking van pianoleraar aan de Muziekschool accepteerde. Röntgen had liever Wenen tot domicilie gekozen. Sinds een jaar was hij
geheel in de ban van Brahms. Door zijn benoeming in Amsterdam kon een huwelijk met
Amanda Maier, met wie hij reeds enkele jaren verloofd was, worden gesloten. In een brief aan
zijn ouders, gedateerd december 1877, schetst hij nog een negatief beeld van het Amsterdamse muziekleven. 114 De jonge musicus moest zoveel mogelijk leerlingen, getalenteerd of niet,
aannemen, waaronder vele uit de gegoede Amsterdamse kringen.
In de daaropvolgende jaren woonde Röntgen diverse uitvoeringen en muziekfeesten
bij, waarvoor hij wél waardering toonde, onder andere het feestconcert ter gelegenheid van
het gouden jubileum van de Maatschappij van Toonkunst in 1879. In het Paleis voor Volksvlijt werd onder Verhulst Beethovens Negende Symfonie – met een duizendkoppig koor – en
het Vioolconcert van Brahms uitgevoerd. 115 In de eerste maanden van 1878 had hij Verhulst
leren kennen, die eind maart Bachs Matthäus-Passion in het Parkgebouw dirigeerde. 116
Röntgen betreurde het gemis van een orgel in deze zaal: ‘Ohne Orgel fehlt der rechte
Hintergrund’. 117 Hij wist te bewerkstelligen dat bij een derde uitvoering op 13 december (!)
1883 in het Paleis voor Volksvlijt het Cavaillé-Coll-orgel werd ingezet. Mogelijk dateert de
kennismaking met De Pauw van deze gelegenheid. In een brief aan Heinrich von Herzogenberg roemt hij de kwaliteiten van de organist: ‘[…] Zum Glück hatten wir einen ausserordentlich guten und intelligenten Organisten, der wirklich durch sein festes Spiel die ganze
Aufführung gestützt und erhoben hat’. 118
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In juni 1883 vonden bij Frans Coenen de eerste besprekingen over de oprichting van een conservatorium plaats, waaraan Röntgen, Daniël de Lange en Messchaert 119 deelnamen. 120 Aanvankelijk werkten zij het plan zonder bemoeienis van de Maatschappij uit, waarbij Coenen en
De Lange zich met de financiële kant bezighielden. In september werd door de Maatschappij
een commissie benoemd. Men vatte het plan op om de Muziekschool als een voorbereidingsklas te laten fungeren. 121 De initiatiefnemers zouden zich gedurende twee jaar onbezoldigd
voor vier uren wekelijks verbinden als de Maatschappij nog onvoldoende financiële middelen
had kunnen vinden. Voor het eerste cursusjaar zouden niet meer dan vijftien leerlingen en tien
hospitanten worden aangenomen, ervan uitgaande dat met een bedrag van ƒ 3000,- (ƒ 200,per leerling) de eerste onkosten konden worden gedekt. 122 Al bij vijf betalende leerlingen zou
men de cursus laten beginnen. Direct na de oprichting kwam het bestuur van de Maatschappij
met de Provinciale staten van Noord-Holland overeen dat het Conservatorium een jaarlijkse
subsidie van ƒ 1000,- zou ontvangen. 123 De Gemeente Amsterdam bleef niet achter en
doneer-de hetzelfde bedrag. 124 Andere inkomsten verkreeg men uit schenkingen van
‘beschermers van het Conservatorium’.
Spoedig sloten zich drie ‘Paleismusici’ bij de kerngroep aan: organist en pianist Jean-Baptiste
de Pauw, violist Joseph Cramer (1844-1899) en violoncellist Henri Bosmans (1856-1896). In
februari 1884 werd in Caecilia een oproep geplaatst voor aankomende studenten; klassen zouden worden geopend voor de hoofdvakken ‘Piano-, Viool- en Violoncelspel, voor Solozang
en voor Muziektheorie en Compositieleer en de daarbij behoorende klassen voor Bijvakken
voor Onderwijs’. 125 Het valt op dat het vak ‘orgel’ niet wordt vermeld.126 De opleiding zou
‘in den regel’ drie jaar duren. Het schoolgeld bedroeg ƒ 200,- maar voor solozang werd ƒ
250,- gevraagd. 127 Voor onbemiddelde leerlingen werden beurzen beschikbaar gesteld. Vijf
voor-aanstaande Amsterdammers, die allen nauw betrokken waren bij de oprichting van het
Con-certgebouw, vormden het eerste bestuur van het Conservatorium: D.H. Joosten
(voorzitter), W. Cnoop Koopmans (secretaris), 128 J.Ch.G. Pollones (penningmeester), mr. R.
van Rees en mr. J. A. Sillem (leden). 129
119

Johannes Messchaert (1857-1922) genoot zijn opleiding bij Julius Stockhausen in Frankfurt, met wie Röntgen
reeds vroeg optrad. Vanaf 1881 zong hij in het door Daniël de Lange opgerichte A Cappella Koor en was hij
leraar aan de Muziekschool van Toonkunst. Zijn liedrecitals met Röntgen als vaste begeleider hebben een zekere
vermaardheid gekregen. Vanaf 1890 was Messchaert als leraar in Duitsland gevestigd (Wiesbaden, Frankfurt,
Berlijn), tot 1893 stond hij overigens nog op de loonlijst van het Amsterdamsch Conservatorium.
120
A. Röntgen-Des Amorie van der Hoeven, 51-52; NMI, Archief 288, Maatschappij tot Bevordering der
Toonkunst, afd. Amsterdam (MtBdT/A), doos 2759, notulen [Toonkunst] 1882-1888, 11 september 1883.
121
A. Röntgen-Des Amorie van der Hoeven, 52. Röntgen noemt enkele leerlingen die de pianoconcerten van
Saint-Saëns (nr. 2 in g-moll) en Chopin (nr. 1 in e-moll) uit het hoofd speelden. Deze konden zonder meer naar
het Conservatorium doorstromen.
122
Een jaarlijkse cursus aan het conservatorium in Leipzig kostte 300 Reichsmark (tegen de koers van 100 RM =
ƒ 58,90 ongeveer ƒ 177,-; AC, 7 februari 1880).
123
S. Dresden, Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Amsterdamsch Conservatorium (1884-1934)(z.p., 1934), 10.
124
Berichten Amsterdamsch Conservatorium (BAC), Berichten van het 6e schooljaar [jaarverslagen van het
Amsterdamsch Conservatorium](1889-1890), 13. Bij het 25-jarig jubileum sloot ook het Rijk hierbij aan. Tien
jaar later verdubbelden Gemeente, Provincie en Rijk hun subsidies.
125
Caecilia 1884, 40.
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NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2759, notulen [Toonkunst] 1882-1888. Tijdens de vergadering van 28
januari 1884 wordt nog gesproken over een ‘voorlopige’ opening van een orgelklas, waaraan De Pauw, naast
zijn leraarschap voor het bijvak piano, zou worden verbonden.
127
Eigen Haard 1890, 662. In 1924 bedroeg het schoolgeld ƒ 360,- (NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2769,
Leerlingen/schoolgeldadministratie Conservatorium 1898-1933).
128
Beiden waren bestuursleden van de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst.
129
Dresden, 68, vgl. Van Royen, deel I, 15, 18 en 21.
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Op 15 september 1884 was de opening van het ‘Conservatorium der Afdeeling Amsterdam
van de Maatschappij tot bevordering van Toonkunst’ een feit. De kroniekschrijver bij gelegenheid van het 25-jarig jubileum schreef, dat het
hoofdzaak was, zoodanige bepalingen te maken, dat niet de leerlingen of hun ouders
of voogden zelf bepaalden welk gedeelte van het muziekonderwijs zij zouden beoefenen, maar dat alle kweekelingen verplicht werden die cursussen te volgen, die men
onontbeerlijk mag achten voor de ontwikkeling van den jongen kunstenaar tot degelijk
musicus. 130
De lessen en voordrachtoefeningen vonden plaats in het gebouw aan de Nieuwe Achtergracht
24. 131 Aanvankelijk waren er zeven hoofdleraren. De Lange verzorgde de vakken compositie,
harmonie, contrapunt, muziekgeschiedenis en solfège. Coenen doceerde harmonie en contrapunt en leidde de ensembleklas; hij was tevens de eerste directeur.132 Naast de andere vijf
oprichters (Cramer, Bosmans, Messchaert, Röntgen en De Pauw) werden docenten aangetrokken voor viool (Chr. Timmner), Duitse taal (C. Frowein), Italiaanse taal (F. Biegnolé de
Paolis) en declamatie (J. van Hall). In 1891 betreurde Coenen het dat ‘wegens gebrek aan
deelneming nog steeds geen klassen voor blaasinstrumenten, contrabas en harp zijn geopend’. 133 Het initiatief hiertoe was reeds twee jaar eerder genomen. 134 Pas in 1898 nam men
deze instrumenten in het leerplan op, waarvoor het bestuur de eerste spelers van het Concertgebouworkest als docenten aantrok.
Voor het eerste jaar schreven zich 32 leerlingen en 10 hospitanten in. 135 Twee jaar
later studeerden ruim 50 leerlingen aan het Conservatorium. Het aantal liep in de volgende
jaren – mogelijk door een strengere selectie – terug tot 37. Daarna steeg het weer langzaam tot
87 in het cursusjaar 1900-1901. 136 In 1891 werd koningin-regentes Emma beschermvrouwe
van het Amsterdamsch Conservatorium. 137
4.3.2. De periode tot 1899
Vanaf zijn benoeming aan het Paleis voor Volksvlijt zocht De Pauw naar middelen om zijn
bestaan in zijn nieuwe vaderland van een stevige basis te voorzien. 138 Op 3 augustus 1882
trad hij in het huwelijk met de drie jaar jongere Louisa Hester Beudt. 139 Aanvankelijk
woonden zij op de Jan Steenstraat 237 in Amsterdam. Tussen 1885 en 1888 verhuisde het

130

Geciteerd in Dresden, 15.
Het gebouw bevatte ‘slechts vier à vijf niet zeer groote kamers, bestemd voor het onderwijs’ (NvdD, 16
september 1884).
132
Hij behield deze functie tot 1895 en werd opgevolgd door Daniël de Lange. Van 1913 tot 1924 was Röntgen
directeur van het Conservatorium.
133
BAC, Bericht van het 7e schooljaar (1890-1891), 14.
134
Dresden, 17.
135
NvdD, 16 september 1884, spreekt over achtentwintig leerlingen. In een verslag van 19 december 1884 wordt
gesproken over acht leerlingen zang, vijftien piano en zeven viool (NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2759,
notulen [Toonkunst] 1882-1888).
136
Dresden, 71.
137
Ibidem, 18.
138
Zijn overschrijving uit het bevolkingsregister te Brussel naar Amsterdam vond plaats op 14 februari 1880
(Departement Demografie, Stad Brussel). Op 1 juli 1903 liet hij zich tot Nederlander naturaliseren (Bevolkingsregister Bussum).
139
Geboren op 4 juni 1855 te Breda. Bevolkingsregister Bussum 1890-1900, 11/11. Zij was een dochter van
Albert Joseph Louis Beudt, rijksontvanger, en Septima Fines Jeanne de Raikem. Het huwelijk werd in Amsterdam gesloten (GAA, huwelijksakten). Zij overleed op 14 oktober 1942 te Bussum.
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gezin naar de Ruyschstraat 5. 140 Beide adressen bevonden zich in de directe omgeving van het
Paleis voor Volksvlijt. In 1885, 1888 en 1893 werden drie kinderen geboren: Paulina Jeanne
Louise, Albert Lieven Jan en Pieter Frederik Marie. 141 In maart 1889 verhuisde De Pauw naar
Bus-sum, Heerenstraat 34, 142 waar hij tot zijn dood bleef wonen.
Hoewel De Pauw in Brussel een Eerste Prijs piano had verworven, trad hij zelden als
pianist op. Eind februari 1880 soleerde hij bij het Paleisorkest in het Pianoconcert in G van
Mendelssohn. Na de pauze speelde hij Polonaise in Es van Chopin. 143 Zijn grote verdiensten
als pianist lagen – zeker na 1899 – op het onderwijsvlak. Vanaf de eerste Amsterdamse jaren
tot lang na zijn aanstelling aan het Conservatorium gaf hij privéonderricht. 144 In 1895 werd
De Pauw pianodocent aan de Muziekschool van Toonkunst, 145 een post die hij tot zijn dood
bekleedde. Om zijn lespraktijk onder de aandacht te brengen, liet hij van 1880 tot 1882 regelmatig de volgende advertentie in de Amsterdamsche Gids plaatsen:
De Heer DE PAUW, Organist van het Paleis voor Volksvlijt, heeft eenige uren daags
beschikbaar, tot het geven van onderricht voor orgel en piano. Tot het bekomen van
inlichtingen gelieve men zich met franco brieven te wenden tot het Paleis voor Volksvlijt.
Het is niet bekend, hoeveel en welke privé-leerlingen De Pauw heeft opgeleid. Mogelijk was
zijn opvolger aan het Paleis, C.F. Hendriks jr., die eerder bij H.L.Chr. ten Broeke had gestudeerd, er één van. 146 Deze latere organist van de Oude Lutherse Kerk is echter nooit voor het
hoofdvak orgel aan het Conservatorium ingeschreven geweest, 147 wel voor compositie, welke
studie hij in 1888 met een diploma afsloot. 148
De annalen van 1884 tot 1890 vermelden De Pauw behalve als hoofdvakleraar orgel
ook als hoofdvakdocent piano. 149 In deze hoedanigheid heeft hij toen echter geen onderricht
gegeven. In 1899 verving hij zijn zieke collega Louis Coenen 150 en leidde gedurende de volgende vijfentwintig jaar een indrukwekkende reeks pianisten op. 151 Vanaf 1884 gaf hij bijvaklessen piano, beginnend met vijftien leerlingen; in de jaren 1897-1899 was dit aantal opgelopen tot 43. In 1899 werd Wouter Hutschenruyter wegens de benoeming van De Pauw tot
hoofdvakdocent als tweede bijvakleraar aangesteld.
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GAA, Geboorteakten van de twee oudste kinderen.
GAA, Geboorteakten; Bevolkingsregister Bussum 1890-1900, 11/11
142
Later omgenummerd tot Heerenstraat 60.
143
AG 1880, nr. 17.
144
In 1909 kwam men er achter, dat De Pauw in het Conservatorium aan ‘privaatleerlingen’ les gaf. Dit was
indertijd door Coenen oogluikend toegestaan, doch nadien verbood de directie De Pauw nieuwe leerlingen aan te
nemen (NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2764, notulen Conservatorium en Muziekschool 1904-1913, 1 november).
145
NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2764, notulen Muziekschool [en Conservatorium] 1882-1902, 5 juli en 28
september 1895.
146
Mayer, 288.
147
Ook niet voor het bijvak orgel; pas in 1901 meldden zich hiervoor de eerste leerlingen aan.
148
Hij studeerde compositie vanaf 1885 (BAC, Berichten van het 2e Schooljaar [1885-1886], p. 6; Dresden, 72).
149
BAC, Berichten van het 1e tot en met 6e schooljaar (1884-1890).
150
Deze was een zoon van de eerste conservatoriumdirecteur Frans Coenen.
151
NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2765, notulen Conservatorium 1884-1904, 30 juni 1899: ‘[…] De
direkteur deelt voorts mede, dat de lessen van den Heer Coenen aan de Heeren Röntgen en de Pauw ieder voor
een deel zijn waargenomen. De Heer de Pauw is thans ook tot hoofdvakleraar piano benoemd’. Met ingang van
het nieuwe cursusjaar waren vijf hoofdvakleraren piano werkzaam. Willem Mengelberg, eveneens in 1899 aangesteld, heeft echter nooit aan het Conservatorium gedoceerd. Een parallel deed zich in 1934 voor toen deze door
de Rijksuniversiteit Utrecht werd benoemd tot bijzonder hoogleraar in de interpretatie van muziek. Colleges
heeft hij hier nooit gegeven.
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Het orgelonderricht kwam maar langzaam op gang. In het derde cursusjaar diende zich de eerste leerling aan, G. Koek uit Amsterdam, die echter in maart 1887 overleed. De latere organist, koordirigent en theorieleraar Anton Tierie begon zijn opleiding in 1888, evenwel zonder
een diploma te behalen. Hij was geen uitzondering. Van de 168 conservatoriumstudenten die
tijdens de eerste tien jaar onderwijs genoten, behaalden slechts 44 een akte. Cornelis Pameijer
kreeg als eerste orgelleerling in 1896 een diploma uitgereikt.
Tot 1895 werd het onderricht in het Paleis voor Volksvlijt gegeven. Ook vonden hier
jaarlijks voordrachtoefeningen plaats, die in de Berichten gedetailleerd worden beschreven:
Nog wil ik de aandacht vestigen op de ook schaarsch bezochte orgelklasse. Een kleine
morgen-uitvoering in het Paleis voor Volksvlijt, in tegenwoordigheid van de Heeren
de Lange, Röntgen, van Hall en mij [Frans Coenen, RV], leverde het bewijs dat ook
deze klasse, onder leiding van den Heer de Pauw, aan hooge en strenge eischen voldoet. Het Programma, bestaande uit de groote Toccata in F-majeur van Bach en de
1ste Sonate van Guilmant, uitgevoerd door de Heer A.H. Tierie, en de Toccata en Fuga
in D-mineur van Bach en het Concert in D-mineur van Händel, door de Heer A.L.
Hoog, werd op zeer verdienstelijke wijze ten gehoore gebracht. 152
In het Paleis werden nadien de volgende programma’s uitgevoerd:
[juni 1891]

Bach
Schumann
Rüfer

Fantasia en fuga (G mineur)
Fuga in (B mineur)[sic]
Sonate (G mineur), 1e deel 153

A.H. Tierie

30 juni 1893

Bach
Schumann
Bach

Sonate nr. 3, 1e deel
Fuga over de naam Bach
Sonate nr. 1, 2e deel
Fuga (D mineur) 154

G.H. Manikus

Mendelssohn
Händel
Bach
Rheinberger

Sonate nr. 6
Concert in D kl.t.
Toccata in F gr.t.
Sonate in F kl.t [nr. 7], 1e Allegro 155

27 juni 1894

C. Pameijer
G.H. Manikus
C. Pameijer

In het jaarverslag van 1895-1896 dankt de nieuwe directeur Daniël de Lange het bestuur van
het Concertgebouw voor de mogelijkheid, dat ‘de orgellessen aldaar gegeven kunnen worden
en den leerlingen van dien cursus wordt toegestaan, op vaste tijden hun studiën op het orgel te
maken’. 156 Met de beëindiging van het dienstverband van De Pauw aan het Paleis voor Volksvlijt hielden ook de lessen op het Cavaillé-Coll-orgel op. De reden hiervoor zal wel het toenemende multifunctionele gebruik van het gebouw zijn geweest, waardoor regulier orgelonderwijs bijna onmogelijk werd. 157 Reeds in 1890 klonk de roep om een eigen (studie)orgel,158
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BAC, Bericht van het 6e schooljaar (1889-1890), 12.
BAC, Bericht van het 7e schooljaar (1890-1891), 14.
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BAC, Bericht van het 9e schooljaar (1892-1893), 15.
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BAC, Bericht van het 10e schooljaar (1893-1894), 16.
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BAC, Bericht van het 12e schooljaar (1895-1896), 18.
157
Ook een verhoging van de orgelhuur is hieraan debet. Op 28 september 1895 schreef D. Patijn:
‘[…] De Heer Pleyel uit Parijs heeft een vrij pedaal ter beschikking gesteld aan de orgelklasse, naar aanleiding
van de weigering van het Bestuur van het Paleis voor Volksvlijt, de orgellessen zooals voorheen, daar te doen
plaatsvinden, anders dan tegen eene vergoeding van ƒ 50,- in de maand [dit moet per jaar zijn, het Concertgebouw nam de oude voorwaarde ongewijzigd over, RV], zal de Heer Sillem [bestuursvoorzitter van het Conserva153

178

waaraan echter pas in januari 1917 gehoor werd gegeven. 159 In het Concertgebouw vonden
vanaf 1898 ook alle openbare einduitvoeringen plaats. 160 In dat jaar en in 1899 speelde De
Wolf op het Maarschalkerweerd-orgel Bachs Passacaglia en de Zesde Sonate van Mendelssohn. 161
4.3.3. Een geboren pedagoog
Het dienstverband van De Pauw met het Paleis voor Volksvlijt duurde zestien jaar. Na de
opheffing van het orkest trad hij daar af en toe nog op als begeleider. Inmiddels had hij zijn
bakens als musicus verzet in een richting, die hem de rest van zijn leven bijzondere arbeidsvreugde zou schenken. In de laatste dertig jaar stelde hij zijn talenten volledig in dienst van de
pedagogie, waarmee hij zich een blijvende naam verwierf. Hoewel De Pauw vooral bekend
staat als orgelleraar – om Bijsters vergaande loftuiting te citeren: de man die ‘Nederland
leerde orgelspelen, in plaats van op een orgel te spelen’ 162 – lag het zwaartepunt in het hoofdvakonderwijs bij het pianospel. Het aantal orgelstudenten schommelde gemiddeld tussen vier
en zes (tussen 1899 en 1904 klom dit getal voor een korte periode naar negen), vanaf 1905 gaf
De Pauw tussen tien en twintig pianoleerlingen les. In het cursusjaar 1912-1913 waren het er
23. 163
In het reeds genoemde jubileumboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig
bestaan van het Amsterdamsch Conservatorium in 1934, geven oud-leerlingen blijk van hun
grote waardering voor De Pauw als piano- en orgeldocent. Opvallend daarbij zijn de talloze
loftuitingen van oud-bijvakleerlingen: de vocalisten Gerard Zalsman, Thom Denijs, Tilly
Koenen, Rose Schönberg, Jacoba Dresden-Dhont, violisten Jan Vel, Willem de Boer. Na het
eindexamen van laatstgenoemde in 1904 drong De Pauw er bij hem op aan mee te dingen naar
de enige jaren daarvoor ingestelde Prijs van Uitnemendheid. Hoewel De Boer inmiddels als
tweede violist bij het Concertgebouworkest in dienst was getreden, nam hij het advies van zijn
bijvakleraar aan en behaalde twee jaar later als eerste Nederlandse violist zijn Prix. 164
Rose Schönberg, hoofddocente zang vanaf 1920, roemde ‘deze geboren paedagoog,
legger van fundamenten waarop de hechtste carrières in het Nederlandsche muziekleven van
de afgeloopen vijf en twintig jaar gebouwd zijn; zeldzaam voorbeeld van den geduldigen werker met een onverzettelijk geloof in zijn roeping’. 165
De opgetekende herinneringen van enkele organisten (De Wolf, Meyll, Hasselaar, George
Robert, Van der Horst, Bijster en Nieland) zijn over het algemeen – hoewel lovend – kort en
bondig, vergeleken met de uitvoerige verhalen van twee hoofdvakstudenten piano: Johannes
Gerritsen en Bernhard van den Sigtenhorst Meyer, waarin de musicus en de mens De Pauw
treffend worden getypeerd:
[…] Ook van de opmerkingen van De Pauw, mijn pianoleeraar, heb ik mijn latere leven nog veel genoegen gehad. Inderdaad belangrijks heeft mij De Pauw geleerd. Nu
eens bracht hij mij in verwondering door mij te verklaren, dat bij een zeker pianowerk
torium] pogingen aanwenden deze voortaan in het Concertgebouw doen geven tijdens de repetitiën en de lessen
der orkestschool’ (NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2765, notulen Conservatorium 1884-1904).
158
BAC, Bericht van het 6e schooljaar (1889-1890), 12.
159
Zie 4.3.4.
160
Voordien werden deze in het ‘Gebouw van den Werkenden Stand’ georganiseerd.
161
BAC, Berichten van het 14e schooljaar (1897-1898), p.15; idem 15e schooljaar (1898-1899), 17.
162
Dresden, 52.
163
Zie Bijlage Vb.
164
Dresden, 32.
165
Ibidem, 29.
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van Franck een bepaalde passage zoo en zoo gespeeld moest worden, omdat men zich
een volbezet strijkorkest had voor te stellen, en bij de terugkeer van dezelfde passage
een anderen aanslag moest aanwenden, omdat klaarblijkelijk bazuinen en trompetten
deze zouden spelen. Dan op een andere plaats heette het: denkt u zich deze passage,
voorgedragen door gedempte trompet, Engelsch hoorn of basclarinet. Allemaal blauwe oneindigheden voor de begeerige muziekziel. Bij Bach’s “Chromatische” heette
het dan weer, kon men gerust Rechter- of L.H. op enkele plaatsen verdubbelen, aangezien men op de oude clavecimbels eenvoudig verdubbelingsregisters uittrok. Zoo was
er veel dat bevruchtend werkte. 166
Van mijn leermeesters aan het “Amsterdamsch Conservatorium”, De Pauw, De Lange, Zweers en Röntgen, treedt in mijn herinnering één figuur het sterkst naar voren:
De Pauw. Deze gróte, hoogst bescheiden man is gedurende mijn opleiding en in mijn
verder leven zóveel voor mij geweest, dat ik in grote dankbaarheid deze enkele regels
wel geheel aan hem mag wijden.
Alleen degenen (de velen!), die van hem hebben les gehad, weten welk een toewijding
hij voor zijn leerlingen had; wat een bemoediging er steeds opgesloten lag in het
enkele woord, dat hij zei, of in de handdruk, waarmee de les beëindigd werd; en alleen
zij kennen de goedheid van ooguitdrukking, wanneer hij de korte, rake, onvergetelijke
opmerkingen maakte over fouten, die er “par-ci, par-là” nog te verbeteren waren.
De Pauw ging zelf vóór in het harde werken, dat hij van zijn leerlingen eiste.
Teruggetrokken levend in zijn “petit coin de terre hollandaise”, wars van elk uiterlijk
vertoon, ontzegde hij zich vrijwel alles ter wille van zijn werk: “il est 6 heures et
demie, - je n’ai pas encore eu une heure de libre dans toute ma journée de Dimanche;
durant toute la semaine je n’ai pas une heure à moi’’. Met zijn groot, gevoelig hart
voor alles, wat leefde, had hij als enige liefhebberij na de “besognes fatiguantes” aan
’t eind van elk leerjaar, waarbij hij ook nog “leçons autant que possible” gaf, zijn
tuin: “et cette damnable sécheresse qui met à mal tout mon jardin! – et je ne sais pas
voir celà de sang-froid, de sorte qu’à chaque instant que j’ai libre, à Bussum, je
pompe – pompe – pompe – et arrose – arrose – arrose …, car on ne peut pas compter
sur les jardiniers….
Gelukkig het Conservatorium, dat deze man onder zijn oprichters heeft gehad en hem
de ontwikkeling van zoveel jonge talenten heeft kunnen toevertrouwen; hij, voorbeeldig leermeester, was en bleef voor ieder van zijn leerlingen: een toegewijde leider, de
trouwe vriend. 167
Tussen 1914 en 1916 was Hendrik Andriessen bijvakleerling orgel van De Pauw. In zijn rapporten worden ‘vlijt’ en ‘vorderingen’ omschreven als zeer voldoende resp. voldoende. 168
Over zijn lessen in improvisatie brengt hij het volgende ‘Salut Wagner’ in herinnering: 169
Toen het Conservatorium nog geen orgel rijk was, gaf de heer Jean B. de Pauw zijn
lessen in het Concertgebouw. Op een dezer lessen zeide hij mij, met zijn bekend mildironisch lachje: ‘Verbeeld U zich dat deze Concertzaal eigentlijk een kerk is en maakt
U eens een mooie middeleeuwsche organum op het “Dies Irae”. – En na eenige minuten: ‘Ziezoo, en verbeeld U zich nu in de opera te zijn en fantaseert U op dit thema
166

Ibidem, 33 (Gerritsen).
Ibidem, 42 (Van den Sigtenhorst Meyer).
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L. van Hasselt (e.a.), Duizend kleuren van muziek, Leven en werk van Hendrik Andriessen (Zutphen 1992),
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Dresden, 45.
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wagneriaansch!’. Toen ik vragend opkeek, zei de oude heer: ‘Ja, ja, toen ik in Brussel
organist was, moest ik de plechtige Aanbiddingsloven naar sommige componisten
inrichten! Men kondigde van te voren aan: Salut-Webèr of Salut-Wagnèr! – Maar ik
verschoon U, ’t behoeft niet; het was maar om U te plagen’.
Hoezeer De Pauw zich om persoonlijke omstandigheden van zijn leerlingen bekommerde,
verhaalt Bart van Beinum in de biografie over zijn vader Eduard, pianoleerling vanaf 1918 en
later dirigent van het Concertgebouworkest. 170 De uit Arnhem afkomstige musicus had een kil
en donker kamertje in de binnenstad gevonden, waar hij spoedig vereenzaamde. Voor zijn
studie stond hem een ondermaatse huurpiano ter beschikking. Zijn hospita verzorgde hem
slecht (ze gaf zoals dat vroeger heette ‘gelegenheid’ en verhuurde voor enige uren kamers aan
jonge paartjes!); Van Beinum raakte ondervoed en werd ziek. De Pauw greep in en zorgde dat
hij onderdak kreeg bij een gefortuneerd, kinderloos echtpaar, dat het jonge pianotalent in contact bracht met welgestelde kringen. Ook na de huisvestingsproblemen te hebben opgelost
hield De Pauw zijn leerling met vaderlijke zorg in het oog.
4.3.4. Structuur van het orgelonderwijs
Na de moeizame start in het orgelonderwijs kwam er vanaf de eeuwwisseling meer regelmaat.
Orgelwerken werden in de programma’s van de einduitvoeringen opgenomen. Van de vijftig
leerlingen, die bij De Pauw studeerden, behaalden dertig het einddiploma. Enkele studenten
haakten na een jaar af (zoals C. Spruyt, P. van Heteren en Cor Kee) of voltooiden anderszins
de opleiding niet. Tot 1925 was er slechts één eindakte; in dat jaar werd het solistendiploma
ingevoerd; Jan Nieland legde als eerste het pianoexamen hiervoor met goed gevolg af. 171
Reeds in 1901 was de Prijs van Uitnemendheid ingesteld en zeven orgel- en vier
pianoleerlingen van De Pauw zagen hun studie hiermee bekroond. Enkelen combineerden bij
hem de opleidingen orgel en piano (o.a. Cornelis, Lürssen, Bakker, Bijster en Nieland).172
Voor zover bekend maakte De Pauw geen gebruik van assistenten.
De opleidingsduur varieerde van twee tot vier jaar. In reglementen wordt het orgelonderwijs als volgt omschreven in Artikel 3e en 16d:
Dit onderwijs heeft ten doel: als hoofdvak: volledige ontwikkeling der techniek en der
voordracht, zooals die voor solisten, kerkorganisten en onderwijzers vereischt worden.
Toelatingseischen: […] door het voldoende voordragen van gemakkelijke stukken
voor Orgel (met pedaal) van Bach. 173
In leerplannen tot 1924 kwam kerkelijk orgelspel nauwelijks ter sprake. De Pauw heeft zich
immers van het begin af uitsluitend als concertorganist geprofileerd en als zodanig onderricht
gegeven. In 1901 ondernam hij evenwel een poging om de protestantse kerkmuziek te stimuleren, al had hij niet de mogelijkheden om dit lesvak zelf te verzorgen: 174
[…] De heer de Pauw heeft de aandacht van den directeur gevestigd op de wenschelijkheid van het openen aan het Conservatorium van eene klasse voor protestantsch
170

B. van Beinum, Eduard van Beinum, Over zijn leven en werk (Bussum 2000), 14-15.
Dresden, 77. Nieland was zijn pianostudie bij De Pauw begonnen en voltooide deze onder Willem Andriessen.
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Tot de vroege leerlingen die piano resp. orgel studeerden behoorden Manikus en Spruyt.
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NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2762, gewijzigd reglement uit 1889.
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NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2764, notulen Muziekschool [en Conservatorium] 1882-1902, 17 mei
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kerkgezang en zulks ten behoeve der leerlingen-organist. De heer de Lange gelooft
met den heer de Pauw dat hierdoor in een leemte zal worden voorzien. Hij meent in
den organist Pameijer, wien hij een bezoldiging van ƒ 80,- toegekend zou willen zien,
een geschikte onderwijskracht naar deze klasse te hebben gevonden. De commissie
machtigt den heer directeur stappen in deze richting te doen.
Met ingang van september 1901 werd Pameijer officieel als docent voor het vak ‘protestantsch kerkgezang’ benoemd; voorafgaande aan het besluit was hij reeds met de cursus begonnen. Men ging ervan uit dat het surplus van ƒ 15,- per leerling per jaar door de kerken zou
worden vergoed. 175 Ondanks de goede bedoelingen was deze cursus geen lang leven beschoren; in 1907 werd ze beëindigd.176 In het volgende overzicht zien we Pameijer met wisselende
bedragen op de loonlijst: 177
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1904-1905
1906-1907

ƒ 160,ƒ 200,ƒ 120,ƒ 60,ƒ 100,ƒ 20,-

Drie jaar na het eerste initiatief werd een kerkmuzikaal onderdeel aan het examen voor de
Prijs van Uitnemendheid toegevoegd. Bij de theoretische eisen zien we ‘begeleiding van
koralen, met voor- tussen en naspel’ vermeld. 178 Bij het volgende Prix-examen in 1919 is het
koraalspel naar het praktisch gedeelte in de namiddag verschoven. De kandidaat diende ‘op
een door de jury opgegeven koraal (‘in één der oude kerktoonsoorten’) een voor- en naspel te
improviseren’.
Deze toevoegingen waren de eerste stappen om de aandacht te vestigen op de kerkmuzikale praktijk van menig conservatoriumstudent. De meeste orgelleerlingen waren van
protestantse huize. Onder de weinige katholieken treffen we o.a. Evert Haak en Jan Nieland
aan. In 1922 verontschuldigde De Wolf zijn leraar, dat deze
zich op kerkelijk gebied niet heeft bewogen, daar hij geen plaats als organist hier ingenomen heeft en als Roomsch-Katholiek buiten de sfeer van onzen Protestantschen
Eeredienst stond. […] Toch waren zijne voorbeelden, opmerkingen over koraalfiguraties en improvisatie zeer leerrijk. 179
Pas na het overlijden van De Pauw kwam een felle discussie op gang: diverse organisten eisten ‘koraalspel’ letterlijk als broodnodig deel van de hoofdvakopleiding, niet alleen als toevoeging voor het examen van de Prijs van Uitnemendheid. Nu liet De Wolf blijken, dat hij
zich aan de omissie van het kerkelijk orgelspel ‘vanaf 1896 had geërgerd aan die wantoestanden. […] Koraalspel en orgelbouw moeten worden hoofdvakken’. 180 In De Pauws necrologie
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Ibidem.
Getuige een mededeling van Ewald Kooiman, moet Pameijer later weer in genoemde functie werkzaam zijn
geweest. Kooiman hoorde indertijd van zijn leraar Klaas Bakker dat koraalspel tot het lesaanbod van het Amsterdamsch Conservatorium behoorde. Bakker studeerde aan het Conservatorium van 1917 tot 1923.
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schreef hij slechts dat ‘de examens [voor de Prijs van Uitnemendheid, RV] nog aan belangrijkheid kunnen winnen door het Koraalspel, in alle vormen, een belangrijker plaats toe te
kennen’. 181 Ook de secretaris van de Nederlandse Organisten Vereeniging, De Pauws vroegere leerling Frits Rootlieb, drong aan op het opnemen van kerkelijk orgelspel binnen de
hoofdvakopleiding. 182 Pas met de benoeming van De Wolf zou deze wens vervuld worden. In
1928 stonden in het reglement de volgende onderdelen met betrekking tot ‘Orgel’ genoemd:
koraalspel, methodiek en paedagogiek. 183
Vanaf 1895 gaf De Pauw in het Concertgebouw les, waarbij de leerlingen ook op het orgel
konden studeren. In 1908 was hiervoor het contract verlengd, maar vier jaar later gaf het
bestuur van het Concertgebouw te kennen dat het jaarlijks te betalen bedrag van ƒ 50,- niet
meer toereikend was. 184 De prijs voor acht uur per week werd verhoogd naar ƒ 100,-. Elk uur
daarboven kostte dertig cent meer. 185 Het werd het bestuur van Toonkunst van lieverlede duidelijk dat nieuwe wegen bewandeld moesten worden. De lessen alsmede enige studieuren in
het Concertgebouw bleven behouden. Bij het bestuur van de Vrije Gemeente werd een verzoek ingediend om het Witte-orgel aldaar voor studiedoeleinden beschikbaar te stellen. 186
Daarnaast nam men initiatieven om voor het ‘Huis met de hoofden’ een studieorgel
aan te schaffen. Opbrengsten van concerten werden voor dit doel aangewend. 187 Bij de Duitse
firma Sauer werd een orgel besteld, dat eind oktober 1916 werd geplaatst. 188 Op 13 januari
daaropvolgend liet De Pauw de inspeling van het nieuwe instrument over aan zijn leerling
Anthon van der Horst – kennelijk als blijk van waardering voor diens talent. 189 De Pauw liet
overigens direct merken, dat het studieorgel alleen voor leerlingen van het eerste tot en met
het derde jaar geschikt was. Over de omvang, dispositie en latere lotgevallen is niets bekend.
Voor de lessen en studieuren van eindexamenkandidaten diende het Concertgebouworgel beschikbaar te blijven. 190
Vanaf 1898 vonden aan het eind van elk cursusjaar algemene einduitvoeringen plaats
in de grote zaal van het Concertgebouw. Kamermuziek, solo-uitvoeringen met orkest – zowel
vocaal als instrumentaal – wisselden met orgelspel af. In 1904 werden behalve de hieronder
aangegeven orgelwerken composities gespeeld van Chausson, Wagner, Mozart, Bach, Bruch,
Beethoven en Volkmann. Zowel orgel- als pianoleerlingen van De Pauw traden op, waaronder
de pianist Willem Andriessen, die op 28 juni 1907 het Pianoconcert in Es van Liszt vertolkte.
Het orgelaandeel varieerde van één tot vijf composities. In een aantal gevallen speelden de
leerlingen eindexamenrepertoire. Sommigen waren nog geen kandidaat voor het diploma.
Andere, later afgestudeerde leerlingen, hebben nooit aan einduitvoeringen deelgenomen. 191
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20-06-1898
20-06-1899
[1900]
28-06-1901

Bach
Mendelssohn
geen orgeluitvoeringen
Bach
Mailly
20-06-1902
Händel
Bach
Lux
01-07-1903
Hesse
Mendelssohn
01-07-1904
Bach
Mendelssohn
Widor
Händel/Best
Guilmant
30-06-1905
Händel
Widor
Bach
29-06-1906
Bach
28-06-1907
Bach
Guilmant
01-07-1908
Bach
Händel
29-06-1909
Widor
Guilmant
01-07-1910
Bach
Mailly
Bach
26-06-1911
Rheinberger
Widor
17-06-1912
Franck
Guilmant
24-06-1913
Bach
Mendelssohn
Guilmant
30-06-1914
Bach
28-06-1915
Mendelssohn
Bach
28-06-1916
Bach
Widor
Händel
30-06-1917
Widor
Guilmant
29-06-1918
Franck
28-06-1919
Mailly
28-08-1920 [?] Bach
Franck
25-06-1921
Franck
24-06-1922
Bach
Franck
[1923]
geen orgeluitvoeringen
28-06-1924
Franck

Passacaglia
Sonate nr. 6

C. de Wolf
C. de Wolf

Toccata in F
Andante en Allegro [uit Sonate in d]
Larghetto
Fuga in a
O Sanctissima, variations de concert
Variaties op een Engels volkslied
Sonate nr. 4, delen
Toccata in F
Sonate nr. 1, Andante [recitativo]
Symphonie nr. 5, 1e en 2e deel
Dubbelkoor uit Israël in Egypt
Pastorale uit Sonate nr. 1
Concerto nr. 4 [in F]
Symphonie nr. 5, 3e en 5e deel
Preludium en fuga in a
Passacaglia in c
Fuga in g
Pastorale [uit Sonate nr. 1]
Preludium en fuga in a
Concerto [nr. 2] in Bes, 1e deel
Symphonie nr. 5, 1e deel
Marche funèbre et Chant séraphique
Toccata en fuga in d
Andante uit Sonate nr. 1
Preludium en fuga in a
Sonate [nr. ?] in G
Symphonie nr. 5, 2e en 3e deel
Final
Marche funèbre et Chant séraphique
Fuga in D
Sonate [nr. ?], Andante en Marcia
Grand Chœur, [Sonate nr. 1]: Pastorale
Fantasia en fuga in g
Sonate [nr. 2] in c
Toccata en fuga in d
Preludium en fuga in a
Andante in Bes [uit Symphonie nr. 2]
Concerto [nr. 8] in A, 1e deel
Symphonie nr. 6, 1e deel
Pastorale [uit Sonate nr. 1]
Choral III
Sonate in d
Fantasia en fuga in g
Final
Choral III
Toccata en fuga in d
Final

E. Cornelis
L. Robert
E. Veen

Final

M. Monnikendam

L. Robert
W. Westerhoud
J. Brugge
J. Slot
C. Roest
E. Cornelis
L. Robert
F. Molenaar
J. Slot
C. Roest
J. Slot
C. Roest
J. Meyll
F. Hasselaar
F. Hasselaar
C. Wijers
J.v.d. Bom
J. Rootlieb
C. Wijers
J. Rootlieb
C. Wijers
J. Rootlieb
J. v.d. Bom
D. v.d. Stam
S. Duif
M. Lürssen
M. Lürssen
E. Haak
A. v.d. Horst
E. Haak
W. Swijters
A. v.d. Horst
A. v.d. Horst
E. Haak
G. Rubbert [Robert]
J. Zwaan
N. Bakker
J. Zwaan
J. Bijster
J. Bijster
J. Nieland

Guilmant en Widor domineerden het Franse repertoire. Zoals eerder opgemerkt kwam de
orgelmuziek van Franck relatief laat in zwang, in tegenstelling tot zijn andere werken, als
184

Variations Symphoniques, Vioolsonate in A, Pianoquintet en Prélude, Choral et fugue, die in
conservatoriumverband al eerder uitgevoerd werden. 192 Onduidelijk is waarom De Pauw op
Choral III (vast keuzewerk van Prix-leerlingen vanaf 1904) en Final na de werken van zijn
landgenoot aanvankelijk zo weinig propageerde. Vanaf 1919 kwam Franck meer onder de
aandacht. Bijster plaatste in 1924 zeven van de twaalf grote werken op zijn keuzelijst. Merkwaardig blijft echter dat de composities Fantaisie en Ut, Grande Pièce Symphonique, Prière,
Fantaisie en La en Choral II in de lijsten van Prix-kandidaten ontbreken, hoewel uiteraard
niet is uitgesloten dat ze wel degelijk door leerlingen zijn ingestudeerd.
In zijn piano-onderwijs behandelde De Pauw voornamelijk werken van Beethoven (als
enige van de Weense klassieken), Bach, Schumann, Grieg, Weber, Mendelssohn, Godard,
Chopin, Brahms, Liszt (van de laatste drie het Eerste Pianoconcert), Saint-Saëns (Tweede
Pianoconcert). In 1904 liet hij een leerling tijdens een voordrachtoefening Francks Aria et
Final (zonder de Prélude) spelen. Later stonden menigmaal de Variations Symphoniques op
het programma. Ook werken van Rachmaninov (Tweede Pianoconcert, Elegie, Prelude),
Ravel (Sonatine) en een enkele maal Widor (Airs de ballet) kwamen tot uitvoering. 193 Van
zijn pianoleerlingen dienen de volgende te worden genoemd (met jaar van diploma en eventuele Prix d’Excellence): E. Cornelis (1902), W. Andriessen (1906, Prix 1908), E. Penha
(1911, Prix 1913), M.J. Lürssen (1916), J.J. Couvée en M.W. Erdtsieck (1921, Prix 1923),
N.J. Bakker (1921), E.A. van Beinum (1923), J. Bijster (1923), J.H.I.M. Nieland (1923, cum
laude).
De Pauw heeft geen aanwijzingen nagelaten over interpretatie van orgelmuziek. Hoewel hij uit de school van Lemmens en Mailly kwam, zijn er geen aanwijzingen dat hij zich
strikt aan de Ecole d’Orgue van eerstgenoemde hield. 194 We zagen reeds dat Mailly vanaf
1889 de orgelmethode van W.T. Best hanteerde. De principes van de Franse school hebben
ten onzent slechts zeer beperkt navolging gevonden. Het binden van notes communes was
onbekend in het orgelonderwijs van De Pauw. 195 Hij conformeerde zich eerder aan de toenmalige Duitse opvattingen die ook in ons land golden. Bij Bachwerken waren enige registratiewisselingen en verdubbelingen (o.a. in het pedaal) gebruikelijk. De Wolf meldt dat bij De
Pauw ‘het spelen met “volle werk” [bij Bachwerken] werd vermeden, evenals het overdreven
gebruik van zwevende stemmen’. Ook liet hij zich niet verleiden tot het gebruik van nieuwe
technische hulpmiddelen. 196 Schouten is beschouwelijker in zijn beschrijving: 197
[…] Toch was De Pauw er de man niet naar om slaafs de principes van een ander te
volgen. Zelf had hij alle speeltechnische problemen tot den grond doordacht en zijn
scherp analytische intelligentie maakte hem uitermate geschikt om oogenblikkelijk te
weten op welke moeilijkheid een leerling stuitte en hoe die te overwinnen. De Pauw
was echter meer dan een uitstekend didacticus; hij was een groot paedagoog, die zich
op elken leerling afzonderlijk geheel wist in te stellen. Wilde een leerling zich geheel
op zijn gevoel laten drijven, dan wees De Pauw hem op de logische ontwikkeling in het
kunstwerk, die een logisch doordachte vertolking vraagt. Was een leerling daarentegen te celebraal ingesteld, dan accentueerde De Pauw, dat bij de vertolking het gevoel
192

Resp. in 1894, 1895, 1899 en 1900. BAC, Berichten van het 10e schooljaar (1893-1894), 10; idem 11e
schooljaar (1894-1895), 11; idem 15e schooljaar (1898-1899), 13, 17; idem 16e schooljaar (1899-1900), 13. De
eerste Franckuitvoeringen in het Conservatorium vonden onder leiding van Röntgen plaats.
193
Een zeer veel tijdens conservatoriumuitvoeringen gespeeld werk was Variations Symphoniques voor cello en
orkest van Léon Boëllmann.
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Het Franse conservatoriumonderwijs hield daarentegen het gebonden spel zeer lang in stand. De inzichten van
Lemmens werden vanaf 1890 tot ver in de 20ste eeuw uitgedragen door Widor, Guilmant, Gigout en Dupré.
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Mededeling Ewald Kooiman over zijn oudleraar Klaas Bakker.
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De Wolf (1922), 52.
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den doorslag moet geven en trachtte hij de impulsiviteit van den leerling te stimuleeren. Met de meest pakkende voorbeelden uit het dagelijksche leven wist hij zijn inzichten te verduidelijken en er ging zoo’n invloed van hem uit, dat elke leerling een onbegrensd vertrouwen in hem had en voelde dat De Pauw hem geheel begreep.
Een voorbeeld hoe De Pauw met notentoevoegingen in Bachwerken omging, toont ons Cor
Kee bij zijn bestudering van Preludium in e-moll BWV 533. Behalve octaafverdubbelingen
zien we ook akkoorduitbreidingen, terwijl de toegevoegde registraties zijn geënt op een ‘oudhollands’ orgel. 198
4.3.5. Salariëring
In 1895 werd De Pauw, die al docent was aan het Conservatorium, pianoleraar aan de Muziekschool van Toonkunst. Het wegvallen van een niet gering salaris als organist van het
Paleis voor Volksvlijt noopte hem om te zien naar een nieuwe betrekking, die begin juli haar
beslag kreeg: ‘[…] De heer de Pauw, zal behoudens goedkeuring van het Bestuur, tot leraar
benoemd worden, enkele leerlingen zullen hem worden toegewezen’. 199 Aanvankelijk kreeg
De Pauw de lagere klassen toebedeeld, hoewel hij op voorhand niet van de hogere klassen zou
worden uitgesloten. 200
Het piano-onderwijs aan de Muziekschool werd klassikaal gegeven. Bij het aantreden
van Röntgen in 1878 waren 238 pianoleerlingen ingeschreven, verdeeld over 38 klassen. De
hogere, waaraan hij les gaf, telden elk drie à vier leerlingen. 201 Het docentencorps bestond
rond 1900 uit circa 25 docenten. Enkele leraren hadden een grote lespraktijk: Tierie, Mossel
en vooral de latere directeur Ulfert Schults.
De kasboeken en jaarrekeningen van Conservatorium en Muziekschool zijn voor een
groot gedeelte bewaard. 202 We kunnen ons hierdoor een redelijk beeld verschaffen van de
activiteiten van de docenten, verdeling over beide instellingen, aantallen gegeven lesuren etc.
Al gauw wordt duidelijk dat Röntgen zijn werkveld verlegde naar het Conservatorium: in het
eerste decennium na 1900 werd hem vanwege de Muziekschool nog slechts ƒ 200,- per jaar
uitbetaald. 203 De lespraktijk van Bosmans bleef zichtbaar achter op die van zijn collega’s, het
aantal aanmeldingen bleef de eerste jaren zeer beperkt. Het directeurschap van Coenen werd
apart met ƒ 500,- gehonoreerd. In 1906 was dit bedrag nog niet verhoogd. Uit de jaarrekenin-
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Cor Kee, ‘Uit mijn boekerij’, Het Orgel 73/7/8 (juli/augustus 1977), 210-211. Andere getuigenissen zijn niet
bewaard gebleven. In een interview met Herman de Kler (1994) sprak Kee over het orgelonderwijs van De
Pauw. Dit was sterk op de techniek gericht. De Pauw sloeg de maat met een stok. Het gebruik van de metronoom
vond hij zeer belangrijk. Bij het spelen mocht tegen het slot van een stuk ‘eventjes’ worden ingehouden. Hij lette
bijzonder op de speelhouding van de leerling: ‘mooi neerzetten, vingers gebogen’. In frasering, articulatie en
vingerzetting was hij bijzonder streng. Tegenspraak duldde De Pauw niet. Leerlingen behoefden niet uit het
hoofd te spelen (H. de Kler, ‘‘Kijk eens, hij had altijd zo’n stok bij zich, dat zegt genoeg’. Cor Kee over zijn
oud-leraar Jean-Baptiste de Pauw’, Het Orgel 101/4 [juli/augustus 2005], 38-41).
199
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1897-1911 (doos 2770), Exploitatie Muziekschool 1904-1906 (doos 2769), Docentenhonoraria Conservatorium/
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In de jaren 1894-1896 stond hij voor het conservatoriumonderwijs voor ƒ 2400,- op de loonlijst, later gaf hij
minder les (rond ƒ 1500,-).
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gen blijkt dat Coenen na 1890 alleen nog zijn directeurspost vervulde. Enkele cursusjaren
geven inzicht van de salarisontwikkeling van de oprichters van het Conservatorium: 204

Frans Coenen
Daniël de Lange
Joseph Cramer
Julius Röntgen
Johannes Messchaert
Henri Bosmans
Jean-Baptiste de Pauw

1884-1885

1890-1891

1893-1894

ƒ 765,20
ƒ 306,75
ƒ 406,75
ƒ 606,75
ƒ 406.75
ƒ 129,25
ƒ 640,-

ƒ 500,ƒ 1200,ƒ 625,ƒ 1100,ƒ 1850,ƒ 250,ƒ 1293,69

ƒ 500,ƒ 1600,ƒ 600,ƒ 1600,ƒ 768,50
ƒ 100,ƒ 1312,90

1896-1897

1899-1900

ƒ 2100,ƒ 1250,ƒ 1300,-

ƒ 1700,ƒ 1500,-

ƒ 2160,-

ƒ 2821,-

Uit de financiële gegevens van beide instellingen kunnen we eveneens opmaken in welke mate het conservatoriumonderwijs en het leraarschap aan de Muziekschool voor De Pauw een
steeds grotere rol gingen spelen. Na 1895 steeg het aantal lesuren beduidend, in het cursusjaar
1901-1902 gaf hij alleen al in conservatoriumverband 39½ uur les. Een overzicht:
Conservatorium 205
1884-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898

ƒ 640,800,1110,880,989,75
1049,25
1293,69
1158,20
1250,25
1312,90
1511,50
1833,95
2160,2394,50

1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910

2350,2821,3233,90
3070,85
3050,50
3163,85
2559,25
3063,60
3130,2590,95
[?]
[?]

Muziekschool 206

(8)
(10)
(14 ½)
(11)
(11)
(11)
(13)
(13)
(13½)
(13½)
(15½)
(17½)
(25¼)
(24)

[?]
[?]
[?]

(32½)
(17½ ?)
(32½)
(39½)
(33)
(34½)
(27¾)
(33)
(35)
(28)
[?]
(36¾)

[?]
2183,33
1025,[?]
[?]
[?]
1750,1962,50
1937,50
1849,98
2249,98
2833,32

Opmerkingen
de Pauw, piano-onderwijs
idem
onkosten orgeltrapper ƒ 4,75
piano- en orgelonderwijs

piano 1340,-; paedagogie 750,-;
orgel 225,-; orgeltrapper 76,-;
onkosten 3,50
M.: gegevens over 1e en 2e kwartaal
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NMI, Archief 288, MtBdT/A, 2770, kasboek Conservatorium 1884-1905.
De fluctuaties houden behalve het aantal uren uiteraard verband met het soort onderwijs (bijvak, hoofdvak)
dat De Pauw gaf. Sommige bedragen worden echter ook hierdoor niet afdoende verklaard, bijvoorbeeld die van
het jaar 1900-1901 en 1901-1902. Het tussen haakjes aangebrachte aantal uren is afkomstig van de jaarverslagen
(Berichten van het Schooljaar) en mogelijk niet altijd nauwkeurig (vgl. 1899-1900).
206
Bij een aantal jaaropgaven is slechts een totaalbedrag ‘Honor. Leeraren’ vermeld.
205
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1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924

[?]
[?]
[?]
[?]
3310,2830,[?]
[?]
[?]
[?]
>4320,>5120,[?]

(24½)
(27)
(24¾)
(24¼)
(28¾)
(25¾)
(30)
(24¾)
(28¼)
[?]
(>27)
(>32)
[?]

M.: gegevens over 1e en 2e kwartaal

1425,[?]
[?]
[?]
1649,99
2266,67
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]
[?]

Volgens de ‘Berichten van de schooljaren’ meldden de eerste bijvakleerlingen orgel zich in
1901 bij De Pauw aan. Vanaf 1912 gaf hij voorts didactiek (paedagogie) piano. 207 Het aantal
uren voor bijvak piano daalde hierdoor. Blijkens een specificatie uit 1897/98 is een apart bedrag voor een orgeltrapper ingecalculeerd. Het is onduidelijk welke kosten hier precies worden bedoeld. In het Concertgebouw, waar hij inmiddels les gaf, werd het Maarschalkerweerdorgel door een gasmotor aangedreven. 208
Door de verdubbeling van subsidies van Rijk, Provincie en Gemeente werden in 1919
de salarissen van de docenten verhoogd. Uit de notulen blijkt eveneens dat leerlingen voordien slechts een half uur per week hoofdvakles hadden. 209 In het tweede en derde jaar werd
voortaan één uur lesgegeven. 210 Tevens werd gepoogd om voor bijvaklessen ‘gewone’ leraren
in te zetten in plaats van hoofdvakdocenten. De salarisverhogingen leidden tot het volgende
resultaat (jaarbedrag per wekelijks lesuur):
Hoofdleeraar had voor hoofdvak
,,
,,
,, bijvak
Leeraar
,,
,,
,,

ƒ 150,-, wordt ƒ 160,ƒ 100,-, ,, ƒ 140,ƒ 80,-, ,, ƒ 100,-

4.3.6. Prijs van Uitnemendheid
In 1901 werd in Amsterdam de Prijs van Uitnemendheid geïntroduceerd. Vermoedelijk gebeurde dit op initiatief van De Pauw. 211 Indien een leerling tot het voorbereiden van deze prijs
werd toegelaten, duurde de studie één tot drie jaar langer. Na het behalen van het einddiploma
in 1899 stelde men Cornelis de Wolf als eerste in de gelegenheid om voor deze prijs verder te
studeren. De Lange had de volgende voorwaarden aan het examen verbonden: 212
•
•

het examen zou moeten worden afgenomen ten overstaan van twee buitenlandsche
kunstenaars van naam;
’s morgens zou een niet publiek theoretisch onderzoek moeten plaatsvinden, en ’s mid-

207

Het is niet duidelijk wat in 1897/98 met paedagogie wordt bedoeld. In het jaarverslag van 1899-1900 staan
lessen ‘paedagogie orgel en piano’ vermeld. Het is onbekend wie deze lessen gaf.
208
Verheijen, 17.
209
NMI, archief 288, MtBdT/A, doos 2764, notulen Conservatorium en Muziekschool 1913-1923, 27 mei 1919.
210
Het eerste jaar bleef klaarblijkelijk op een half uur staan. Over leerlingen die langer dan drie jaar studeerden
(afgezien van de kandidaten voor de Prijs van Uitnemendheid) is niets vermeld.
211
De Wolf (1924), 70.
212
NMI, archief 288, MtBdT/A, doos 2764, notulen Muziekschool [en Conservatorium] 1882-1902, 18 maart
1901.

188

dags zou de candidaat in het publiek in de grote zaal van het Concertgebouw proeven
van bekwaamheid moeten afleggen. Het daarbij noodige orkest zou kunnen worden
gevormd uit de leerlingen van het Conservatorium, voor zooveel nodig aangevuld met
bezoldigde krachten. De eventuele uitreiking van het diploma zou in het publiek met
eenige plechtigheid behooren te geschieden.
Op 24 juni 1901 vond in het Concertgebouw het tweeledig examen plaats. De voordracht was
om half twee in de middag. 213 Aanvankelijk had men de Keulse dirigent Franz Wüllner 214 en
de Brusselse conservatoriumdocent Mailly uitgenodigd om in de commissie plaats te nemen.
De laatste genoot als organist voorkeur boven de in eerste instantie beoogde Gevaert. 215 Omdat beiden waren verhinderd werd de ‘Commissie van Beoordeeling’ nu gevormd door de
organisten Friedrich Franke, Wüllners collega uit Keulen en – op aanraden van De Pauw – de
inmiddels in Stuttgart woonachtige Samuel de Lange. 216 Mogelijk trad directeur Daniël de
Lange op als voorzitter.
De Wolf had een lijst van 25 werken samengesteld waaruit een keuze werd gemaakt.
Het Bachaandeel was met zes werken vrij gering. Het programma was ingedeeld naar nationale ‘scholen’. Enkele werken vergden orkestbegeleiding.
Drie jaar later, op 11 november 1904, werd aan Evert Cornelis en Louis Robert de
Prijs van Uitnemendheid uitgereikt. Uit een lijst van 25 resp. 31 werken koos de jury acht
composities. Ditmaal vormden Daniël de Lange, Johan Wagenaar en Alphonse Mailly de
examencommissie. De laatste toonde zich bijzonder ingenomen met de resultaten van het
conservatoriumonderwijs en verzocht de directie een resumé van het examen aan de diverse
Belgische conservatoria toe te zenden. 217
Uit de in het Frans gestelde uitnodiging krijgen we een indruk van wat de proeve behelsde. De kandidaten moesten als praktijkonderdeel een pianocompositie spelen. Beiden kozen
een sonate van Beethoven. Cornelis speelde Sonate nr. 31 op. 110 in As, Robert koos voor
Les Adieux, op. 81a. 218 Het theoriegedeelte was als volgt samengesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Connaissance complète du solfège, théorique et pratique.
Harmonie et contrapoint [sic] y compris la fugue.
Compositions et connaissance des différents formes musicales.
Accompagnement de chorals avec prélude, interlude et postlude.
Histoire de la musique et spécialement connaissance de l’histoire de l’orgue, des facteurs
d’orgues et des organistes anciens et modernes.
Connaissance approfondie de la construction et de la structure de l’orgue.
Lecture à vue et transpositions.
Improvisation d’une première exposition de fugue à 4 voix sur un sujet donné.
Exécution au piano d’un morceau à choisir parmi 4 pièces.

Uit een verslag uit 1906 komt naar voren dat De Pauw vraagtekens plaatste bij het theoretische onderdeel. Hier blijkt zijn onverholen concertmatige instelling; hij vond de reeds afgesloten theoretische bijvakken voldoende om voor de Prix op te gaan: 219
213

BAC, Berichten van het 17e schooljaar (1900-1901), 18-19, 24.
Mogelijk op aanraden van Mengelberg. Deze studeerde orkestdirectie bij Wüllner.
215
NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2764, notulen Muziekschool [en Conservatorium] 1882-1902, 17 juni
1901.
216
Ibidem. Beiden ontvingen ƒ 200,- als honorarium, voor reis- en verblijfskosten was ƒ 100,- gereserveerd.
217
NMI, Archief 288 MtBdT/A, doos 2764, notulen Conservatorium en Muziekschool 1904-1913, 28 november
1904.
218
NMI, Archief 231, E. Cornelis, doos 1735, programma’s 1903-1918.
219
NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2764, notulen Conservatorium en Muziekschool 1904-1913, 2 juli 1906.
214
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[…] Aldus ontspint zich een debat over den Prix d’Excellence. De heer de Pauw wijst
er op, dat de jonge kunstenaars, die hiernaar dingen, behalve dat zij de noodige bewijzen van virtuositeit moeten afleggen, zich ook hebben te onderwerpen aan een
zwaar examen in theoretische bijvakken. Dit laatste acht hij niet wenschelijk. Doel der
instelling is: vorming van virtuozen. De daarvoor noodige technische studiën nemen
van den jongen artist al zijn tijd in beslag. Diepgaande studiën in bijvakken moeten
daarvan onnoodig afleiden; onnoodig, want zij, die naar den prijs dingen, zijn oudleerlingen van het Conservatorium, in het bezit van een einddiploma, en dit getuigschrift wordt niet uitgereikt dan na ernstige studie, ook in de bijvakken. De heer de
Pauw zou dus voor den Prix d’Excellence, dien hij liever herdoopen zou in Prix de
Virtuosité, het examen in bijvakken willen zien vervallen.
Voorts zou hij wenschen, dat alleen die oudleerlingen naar den prijs mogen dingen,
die zich onder de leiding van hun vroegeren leermeester, verder hebben bekwaamd.
Gediplomeerden, die zich buitenlands verder hebben ontwikkeld, zouden uitgesloten
dienen te worden. Aangezien bij de beraadslaging blijkt dat de denkbeelden van den
heer de Pauw bij de aanwezige hoofdleeraren en –leeraressen over het algemeen
instemming vonden, zal ook deze zaak door de commissie worden overwogen.
Door de programma’s van einduitvoeringen en vooral lijsten van keuzewerken van Prix-kandidaten krijgen we een indruk van het door De Pauw ook hier gebruikte studierepertoire. Hoewel Bachwerken een belangrijk aandeel vormden in de studie, valt op dat koraalgebonden
werken en triosonates aanvankelijk ontbreken. 220 Cornelis en Robert kozen voor het Prixexamen slechts twee koraalvoorspelen. Pas bij Van der Horst in 1919 nam dit aandeel sterk
toe. 221 Vanaf dat jaar waren de volgende Bachwerken voor Prix-kandidaten verplicht: Passacaglia in c, Toccata en fuga in d, Toccata in F, Fantasia en Fuga in g, Preludium en fuga in a
en Triosonate nr. 3. Andere sonates ontbreken. Alleen Jan Nieland programmeerde in 1924 de
Triosonate nr. 2. Ook een of meer Händelconcerten stonden steevast op de keuzelijst.
Hoewel van alle Prix-leerlingen het ingediende keuzerepertoire bekend is, ontbreken
precieze gegevens over de bij het examen gespeelde programma’s. Vanaf 1919 mochten de
kandidaten zelf één keuzewerk bepalen. Anthon van der Horst speelde Bachs Fantasia en
fuga in g, Klaas Bakker (1923) en Jacob Bijster (1924) kozen voor Choral III van Franck, Jan
Nieland (1924) sloot de rij met het Allegro uit Widors Zesde Symfonie.
Voor de examens voor de Prijs van Uitnemendheid werd Karl Straube tweemaal als jurylid
uitgenodigd (1919 en 1923). Ook oudleerlingen die eertijds een Prix hadden behaald, traden
tot de examencommissie toe: De Wolf (1919), Cornelis (1923), Van der Horst (1924). De
Utrechtse Domorganist en latere directeur van het Koninklijk Conservatorium te Den Haag
Johan Wagenaar keerde na 1904 telkens terug. Kenmerkend voor het nog immer Duitsgerichte orgelcultuur was het aanhoudend ontbreken van Franse of Engelse juryleden.
Naast zeven organisten kwamen vier leerlingen uit de pianoklas van De Pauw voor de
Prijs van Uitnemendheid in aanmerking: Willem Andriessen (1908, juryleden Ferruccio
Busoni en Harold Bauer), Elly Penha (1913, juryleden Carl Friedberg en Dirk Schäfer), M.W.
Erdtsieck (met onderscheiding) en J.J. Couvée (1923).

220

Bij orgelopleidingen in zowel Brussel (Mailly) als Parijs (Franck) was dit eveneens het geval. Pas onder
Francks opvolger Widor werden koraalbewerkingen gespeeld.
221
Zie Bijlage Vd.
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4.3.7. Jubilea
Drie momenten vormden aanleidingen om De Pauw een waardig huldebetoon te brengen. Op
8 december 1904 bood het bestuur van het Concertgebouw hem een concert aan, ter herinnering aan het feit dat hij vijfentwintig jaar eerder tot organist van het Paleis voor Volksvlijt was
benoemd. 222 Overeenkomstig zijn wens vond deze uitvoering in alle eenvoud plaats, zonder
toespraken of receptie. De Pauw was er de man niet naar om in het middelpunt van de belangstelling te willen staan. Daniël de Lange wijdde een uitgebreid artikel aan de jubilaris in
Nieuws van den Dag, 223 dat weerklank vond in tijdschriften als Caecilia, 224 Wereldkroniek 225
en De Prins. 226
De zestigste verjaardag van De Pauw in 1912 bood de Belgische regering een passende gelegenheid om de musicus te eren met de Leopoldsorde, als erkening van zijn verdiensten als kunstenaar en pedagoog. 227 Een uit oudleerlingen bestaand comité gaf de schilder
Frans Deutman opdracht een portret van De Pauw te maken, 228 dat tijdens een eerbetoon door
Anton Tierie aan Conservatorium en Muziekschool werd aangeboden. 229
Tien jaar later viel De Pauw nogmaals een huldiging ten deel. Ditmaal bood een twintig leden tellend comité, wederom bestaand uit (oud)leerlingen (onder wie Willem Andriessen, Van Beinum, Cornelis, Hendriks, Van der Horst, Louis Robert, Tierie en De Wolf), de
meester een receptie in Hotel Americain aan. Na een door studenten uitgevoerd openingskoor
(Händels Seht, er kommt mit Preis gekrönt) brachten diverse sprekers loftuitingen aan de
jubilaris en haalden zij herinneringen op: directeur en collega Julius Röntgen, Anton Tierie
namens de (oud)leerlingen, Dudok van Heel (afdelingsbestuur Maatschappij tot Bevordering
der Toonkunst), Milligen (hoofdbestuur) en Ulfert Schults namens de Muziekschool. 230
Behalve een antieke boekenkast, biografieën van Wagner en Franck, en Fétis’ Bibliographie
Universelle werd hem een vleugel aangeboden. 231 Tekenend voor de bescheiden jubilaris was
het feit, dat het dankwoord niet door hem, doch door zijn oudste zoon werd uitgesproken. 232
4.4. Composities
Het werkzame leven van Jean-Baptiste de Pauw valt ruwweg in drie delen uiteen, die corresponderen met opeenvolgende periodes: componist, concertorganist en pedagoog. Tot 1879
heeft hij ongetwijfeld een loopbaan als componist nagestreefd. Tijdens deze periode zijn
‘sonaten, symphonieën, liederen, cantates enz. uitgevoerd in het “Concert National” en in de
“Séance de l’Académie des Beaux-arts”. 233 Feit is eveneens dat zijn compositorische arbeid

222

Vgl. 4.2.3.
NvdD, 9 december 1904 (zie Bijlage Ve).
224
Caecilia 1905, 23-25.
225
Wereldkroniek 11/38, 17 december 1904.
226
De Prins 1904, 304.
227
F. Hasselaar, ‘J.B. de Pauw’, Het Orgel 9/7 (april 1912), 51; Gooi & Eemlander, 11 juni 1924.
228
Het schilderij (71 x 60 cm) is in bezit van de Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam.
229
NMI, Archief 231, E. Cornelis, doos 1719, correspondentie/De Pauw.
230
De Wolf (1922), 52-53.
231
Het was buitengewoon pijnlijk, dat de in Duitsland bestelde vleugel geen eersteklas instrument bleek te zijn.
Men kon de koop gelukkig ongedaan maken. In een nieuw schrijven dd. 14 mei 1922 werd eenieder opgeroepen
een tweede donatie over te maken om een andere vleugel aan te schaffen (NMI, Archief 231, E. Cornelis, doos
1719, correspondentie/De Pauw).
232
Zoals door Frieso Molenaar is gesuggereerd, zou de reden dat De Pauw niet zelf het dankwoord uitsprak, niet
zozeer diens bescheidenheid zijn als wel diens gebrekkige Nederlands. Mededeling C. Edskes (via Herman de
Kler, Den Haag).
233
Letzer, 135.
223
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na de afwijzing van een Premier Prix de Rome op een zijspoor terechtkwam. 234 De daarna
ontstane werken kunnen slechts als gelegenheidscomposities worden aangemerkt, die, op een
enkele uitzondering na, in de avond van zijn leven werden gepubliceerd. De kort na zijn
huwelijk voor zijn echtgenote Louisa geschreven Rêve d’amour werd pas in 1924 op aandrang
van Evert Cornelis uitgegeven. Het is zijn enige officiële orgelwerk. 235 Slechts enkele leerlingen bezaten hiervan een kopie. Eens bezochten de Russische Groothertog Wladimir en zijn
gemalin een zaterdagmiddagauditie in het Paleis voor Volksvlijt, tijdens welke De Pauw zijn
Rêve speelde. Na afloop werd de organist met onderscheidingen overladen. De Groothertogin
verzocht hem om een afschrift, en pas ‘na veel heen en weer spreken was de componist te
bewegen een kopie van het werk af te staan, want hij had dit werkje voor zijn vrouw geschreven’. 236
Een volledige opuslijst van De Pauw is niet voorhanden. We kunnen slechts afgaan op tijdens
concerten geprogrammeerde werken. Eind november 1879 voerde het Paleisorkest onder Coenen enkele delen uit een Tweede Symfonie [Larghetto, Scherzo] uit. Blijkens een krantenbericht was het De Pauws laatste wens, dat na zijn dood zijn niet-uitgegeven composities verbrand zouden worden. Als die wens gestand gedaan is, is de kans op vondsten van manuscripten nihil. 237 Slechts de manuscripten van de drie ingezonden cantates voor de Prix de Rome
(1875-1879) zijn in het Brusselse conservatoriumarchief bewaard gebleven.
Gegeven deze situatie zal het duidelijk zijn dat slechts een voorlopige werkenlijst kan
worden gepresenteerd:
Cantates:
• [1875] La Sirène, voor bariton, tenor, sopraan, koren (SSA, TTBB, SATB) en orkest.
• [1877] La Cloche Roland, voor bariton, tenor, sopraan, koren (TB, SSAA, BBBB, TTBB, T)
en orkest.
• [1879] Camoëns, voor tenor, sopraan, koren (TTBB, TBB, SSA) en twee orkesten.
Orkest:
• [<1879] Symfonie I, Symfonie II [verloren gegaan?].
Piano:
• [< 1879] Trois Morceaux Caractéristiques (Gavotte, Courante, Intermezzo; Brix von
Wahlberg, s.d.).
• [?] Prélude et Fugato, opgedragen aan Marie Gerlings (Noske, 1920).
Kamermuziek :
• [<1898] Quatre Pièces pour Piano et Violon (Matin de Printemps, Heures d’angoisse,
Canzonetta, Nuit), opgedragen aan Joseph Cramer (Stumpff, [1898]).
Zang:
• [<1877] La Jeune Fille, Berceuse [verloren gegaan?].
Orgel:
• [1882] Rêve d’amour, opgedragen aan Louisa de Pauw-Beudt (Seyffardt, 1924).
• Andantino (transcriptie van een deel van een symfonie [?], gespeeld door de componist op 11
november 1883).
234

Composities van De Pauw zijn – in tegenstelling tot werken van collega’s als Röntgen, De Lange of Zweers –
nooit in conservatoriumverband uitgevoerd.
235
Dit kwam meer voor. Practiserende organisten als Fauré, Gounod en Straube hebben geen orgelwerken nagelaten.
236
NvdD, 9 december 1904.
237
Gooi & Eemlander, 11 juni 1924; Vrije Geluiden, 15 oktober 1950.
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•

Sarabande (transcriptie van een deel van een symfonie [?], gespeeld door de componist in
1887).

Enkele werken werden gerecenseerd. In Caecilia verscheen een bespreking van de Quatre
Pièces pour piano et violon: ‘aangenaam klinkende, hier en daar zelfs poëtische stukjes, […]
uit harmonisch oogpunt interessant. De piano dient niet alleen tot begeleiding, in Nuit vervult
zij zelfs de hoofdrol’. 238 Een Engelse periodiek beschreef Prélude et Fugato als ‘non-modern
way of writing. Those who love the majesty of César Franck’s organworkmanship will certainly love and admire the lofty inspiration and deft workmanship of these short pieces, whose
brevity does not exclude grandeur’. 239
De volgende composities zijn aan De Pauw opgedragen:
•
•
•

C.F. Hendriks jr.: Sonate nr. 1 in e, op. 4.
Anthon van der Horst: Lenteochtend (1918) voor orgel en orkest.
Jacob Bijster: Eerste Koraal in d, In Memoriam J.B. de Pauw.

4.5. Epiloog
De grondlegger van de ‘moderne Hollandse orgelschool’ overleed op 10 juni 1924. Onder
grote belangstelling werd hij te ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats te Bussum. 240
Dezelfde musici, die hem twee jaar eerder hadden toegesproken, hielden een laatste rede aan
de groeve. 241 Julius Röntgen, met wie De Pauw veertig jaar samenwerkte, typeerde hem als
volgt: ‘Sedert Sweelinck heeft Nederland geen orgelmeester gehad zoals De Pauw, geen organistenschool, zoals hij heeft gesticht’.242
Tijdens de laatste jaren was zijn gezondheid achteruitgegaan. Hij leed aan een chronische bronchitis; ook was zijn gezichtsvermogen sterk verminderd. 243 Af en toe nam zijn echtgenote de correspondentie waar. Desondanks bleef De Pauw onverminderd doorwerken. Omstreeks 1920 schreef hij aan Evert Cornelis dat hij gewoonlijk ’s morgens om half acht het
huis verliet en ’s avonds de trein van 21.06 uit Amsterdam naar Bussum nam. 244 Slechts enkele weken voor zijn overlijden diende De Pauw zijn ontslag in bij de Muziekschool. 245 Het
examen van de Prijs van Uitnemendheid voor Bijster en Nieland op 30 mei heeft hij niet meer
kunnen meemaken.
Met Jean-Baptiste de Pauw ging een musicus heen, die gerespecteerd werd om zijn
bijzondere kunstenaarschap en enorme pedagogische gaven. Het is curieus, dat hij heden ten
238

Caecilia 1898, 96-97.
The Chesterian 25 (1922), 51. Met dank aan Herman de Kler voor de toezending van de recensie.
240
Met toestemming van de destijds 85-jarige dochter Pauline werd het graf in 1970 geruimd (gegevens Gemeente Bussum, 11 oktober 2004).
241
Nieuwe Bussumsche Courant, 13 juni 1924.
242
Ibidem; Vrije Geluiden, 15 oktober 1950.
243
Hij was aan één oog bijna blind geraakt. Om deze reden vroeg hij het bestuur om een nachtverblijf in het
Conservatorium, om niet elke dag tussen Bussum en Amsterdam heen en weer te hoeven reizen (NMI, Archief
288, MtBdT/A, doos 2764, notulen Conservatorium en Muziekschool 1913-1923, 14 november 1922). Anthon
van der Horst beschijft een oogoperatie die De Pauw eens zonder verdoving moest ondergaan: ‘door zich de
Vioolsonate van Franck voor de geest te halen, wist hij de pijn te doorstaan’ (Oost [1992], 13).
244
NMI, Archief 231, E. Cornelis, doos 1719, correspondentie/De Pauw, ongedateerde brief (omstreeks 1920).
Dat De Pauw nog lange dagen moest maken, kwam mogelijk voort uit het feit dat hij zijn vermogen grotendeels
had verloren. Hij had veel geld in Russische aandelen gestoken, die na de Revolutie van 1917 op slag
waardeloos waren geworden (P. Halsema, Musicus in de 20ste eeuw – zijn herinneringen [R. van Dulleman, red.,
Amsterdam 1998], 32) (met dank aan Herman de Kler)
245
‘[…] Besloten wordt dit ontslag op de meest eervolle wijze te verleenen’ (NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos
2764, notulen Conservatorium en Muziekschool 1923-1937, 28 mei 1924).
239
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dage slechts wordt gememoreerd om zijn organistische, nauwelijks om zijn pianistische kwaliteiten. De Pauw was een uiterst bescheiden musicus, wars van elk uiterlijk vertoon. In vele
artikelen en necrologieën wordt hij getypeerd als een zeer beminnelijk mens. Zijn oudleerling
Piet Vincent karakteriseerde hem als volgt: 246
[…] Ja, zoo was de Meester, hij die als ster van de eerste grootte aan het firmament
heeft kunnen schitteren, hij heeft den wereldlijken roem niet begeerd, eerder angstvallig vermeden. Ons heeft hij echter den weg gewezen in dit leven en wij kunnen niet
anders doen dan trachten hem na te volgen, en hoewel zijn heengaan groote droefenis
onder ons heeft gebracht en een groote leegte, wij hebben toch éénen troost: de heilige
herinnering aan den grooten kunstenaar en den goeden mensch.
Ondanks de roem die hem ten deel viel, trad De Pauw nooit op de voorgrond. In zijn concertloopbaan gaf hij buiten het Paleis voor Volksvlijt en het Concertgebouw in het geheel geen
concerten, noch in protestantse, noch in katholieke kerken (in de laatste gold overigens meestal een verbod). In tegenstelling tot zijn collega’s Verheijen of de Rotterdamse organist Oremus speelde hij niet bij ingebruiknemingen van nieuwe orgels en men kan twijfelen aan zijn
interesse in de ontwikkelingen van de ‘moderne’ orgelbouw. Ook was hij geen lid van de in
1890 opgerichte Nederlandsche Organisten-Vereeniging of van de Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging.
Na 1895 leefde hij slechts voor zijn leerlingen, met wie hij – ook lang na het beëindigen van hun studies – uitstekende betrekkingen onderhield. Uit de briefwisseling met Evert
Cornelis vanaf 1907 blijkt een zeer vriendschappelijke band. De Pauw schreef steevast in de
Franse taal, met de nodige humor. Zo merkt hij naar aanleiding van een concertreis van
Cornelis naar Nederlands Indië en Australië op: ‘Je vous souhaite beaucoup de succes et
beaucoup de roupies!’ 247 Soms hanteert hij een eigenaardige mengeling van Frans en Nederlands (‘Les leçons se donnent dans les locaux du Muziekschool, d’autres au Werkende Stand
ou Concertgebouw’, ‘qu’il faut devenir une “degelijk lerares” [over een zuster van Cornelis,
die onder de hoede van De Pauw kwam], ‘ma femme est en plein “schoonmaak”, ‘votre
“drukke leven”, etc). 248 Zoals Cornelis de laatste pianocompositie Prélude et Fugato bij
diverse gelegenheden – tot in België – speelde, beval De Pauw een Sonatine van Jan Nieland
(‘in Ravel-stijl’) – hij was zeer geïnteresseerd in muziek van Debussy en Ravel – voor diens
concertserie met Berthe Seroen aan. 249 De correspondentie bevat concertadviezen, doch ook
persoonlijke berichten. Regelmatig verzocht De Pauw ansichtkaarten uit het buitenland mee te
nemen (hij moet een gigantische verzameling bijeengespaard hebben).
Jean-Baptiste de Pauw hield van de natuur. Al tien jaar na zijn benoeming in Amsterdam ontvluchtte hij de drukke stad en vestigde zich in Bussum, zijn ‘petit coin de terre hollandaise’, waar hij de schaarse vrije tijd aan zijn tuin besteedde. Al in zijn jeugd voelde JeanBaptiste zich aangetrokken tot de medische wetenschap. Na zijn Prix d’Excellence in Brussel
volgde hij colleges medicijnen tot het moment dat hij operaties moest bijwonen. Toen hij
eenmaal getuige was van een pijnlijke ingreep, hield hij de studie voor gezien en ging door
met chemie en toxologie. Door zijn docent werd hij aangewezen om een volksvoordracht te
houden maar hij weigerde een honorarium in ontvangst te nemen. 250 Zijn jongste zoon Pieter
ging in de medische wetenschap door en zijn vader mocht zijn promotie in de chemie nog
246

Caecilia en het Muziekcollege/De Vereenigde Tijdschiften 1924, 222. Deze pianist, broer van de vermaarde
zangeres Jo Vincent, studeerde vanaf 1917 een half jaar bij De Pauw.
247
NMI, Archief 231, E. Cornelis, doos 1719, correspondentie/De Pauw, brief 22 augustus 1907.
248
Vgl. de brieven en aanwijzingen van Mengelberg (‘Cors, buiten, oben’), Verwer (1995), 228.
249
NMI, Archief 231, E. Cornelis, doos 1719, correspondentie/De Pauw, brief 23 oktober 1921.
250
NvdD, 9 december 1904.
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meemaken. Albert kreeg in Alkmaar en Breda een opleiding tot officier, zijn dochter Pauline
werd kraamverpleegster.
Na het overlijden van De Pauw werd de orgelklas tijdelijk door Anton Tierie overgenomen,
nadat men eerst Anthon van der Horst voor deze functie had gepolst. 251 Deze was inmiddels
tot docent aan het Muzieklyceum in Amsterdam benoemd en kon zich niet vrijmaken. Nadat
bleek dat Van der Horst ‘genoeg vertrouwen [had] in de toekomst van het Muzieklyceum’,
werd Cornelis de Wolf voor de orgelklas van het Conservatorium aangetrokken.252 Deze bleef
tot zijn dood in 1935 en werd opgevolgd door Anthon van der Horst. In 1923 was Jan Nieland
reeds tot bijvakleraar benoemd; 253 zes jaar later nam Jacob Bijster diens post over. Bijster
werd later hoofdleraar naast Van der Horst. 254 Als nieuwe hoofddocenten piano werden de uit
Wenen afkomstige M. Autengruber-Schmidt en Willem Andriessen aangesteld. 255
De inspeling van het Cavaillé-Coll-orgel in de Gemeentelijke Concertzaal te Haarlem
heeft De Pauw niet meer beleefd. Op 14 oktober 1924 werd het instrument, waarop hij destijds zijn loopbaan in ons land begon en grote triomfen vierde, opnieuw in gebruik genomen.
Bij de beëindiging van zijn eerste loopbaan – bijna dertig jaar eerder – had men niet kunnen
vermoeden, dat zijn grootste verdiensten voor het Nederlandse muziekleven nog zouden
komen.

251

NMI, Archief 288, MtBdT/A, doos 2764, notulen Muziekschool en Conservatorium 1923-1937, 15 oktober
1924.
252
Rootlieb, 17-18.
253
Het eerste jaar gold de aanstelling als ‘voorlopig’. BAC, Berichten van het 40e schooljaar (1923-1924), 6, 25.
In 1925 werd Jan Nieland orgeldocent aan de zojuist opgerichte Rooms-Katholieke Kerkmuziekschool ‘Sint
Caecilia’ (A. Vernooij, In schoonheid biddende – De geschiedenis van het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek
(Kampen 2002), 404).
254
BAC, Berichten van het 45e schooljaar (1928-1929), 6, 28.
255
BAC, Berichten van het 41e schooljaar (1924-1925), 23.
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Hoofdstuk 5 Nederlandse opdrachten aan Cavaillé-Coll 1879-1886
5.1. Serieproductie
5.1.1. Inleiding
De in dit hoofdstuk besproken Nederlandse opdrachten betreffen enkele serieorgels. Om die
reden zijn inleidende paragrafen over de specifieke factuur van deze instrumenten op hun
plaats. Met nadruk moet worden vermeld dat twee Cavaillé-Coll-orgels in ons land niet seriematig zijn vervaardigd, al zou men dit met het oog op de vaak voorkomende dispositie verwachten. De grootte en diepte van koorgalerijen noopten de orgelmaker in deze gevallen af te
wijken van standaardladen en -kassen.
5.1.2. Ambacht of industrieprodukt
In 2.1.1. kwam de groeiende bedrijfsmatige productie van muziekinstrumenten ter sprake.
Vanaf circa 1860 begon Cavaillé-Coll met het seriematig vervaardigen van orgels. Aanvankelijk bleef het artistieke element bij de meeste firma’s redelijk behouden. Vanaf de laatste decennia van de 19de eeuw zien we echter een beeld van, niet zelden in oorsprong gedegen,
orgelbouwbedrijven, die hun economisch belang lieten prevaleren door te zoeken naar goedkopere productieprocessen. Dit had ondermeer gebruik van inferieure materialen ten gevolge.
Vooral Duitse firma’s, maar ook het Belgisch-Franse bedrijf Merklin, ontwikkelden zich tot
‘orgelfabrieken’ met meer dan honderd werknemers. Vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw
betrokken Nederlandse firma’s als Franssen, Adema, Maarschalkerweerd en Pereboom &
Leijser materialen uit het buitenland. Door gebruikmaking van geprefabriceerde onderdelen,
dunwandig en zinken pijpwerk en minder duurzame houtsoorten ging de artistieke kwaliteit
achteruit. Dat de industriële intensivering ook een geducht gevaar vormde voor bedrijven die
het kwaliteitsniveau hoog in het vaandel bleven houden, behoeft geen betoog.
Hoewel ook Cavaillé-Coll in toenemende mate orgels seriematig ging vervaardigen,
moet met nadruk worden gesteld, dat zijn werkwijze fundamenteel verschilde van het zojuist
geschetste fabrieksmatige procedé. Juist bij de kleinere instrumenten, die in tientallen de
werkplaats verlieten, bleef soliditeit en klankkwaliteit gehandhaafd. Deze kleinere orgels maken een aanzienlijk deel uit van het oeuvre van Cavaillé-Coll. Van de 699 opdrachten die de
firma ontving, 1 gaat het bij de helft om nieuwbouw van instrumenten van maximaal twintig
stemmen. De meeste hiervan werden vervaardigd volgens een vast concept, dat afmetingen
van windladen met maatvoeringen volgens règles en coupes, mensurenschema’s voor het
pijpwerk, dispositie en vormgeving van de kas omvatte.
5.1.3. Bedrijfsvoering
Een kenmerk vanaf de vroege periode van de firma Cavaillé-Coll is dat ieder instrument een
individueel karakter droeg, hoewel vaste patronen in de registersamenstelling al aanwijsbaar
zijn. Uiteraard nam de productie toe door een gestadig groeiend aantal opdrachten voor met
name koororgels gedurende het Second Empire, maar qua intonatie en werking in de ruimte
behield elk instrument een eigen identiteit. Illustratief zijn de orgels van St.-Pierre te Lisieux
1

Chronologische telling volgens het Grand livre noir de commandes en alfabetische volgorde door Huybens
(1985). Hiertoe behoren behalve nieuwbouw en ombouw van oude instrumenten (‘reconstructions’) ook
toevoegingen, onderhoudsbeurten (relevages) en reparaties, terwijl in enkele gevallen nadere omschrijvingen
ontbreken (sans détails). Werkzaamheden aan beide orgels in St.-Roch te Parijs zijn zevenmaal vermeld
(Huybens [1985], 20-21).
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en het Amsterdamse Paleis voor Volksvlijt, die qua dispositie en inrichting van windladen
veel met elkaar gemeen hebben, maar een verschillende klankkleur en geluidsontplooiing in
de ruimte hebben. Drie vroege instrumenten, in de jaren 1838-’39 gemaakt voor kerken in
Dinan, Lorient en Pontivy, 2 zijn door hun identieke disposities (III/ped/28) als een onopvallende kiem van serieproductie te beschouwen.
Vanaf 1850 worden in het werkplaatsboek productiegegevens verstrekt in het reeds
genoemde Tableau des Sommiers, dimensions et numéros des Règles [et Coupes] 3 en het
Tableau de tuyaux de Montre. 4 Voordien is voor zover bekend geen informatie over windladen en frontpijpen vastgelegd. 5 Bij de opheffing van de Société père et fils op 31 december
1849 werd vermoedelijk tot een nieuwe administratie overgegaan, waarvan tot circa 1884
gegevens beschikbaar zijn. De tweede belangrijke bron, het Grand livre noir de commandes,
loopt door tot de overname van het bedrijf door Mutin in 1898.
Vanaf de jaren ’40 werd de samenstelling van het Récit geleidelijk meer constant.
Aanvankelijk volgde Cavaillé voor dit klavier een vast schema van overblazende fluiten 8’4’-2’, waaraan hij enkele tongwerken en eventueel een Voix Céleste 8’ en/of een Flûte douce
8’ of Bourdon 8’ toevoegde. Op het Récit bleef de klavieromvang tot 37 of 42 toetsen beperkt. Grote orgels uit dezelfde tijd (Saint-Denis, St.-Roch en Madeleine te Parijs, SaintBrieuc en Quimper) werden met met een Récit van viereneenhalve octaaf uitgerust.
De seriematige productie van laden wordt door Eschbach geïllustreerd met 52 voorbeelden van identieke coupemaatvoering, 6 in aantal oplopend tot veertien exemplaren. Twee
Récitlades van acht stemmen en 42 resp. 54 of 56 cancellen, met coupenummers 5 en 65,
komen beide veertien maal in het werkplaatsboek voor. We zagen reeds dat in de jaren ’70
maatvoering 493 driemaal werd gebruikt voor hoofdwerkladen van orgels in St.-Pierre te
Lisieux, het Paleis voor Volksvlijt en de Parijse Notre-Dame-des-Champs.
In de in 1889 en 1891 gepubliceerde catalogi 7 van het huis Cavaillé-Coll zijn negen modellen
en twee dispositievoorstellen, resp. zeventien modellen opgenomen. De instrumenten variëren
in omvang van vier tot dertig stemmen. De in de catalogus van 1889 opgenomen orgels, geordend naar oplopende omvang, betreffen een selectie van meest courante opdrachten (nummers
8, 17 (plan A), 17 (Plan B), 19, 9, 18, 15bis, 21, 22). In de twee jaar jongere catalogus zijn de
modellen oplopend genummerd. 8 Enkele types vallen samen met voorstellen op de lijst Compositions des jeux de nos divers modèles d’orgue uit het werkplaatsboek. 9 Vanaf 1889 is de
toetsomvang van C-g³ standaard. Nr. 19, dat voor het Récit een ouderwetse omvang vanaf cº
biedt, vormt een uitzondering. 10
Het werkplaatsboek dat ouder is, 11 toont elf voorbeelden van vier tot zestien stemmen,
genummerd 1-11, waaraan allerlei notities zijn toegevoegd betreffende kleine dispositieverschillen (andere coupenummering of toevoegingen als bis,²bis, modifié etc.), locatie (kerk of
concertzaal) en vormgeving van de kas (style renaissance, style ogival, style roman, style go2

Eschbach, 3, 8 en 9.
CCMN, 12-29, 211-214.
4
Ibidem, 2-11, 181-183.
5
Cavaillé-Coll hanteerde vanaf het begin règle- en coupenummers, omstreeks 1850 was het getal honderd reeds
overschreden. In dat jaar waren meer dan veertig orgels afgeleverd (Huybens [1985], 11). Het orgel in Katwijk
(1886) is blijkens de maatvoeringen règle 6/coupe 6 naar een zeer vroeg model gemaakt.
6
Eschbach, 753-766. Deze telling heeft geen betrekking op serieorgels.
7
A. Cavaillé-Coll, Orgues de tous modèles (Paris 1889, reprint Berlin 1977); ibidem (Paris 1891, reprint SaintGeniès-des-Mourgues 1999).
8
Beide catalogi waren in de jaren ’90 in omloop. Om deze reden verzocht Cavaillé zijn clientèle in geval van
bestelling het jaar van editie te vermelden (Cavaillé-Coll [1891], 55).
9
CCMN, 125-135, zie Bijlage VI.
10
Model no. 3 (1891) biedt zelfs een omvang van 61 toetsen (C-c4).
11
De eerste zeven modellen zijn uitgerust met een klavieromvang van C-f³.
3
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thique). Bij de nummers 3 en 4 (eenklaviersorgels) is een vrijstaande speeltafel optioneel,
vanaf twee klavieren is een console standaard. 12
Serieorgels zijn tot in de jaren ’90 tenminste voorzien van een aangehangen pedaal van
13, 18 of 20 toetsen; vanaf 1866 bouwde Cavaillé ook 30 toetsen en tirasse. In Clamecy
(1864) introduceerde hij de pedaaltransmissie, 13 die het mogelijk maakte middels dubbele
cancellen registers vrij in het pedaal te laten spreken: Bourdon 16’ (in het pedaal Soubasse 16’
genoemd), Flûte harmonique 8’ (Basse 8’), Bourdon 8’, Basson 16’ en Trompette 8’. In het
werkplaatsboek en beide catalogi worden deze vanaf nummers 8 resp. 9 en 3 vermeld. Klaviertransmissies (vgl. Loret en Merklin) heeft Cavaillé-Coll slechts éénmaal toegepast in
Bagnères-de-Luchon (‘Tribune I’: 2 x 54 cancellen).
Met betrekking tot de windladen zien we aanwijzingen als arrangé p[ar] double registres (verdeling in bas en discant), gr[and] org[ue] & Récit, arrangé of disposé par 2 Claviers
(lade met dubbele windkast, verdeling van de stemmen over twee klavieren) en ordinair (enkele lade, waaruit overigens niet valt af te leiden of er sprake is van een zwelkast). De nummering van de modellen uit de drie bronnen is niet identiek, hoewel er door vermelding van
het aantal frontpijpen overlappingen zijn bij de kasnummers. Naast de volgende genoemde types zijn enkele serieorgels (o.a. II/8, coupes/règles 8/8 en 404/404) door snelle ontwikkelingsfases slechts korte tijd aangehouden en op beperkte schaal gemaakt: 14
grootte

CCMN

cat.1889

I/3 + 1

cat.1891

coupe

1 (z.f.)

I/4
I/4
I/5
I/5 + 1t
I/6

1A/B

6/6²bis
2 (z.f.)

2A/B

I/6½
II/8
II/8
II/8
II/8
II/9 + 1t
II/10
II/10
II/10 (+ 2t)

4+4
4+4
4+4
4+4
4+5
4+6
5+5
4+6

II/10
II/10 + 1t
II/10 + 2t
II/12
II/12 + 3/4t
II/12 (+ 1t)

5+5
4+6
5+5
6+6
6+6
5+7

6bis/6x

3

8

3 (z.f.)
4 (1-3)

4A/B
5A
5B

17A
17B

5 (2-4)
6 (2-7)

467bis
423
453
8
404

opmerkingen
zeven registers
Péd.: Soubasse 16’
acht registers
acht registers
acht registers
tien registers
acht registers
3: Quint 2 2/3’
8/4: Voix Céleste 8’
acht registers
Règle 8
Règle 404

7 (4-7)
6A
6B
6C

9/18

8 (4-7)

6D

422
464
455

6C: Plein-jeu II-IV
9/18/8: Cor de nuit 8’

455bis
9

11
7A/B
8C/D/E

516/[477mod.]
462/514/[462]
9 (4-7)

12

Bij tweeklaviersorgels kwam bespeling aan de zijkant nog een enkele maal voor, o.a. St.-Louis-d’Antin (1858)
en koororgel van de kathedraal te Metz (1864).
13
Dit was geen uitvinding van Cavaillé-Coll. Vér voor de 19de eeuw werden pedaaltransmissies toegepast.
14
De bij ‘grootte’ aangeduide aantallen duiden op de manuaalstemmen (incl. verdeling over klavieren), met
aparte vermelding van pedaalstemmen (evt. transmissies); 1889: model- én kasnummers; 1891: kasnummers
tussen haakjes (modellen 1-3 zonder frontpijpen [z.f.], uitvoering met jalouzieën); coupenummers zijn alleen in
het CCMN vermeld.
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II/12 + 4t
II/14 + 4t
II/14
II/14 + 4t
II/16 + 4t
II/16 + 4t
II/16 + 1 + 3t
III/18 + 2 + 4t

5+7
7+7
9A/B
8+6
6+8
8+8
10
8+8
7+9
4+7+7

II/20 + 4t
12 + 8
II/20 + 4t
8 + 12
II/20 + 2 + 3t 11 + 9
III/22 + 4

15bis

10 (8-9)
520

19
2111 (8-9)
12 (8-11)
13 (9-11)
16 (10-11)

Péd.: Contrebasse 16’
Péd.: Contrebasse 16’
Bombarde 16’

22

8+6+8

14 (9-11)
15 (10-11)
17 (10-11)

Péd.: Contrebasse 16’
Bombarde 16’
Péd.: Contrebasse 16’
Soubasse 16’
Basse 8’
Bombarde 16’

Kasnummers (of benaming met letters) zijn in het werkplaatsboek met een vast aantal frontpijpen verbonden: nr. 3 (‘Orgue [= Buffet] O’): 25 tuyaux (komt overeen met cat.nr. 8), nr.
4A (‘Buffet M, gr[osse] modèle’): 23 tuyaux (cat.nr. 9), nr. 4B: 20 tuyaux (cat.nr. 17A/B), nr.
5A: 23 tuyaux (cat.nr. 9), nr. 6A/C: 23 tuyaux (cat.nr. 9 en 18). Bij de nummers 1A/B, 2A/B,
5B en 6B is aan de voorzijde van de kas niet van frontpijpen, maar van zwelkastlamellen
sprake. Bij overige modellen zijn kasnummers en aantallen frontpijpen weggelaten. Dat de
koper een doorslaggevende stem had bij de keuze van het model van de orgelkas blijkt uit het
Tableau de tuyaux de Montre waarin bijvoorbeeld nr. 4A/B werd geleverd met 14, 17, 19, 20,
23 of zelfs 35 frontpijpen.
Volgens het Tableau des Sommiers gebeurde de productie van windladen soms in
reeksen van twee tot zes identieke laden tegelijk. Aldus had Cavaillé steeds diverse soorten
lades op voorraad. Meer dan eens zit er een flinke tijd tussen productie van de lade en ingebruikname van het orgel. Als voorbeeld noemen we een lade voor een orgel in Bellevue, gemaakt tussen 1881 en 1884: deze werd pas in 1897 in gebruik genomen.
De elf in het werkplaatsboek vermelde modellen (inclusief varianten 22 opgaven)
kenden – voor zover bekend tot 1884 – een sterk wisselende afname. De firma kreeg talrijke
opdrachten voor de nummers 4A/B en 6C/D, in beduidend mindere mate voor 5A en 6A.
Sommige ontwerpen kwamen slechts enkele malen ten uitvoer. Van de nummers 2A, 6B, 10
en 11 zijn zelfs geen orders bekend. Van diverse modellen zijn geen ladematen voorhanden,
waardoor verkoopcijfers moeilijk te achterhalen zijn. Laden van nr. 3 (zes stemmen waarvan
twee in bas en discant verdeeld) komen niet in het werkplaatsboek voor en zijn dus elders gemaakt. Volgens het Grand livre noir de commandes zouden circa 25 exemplaren van dit orgeltype zijn vervaardigd. 15
5.1.4. Ontwikkeling van koororgels
Rond 1860 werd het serieorgel populair als koorbegeleidingsinstrument. Vanaf 1855 kwamen
twee ontwerpen, elk met acht stemmen verdeeld over twee klavieren, zesmaal in productie.16
15

Deze hadden overeenkomstige disposities (Eschbach, 319, 329, 348, 473, 688, 692, 695, 701, tijdvak 18691882). Een derde van de bestemmingen van nr. 3 is getraceerd, vermoedelijk is de rest verloren gegaan of is de
huidige locatie onbekend. Zestien orgels werden geëxporteerd, waarvan tien naar bestemmingen buiten Europa.
16
Coupe- en règlenummers 8-8 resp. 404-404, de identieke nummering duidt op nieuwe ontwerpen. Deze procedure werd voor de Récit-lade (526/526) van het concertorgel in Manchester (1876) voor het laatst toegepast
(mededeling Hans Brink).
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Qua dispositie vullen de klavieren elkaar aan. Bij het eerste model is er geen duidelijke functiebepaling van de klavieren Grand-Orgue of Récit. Bij het tweede model is hiervan wèl sprake door een uitgesproken Choeur de fond op het hoofdklavier. Wellicht waren orgels met
maatvoeringen coupe 423/règle 404 resp. 423/455 (nr. 5A uit het werkplaatsboek) verbeteringen ten opzichte van voorgaande types. Vanaf 1861 werden er in totaal acht van gemaakt.
In hetzelfde jaar kwam een ontwerp voor tien stemmen (422/404, nr. 6A: Grand-Orgue
4, Récit 6 stemmen) tien maal in productie, de directe voorloper van 455/455. Een proeve van
dit laatste type werd in 1867 als koororgel in St.-Joseph te Marseille in gebruik genomen. In
de navolgende zeventien jaar verlieten van dit model 6C/D niet minder dan 48 exemplaren de
werkplaats. 17 De dispositie was als volgt:
Grand-Orgue (C-f³)

Récit-Expressif

Bourdon
16’
Montre
8’
Flûte harmonique 8’
Prestant
4’

Viole de gambe
Voix Céleste
Flûte octaviante
Plein-jeu [harm.]
Trompette
Basson et Hautbois

Pédale (C-gº)
8’
8’
4’
II-V
8’
8’

En tirasse
Pédales de combinaison
Tirasse Grand Orgue
Tirasse Récit
Copula Gr.Orgue-Récit
Trémolo Récit
Expression Récit

In vergelijking met de nummers 6A/B (coupes 422 resp. 464) zijn er tussen de C- en Dvarianten (455 resp. 455bis) minder verschillen in de aanleg van de lade. De dispositie is eender, zij het dat het register Plein-jeu op het hoofdklavier bespeelbaar is, met consequenties
voor de plaatsing van het rebord. De in 1874 geïntroduceerde bis-variant bij de règles biedt
een met twee tonen uitgebreide klavieromvang tot g³. Onduidelijk is echter het onderscheid
met de enkele jaren later toegevoegde coupe 455 modifié. 18 De in Brest toegepaste règle 507
geeft tenslotte een andere lengtemaat weer (2.01 m.). De volgende tabel illustreert de onderlinge verschillen, waarbij we opmerken dat deze onvolledig is aangezien de opgave van maatvoering tot 1884 loopt:
règles

coupes

aantal

jaartal volgens werkplaatsboek

455
455
455bis
455bis
455bis
507
geen gegevens

455
455bis
455
455modifié
455bis
455bis

18
1
15
7
6
1
10

1865-1866/1874-1875
1865-1866
1872-1873/1879-1880
1879-1880/1880-1881
1881-1884
1879-1880
leveringen tussen 1889 en 1896

Een model van 6½ stem (acht registers) bleek eveneens succesvol. Na twee proeven (coupe en
règle 467: Poligny en Paincourtville, USA) verlieten dertig exemplaren in een verbeterde versie (467bis/481), maar met dezelfde maten en dispositie, de avenue du Maine, waaronder het
orgel voor het Gesticht ‘Sint Bernardus’ te Amsterdam. 19
17

In latere jaren zijn er nog tien vervaardigd (gegevens ontleend aan Huybens [1985] en Eschbach).
In de jaren ’80 werd de Plein-jeu II-IV meermalen vervangen door een Cor de nuit 8’ (vgl. catalogusnummers
9 en 18). Dit zou de aanduiding modifié kunnen inhouden, hoewel deze wijziging niet altijd even consequent
wordt gehanteerd. Mogelijk is een zekere nonchalance hieraan debet. Ook de coupevermelding 455bis is onjuist
bij een verdeling Grand-Orgue 4 jeux, Récit 6 jeux (o.a. het orgel in St.-Martin te Brest).
19
Zie 5.2.3.
18
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De laatste twee decennia van de 19de eeuw leveren ons minder exacte gegevens. Een in de
catalogus als 15bis aangeduid instrument werd negen maal vervaardigd. Opvallend is de export van koororgels in deze periode naar Latijns-Amerika: Argentinië (1), Brazilië (9), Colombia (1), Mexico (3), Venezuela (6); al eerder waren er orgels geleverd aan de Verenigde
Staten, Bolivia, Chili, Costa Rica, Cuba, Haïti, Peru en Porto Rico. Het totaal aantal opdrachten voor Noord- en Zuid-Amerika – hoofdzakelijk serieinstrumenten – bedraagt 59.
5.2. Gesticht van Liefde ‘Sint Bernardus’, Amsterdam
5.2.1. Oprichting van het gesticht
Voortvloeiend uit de katholieke emancipatie ontstonden in de eerste helft van de 19de eeuw
talrijke congregaties die zich bezighielden met armenzorg. Waar in deze periode in het zuiden
des lands vele kloosters gesticht werden, was hiervan in het overwegend calvinistische noorden nog geen sprake. Dáár werden de eerste initiatieven genomen door de latere bisschop
Joannes Zwijsen, die in de late jaren ’30 een ‘Vereeniging der Zusters van Liefde van Ons
Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid’ in het leven riep. Nadat in 1837 twee leden van
van Zwijsens ‘Vereeniging’ zich in Delft hadden gevestigd en met liefdewerk waren begonnen, werd in 1839 te Amsterdam het ‘Roomsch Catholijk Gesticht van Liefde Sint Bernardus’
opgericht aan de Fluweelen Burgwal nr. 251. 20 In 1842 verhuisde het gesticht naar een nieuw
en groter gebouw aan de Gasthuishof achter de Oude Turfmarkt. Aanvankelijk werden alleen
‘zieklijke of ongeneeslijk oude vrouwen’ verzorgd, maar spoedig ook mannen. Naast de bejaardenzorg werden thuisverpleging en onderwijs tot de hoofdtaken gerekend. De rector diende de geestelijke belangen van de inwonenden te bevorderen, het regentencollege behartigde
alle zakelijke aspecten. Bij het 25-jarig jubileum in 1864 waren 120 bejaarden ondergebracht,
een getal dat stabiel bleef tot circa 1900.
In de loop der tijd breidde het gesticht uit. Tot 1842 was het pand toegankelijk via een
smalle gang vanaf de Oude Turfmarkt. In 1877 werd het perceel Oude Turfmarkt no. 10 aangekocht, waardoor de instelling een waardiger entree kreeg. De in de jaren 1882 tot 1912 verworven belendende percelen 8, 9 en 11 t/m 13 verbreedden het front verder. De architect P.F.
Laarman ontwierp in 1881 een neogotische voorgevel waarmee het gesticht allure kreeg.
Vanzelfsprekend was een kapel in het gesticht aanwezig. Aan de Fluweelen Burgwal
was deze ingericht in een achterkamer, een situatie die doet denken aan de schuilkerkentijd. In
de nieuwe behuizing aan de Gasthuishof werd een kapel geconsacreerd, die in gebruik bleef
tot de overplaatsing van het gesticht naar de Nieuwe Passeerdersstraat in 1915. De kapel was
niet openbaar en slechts toegankelijk voor de bewoners en de zusters. In de loop der tijd werd
zij verrijkt met kerkmeubelen en allerlei attributen voor de eredienst. De notulen maken gewag van talrijke giften in natura: een godslamp, miskelken, heiligenbeelden, een monstrans,
een biechtstoel, bidstoelen en zelfs een kruiswegstatie. In 1890 werd een communiebank door
Jos. Cuypers ontworpen en voor het hoofdaltaar geplaatst. Schenkingen en legaten verschaften het gesticht een in financieel opzicht redelijk zorgeloos bestaan. Eind 1874 werd door
Mejuffouw Bouman, bij leven regentesse van het Keurvorstenhofje, een bedrag van ruim
ƒ 50.000,- aan het gesticht gelegateerd. 21

20

Enige historische gegevens van de Stichting van Liefde ‘Sint Bernardus’ zijn ontleend aan G. Pley, Liefdewerk
en bejaardenzorg, Verkenningen in de historie van de R.K. Stichting Verzorgings- en Verpleeghuis Bernardus te
Amsterdam, 1839-1989 (Amsterdam 1989).
21
Ibidem, 90.
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5.2.2. Eerdere orgels
In 1840 leverden L. van den Brink en Zonen, orgelmakers te Amsterdam een secretaireorgel.
Het had ‘vier stemmen, een handclavier [van] 4½ octaaf, geen pedaal, een blaasbalg vierkant
opgaande’. De dispositie luidde als volgt: 22
Holpijp
Prestant disc.
Fluit
Superoctaaf

8 vt
4 vt
4 vt
2 vt

In 1857 bleek dit instrument ‘geheel versleten’ en werd het vervangen door een niet nader
omschreven orgel voor ƒ 500,-, dat wederom zeventien jaar dienst deed.23 Aanleiding tot de
koop was het zilveren feest van Moeder Joseph. 24 In 1874 ging men tot de aanschaf van een
seraphineorgel over, dat blijkens een inventarislijst (zonder waardebepaling) in 1905 nog
werd gebruikt. 25 Spoedig zag men de geringe mogelijkheden van dit instrument in en streefde
men naar de aankoop van een ander orgel dat meer in overeenstemming was met de status van
het huis. In 1878 werd de daad bij het woord gevoegd. De notulen van 6 november melden de
eerste giften voor de koop van een nieuw instrument:
[…] Met een begeleidend schrijven van heeren Regenten van het R.C. Maagdenhuis,
om nogmaals dank te zeggen voor de verpleging van de Eerw. Zuster Stephania, werd
ons bestuur daarvoor eene gift van ƒ 200,- overhandigd, welke som door het Bestuur
aan de Eerw. Moeder werd geschonken, als bijdrage voor het vereiste bedrag tot aanschaffing van een nieuw orgel in de kapel. 26
In mei 1879 werd door de ‘Eerw. deken Pappen’ een bedrag van ƒ 200,- voor het orgel gedoneerd. 27 Evenals de zojuist genoemde kerkelijke attributen zou de vereiste som voor het
Cavaillé-Coll-orgel voor een aanzienlijk deel uit schenkingen bijeengebracht worden.
5.2.3. Offertes door Cavaillé-Coll
De benoeming van Leonardus Conradus Joannes van Ogtrop tot regent van het gesticht in
1875 vormde de feitelijke proloog tot de aankoop van het Cavaillé-Coll-orgel.28 Deze effectencommissionair (* Amsterdam, 8 januari 1835, † Amsterdam, 7 mei 1931) 29 was een broer
van de reeds genoemde Petrus Anthonius Ludovicus en Lambertus Joannes Gerardus van Ogtrop, die betrokken waren bij de oprichting van de ‘Vereeniging tot Bevordering van Orgel22

G.H. Broekhuyzen sr., Orgelbeschrijvingen, deel I: tekst (Amsterdam 1986), 88-89.
Ibidem, deel II: commentaar A.J. Gierveld (Amsterdam 1993), 86.
24
Pley, 103.
25
GAA, Archief 1153, Gesticht van Liefde Sint Bernardus/Historisch Archief Bernardus (HAB), enveloppe A
45. Het archief is niet geïnventariseerd. De plaatsingsnummers moeten als voorlopig worden beschouwd. Men
schatte de waarde van het Cavaillé-Coll-orgel in dezelfde lijst op ƒ 1500,-. In 1915 werd het instrument voor
ƒ 4000,- verzekerd (enveloppe A 61).
26
GAA, Archief 1153, HAB, notulenboek van de Bestuursvergaderingen in het Gesticht van Liefde St. Bernardus te Amsterdam (1869-1880), 6 november 1878.
27
Ibidem, 7 mei 1879.
28
GAA, Archief 1153, HAB, enveloppe A 36, brief van de bisschop van Haarlem aan het bestuur d.d. 10 augustus 1875.
29
GAA, geboorteregister, overlijdensakten. In financiële kringen was hij een hooggewaardeerd persoon. Zijn
vijftigjarig jubileum als lid van de effektenfirma H.J. van Ogtrop werd onder grote belangstelling herdacht: ‘de
regeering benoemde hem tot Ridder in de Orde van de Nederlandsche Leeuw’ (De Week, 11 april 1914).
23
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muziek te Amsterdam’. 30 Van Ogtrop stelde zich in verbinding met de Franse orgelmaker en
deze stuurde een offerte, gedateerd 16 december 1878, voor een instrument van zes stemmen
met klavier aan de linkerzijde, tezamen met een tekening van de voorzijde en de zijkant: 31

Devis sommaire d’un orgue d’occasion
de sept registres avec clavier sur le coté.
Composition des jeux
Clavier à mains. Ut à fa 54 notes
1. Montre -------------------- 8 p. -------------------2. Salicional ------------------ 8 p. -------------------3. Bourdon -------------------- 8 p. -------------------4. Prestant -------------------- 4 p. -------------------5. Doublette ------------------ 2 p. -------------------6. Basson --------------------- 8 p. --- basses -------7. Hautbois ------------------- 8 p. --- dessus --------

54 tuyaux
54 id
54 id
54 id
54 id
24 id
30 id

Pédalier à tirasses [sic], d’Ut à Ut 13 notes

Buffet d’orgue
buffet d’orgue en chêne conforme au Dessin ci-joint, orné
de vingt-huit tuyaux de Montre en Etain
Le clavier à mains et le pédalier sont placés sur le coté
gauche en regardant la façade du buffet

Prix
Le prix de cet orgue livré dans mes magasins à Paris
est fixé à quatre mille francs ------- 4000 F.
Les frais d’emballage de transporter et de pose,
sont à la charge des acquéreurs

Fait à Paris le 16 Décembre 1878
Waarschijnlijk had Van Ogtrop in het voorjaar van 1879 geïnformeerd naar een groter instrument met meer klankmogelijkheden, want op 6 juni daaropvolgend diende Cavaillé-Coll een

30

Vgl. 3.3.5.
GAA, Archief 1153, HAB, voorl. pl.nr. 153/1. Offerte met tekening van de voorzijde en een zijkant, d.d. 16
december 1878. Dit orgel werd later verkocht aan de parochie van San Miguel in Urnieta (Spaans Baskenland)
en op 18 juni 1882 in gebruik genomen. De Salicional werd daarbij vervangen door een Gambe (Eschbach, 476;
Landart, 45-46). Volgens het Grand livre de commandes zou voor dit orgel fr. 5000,- zijn betaald (Huybens
[1985], 56). Het orgel is sindsdien uitgebreid en gedeeltelijk geëlektrificeerd.
31
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nieuw voorstel in, waarvan de prijs fr. 6000 bedroeg. 32 Deze prijsverhoging was blijkbaar
geen probleem:
[…] N.B. In de vorige vergadering [7 mei 1879, RV] is nog door de Eerw. Moeder in
de kas gestort ƒ 1222,47 zijnde het bedrag der bijdragen voor het nieuwe orgel. Men
besluit het door den Heer Van Ogtrop voorgestelde orgel van den prijs van 6000
francs aan de heer Cavaillé-Col [sic] te Parijs te bestellen en het bedrag daarvan
ongeveer ƒ 1700,- boven de gestorte gelden uit de kas te betalen. 33
In reactie op de nieuwe aanvraag deelde de orgelmaker mee, dat hij nog twee instrumenten in
zijn atelier had staan die direct konden worden geleverd. Hij voegde hieraan toe dat normaliter alle bijkomende kosten voor rekening van de koper kwamen, maar ‘tant à votre considération qu’à celle de notre ami, M. Philbert, je prendrai à ma charge les frais d’emballage et
ceux de la pose sur place. Vous n’auriez ainsi à payer que le port et l’entrée en douane’. 34
Het in de tweede offerte genoemde instrument van zes stemmen (waarvan twee
gedeeld) komt overeen met nr. 3 uit het werkplaatsboek 35 , met kasnummer 8 en met de prijs
uit de catalogus 1889. 36 Het voorstel werd niet aanvaard. Mogelijk zijn de in de brief van 6
juni genoemde orgels daarna geplaatst in theaters in Madrid en Genève.37 Op 28 juni informeerde Cavaillé naar de afmetingen van de kapel, omdat Philbert weliswaar een schets had
toegestuurd, maar zonder opgave van maten. 38 Op advies van Philbert liet men het voornemen
om een vrijstaande speeltafel te plaatsen varen. Begin september was de definitieve keuze
voor de aanschaf bepaald op ‘orgue nº. 13’ (kasnummer). De prijs was inmiddels gestegen tot
fr. 8000. De opdracht werd enkele dagen later bevestigd, waarbij Cavaillé de tussenkomst van
l’excellent M. Verheijen bijzonder waardeerde. 39 De laatste offerte met eventuele tekeningen
en bijbehorende artikelen is niet bewaard gebleven. Qua dispositie komt zij overeen met
model 4A uit het werkplaatsboek40 en nr. 17A resp. nr. 5 uit de catalogi van 1889 en 1891: 41
Clavier:

Montre
Bourdon
Flûte harmonique
Voix Céleste
Prestant
Doublette
Trompette
Hautbois

8 pieds
8 pieds basse [C-hº]
8 pieds dessus [c¹- f³]
8 pieds [cº- f³]
4 pieds
2 pieds
8 pieds
8 pieds dessus [c¹-f³]

32

Ibidem, voorl. pl.nr. 153/5. Brief Cavaillé-Coll aan L.C.J. van Ogtrop, 6 juni 1879. Offerte en toegezegd frontontwerp hiervan zijn niet bewaard.
33
GAA, Archief 1153, HAB, notulenboek 1869-1880, 4 juni 1879.
34
Vgl. voetnoot 31. Hoewel Philbert ten tijde van de aankoop van het orgel in Helsingør (Denemarken)
werkzaam was, zal hij – mogelijk via Verheijen – zijdelings bij de onderhandelingen betrokken zijn geweest.
35
Zie Bijlage VI. Het vermoeden bestaat dat dit ladetype niet door de firma Cavaillé-Coll werd gemaakt, maar
mogelijk werd uitbesteed aan Ménard te Coutances. Er zijn ook geen coupenummers bekend (mededeling Paul
Peeters).
36
Cavaillé-Coll (1889), 28.
37
Huybens (1985), 56 en 58. De ingebruiknames hiervan vonden op 4 december 1879 en 5 oktober 1880 plaats.
De kassen zijn vermoedelijk zonder frontpijpen geleverd (C. Shuster, ‘Les orgues de théâtre d’Aristide CavailléColl et leur répertoire’, L’Orgue 231 [1994], 14).
38
GAA, Archief 1153, HAB, voorl.pl.nr. 153/2. Brief Cavaillé-Coll aan L.C.J. van Ogtrop, 28 juni 1879.
39
GAA, Archief 1153, HAB, voorl.pl.nr. 153/4. Brief Cavaillé-Coll aan L.C.J. van Ogtrop, 11 september 1879.
40
CCMN, 126.
41
Cavaillé-Coll (1889), 30. De prijs – inclusief vrijstaande speeltafel en zwelkast – was in 1889 gestegen tot
10.000 fr.
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Pédale

En tirasse (20 notes)[C-gº]

Pédale de combinaison:

Appel et renvoi Trompette

Voor de keuze van het ontwerp van de kas 42 weken regenten en adviseurs af van de in het
werkplaatsboek (nr. 4A/B) aangegeven modellen met 23 (buffet M gr[osse] modèle) resp. 20
(nr. 17) pijpen. Bij identieke orgels in Paincourtville (Louisiana, USA) en São Paolo (Brazilië) is sprake van een buffet gothique nº. 13 en chêne, 43 waarbij het aantal frontpijpen
overeen-komt met de Amsterdamse kas: alle met 17 tuyaux. 44 De klaviatuur wordt in het
werkplaats-boek aan de linkerzijde aangegeven, in Amsterdam bevond deze zich echter aan
de rechter-zijde. Volgens het Tableau des sommiers is de windlade in 1876 gemaakt, 45
afmetingen en maatvoering zijn: 1.60 (longueur), 0.85 (profondeur), numéro des règles 481,
numéro des coupes 467bis. Dit model was gangbaar tussen 1866 en 1893. Inclusief varianten
zijn er circa dertig van verkocht. Prijsverschillen zijn te verklaren uit onderhandelingen en
wijzigingen in het ontwerp van het meubel. Onderstaande tabel toont een overzicht:
jaar van bouw
en aflevering

opusnummer
CC I/II ;GH 46

locatie

aantal A/B
frontpijpen

1866/67; 1867
1866/67; 1871
1867/68; 1868
1867/68; 1872
1868/70; 1873
1868/70; 1872
1868/70; 1872
1872/73; 1874
1872/73; 1874
1872/73; 1873
1872/73; 1874
1875
1872/73; 1876
1874/75; 1880
1874/75; 1875
1874/75; 1878
1874/75; 1878
1875/76; 1879
1875/76; 1879
1880/81; 1883
1880/81; 1882
1880/81 47
1880/81 1886
1880/81; 1885
1880/81; 1882

300/284; 439
377/366; 577
329/316; 266
385/377; 350
405/401; 185
383/374; 267
390/385; 369
427/424; 576
425/422; 490
406/402; 269
410/406; 378
456;
562
431/428; 614
444;
515
445;
611
461;
10
476;
295
508;
511
530;
668
547;
243
564;
688
568
610;
652
598;
500
554;
293

Poligny
17
Paincourtville, USA
17
Cousances-les-Forges 20
Lourdes, Basilique
20
Arles
20
Creil
20
Le Mans
19
MM. Thirion, USA
20
St. Georges-sur-Loire 23
Dax
14
Mayenne
20
M. Agard de Nard, USA
Santiago, Chili
20
Sées
17
São Paulo, Brazilië
17
Paris, Sorbonne
23
Enghien-les-Bains
20
Saint-Sever
20
Amsterdam, Bernardus 17
Chalon-sur-Saône
20
Rakiski, Rusland
35
Deauville
Madrid
Saint-Martin-au Laërt 20
Elbeuf, St. Etienne
19

42

B
B
B?
B
B
B
A
B
A
B
B
B?
B
B
B
B
B
B?
A
B
B?
B
B
B?
B

prijs
6000,5500,6300,7700,8500,6500,5550,8143,80
7000,8000,9735,6039,55
9000,9000,8607,15
8500,10000,10500,8000,10000,7500,12500,9500,11000,-

afwijkende
règles/coupes
467/467
467/467

455/467²bis

539/467bis
539/467bis
539/467bis
539/467bis
455bis/576

Volgens het CCMN.
Eschbach, 677, 388.
44
CCMN, 8, 11 en 181. De in het Tableau de tuyaux de Montre vermelde materiaalgewichten van de zeventien
frontpijpen in Poligny, Paincourtville, São Paolo en Amsterdam komen met elkaar overeen
45
Ibidem, 28. In de vijfde kolom zijn orgels met zwelkast en/of vrijstaande speeltafel als B aangeduid.
46
Nummeringen volgens het Grand livre noir de commandes (incl. nieuwe telling 1855-1875) en de lijst Huybens.
47
Windlade van 6½ stem, afmeting 182 x 75 cm (komt overeen met koororgel St.-Etienne, Elbeuf), règle- en
coupenummers ontbreken.
43

206

1881/84 1894
1883
1887
1887
1888
1889
1891
1893

594;
549;
615;
621;
629;
641;
651;
664;

456
364
686
551
640
676
639
560

La Roche-sur-Yon
Lyon, Ursulines
Lissabon
Villebevin
Granada
Guadalajara, Mexico
Elizondo, Spanje
Martinique

20

A?
A?
B?
B
B

539/467bis
6000,12000,11200,12500,- [Pes.]
12500,- [Pes.]
10000,-

Tussen de zojuist genoemde instrumenten doen zich qua dispositie kleine verschillen voor, die
nauwelijks consequenties hebben voor de aanleg. De Doublette 2’ wordt soms afgewisseld
door een Octavin 2’; in plaats van een Voix Céleste 8’ treffen we een Dulciana 8’ (Le Mans)
of een Quinte 2 2/3’ (Poligny) aan. 48 Het definitieve bestek voor het Gesticht St. Bernardus is
niet teruggevonden. Opvallend zijn de overeenkomsten met het negen jaar eerder vervaardigde koororgel in Poligny. Hieronder volgt het bestek van dit instrument, gedateerd 24 december 1866: 49

Devis d’un orgue d’accompagnement projeté
pour l’Eglise paroissiale de Poligny (Jura)
Composition des jeux
Clavier à mains, de Ut à Fa, 54 notes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Montre ---------------Bourdon -------------Flûte harmonique -Prestant -------------Quinte ---------------Doublette -----------Trompette -----------Hautbois -------------

de 8 pied, partie en montre, bois et étain 54 tuyaux
de 8 p. (basse) --------------------- ,, ------- 24 ,,
de 8 p. (dessus) -------------------- ,, ------- 30 ,,
de 4 p.
-------------------- en étain --- 54 ,,
de 2 2/3 p. -------------------,, --- 54 ,,
de 2 p.
-------------------,, --- 54 ,,
de 8 p.
-------------------,, --- 54 ,,
de 8 p. [dessus] ------------,,
--- 30 ,,
Nombre des tuyaux -------- 354 ,,

Clavier de Pédales à tirasse de Ut à sol, 20 notes
Ce clavier n’aurait pas de jeux particuliers, mais, par un méchanisme
spécial, il ferait sonner les basses du clavier à mains

Tuyaux de Montre
Les tuyaux de la Montre qui doivent décorer le buffet et servir des basse
aux jeux de Montre et de Prestant seraient établis en étain fin, polis et brunis

48

Poligny en Paincourtville hadden eenzelfde coupe- en règlenummer, hoewel het laatste instrument in plaats
van een Quinte een Voix Céleste bezat, met consequenties voor de pijpstok die in het groot octaaf (de Voix
Céleste spreekt immer vanaf cº) verschillen toont.
49
Archives municipales de Poligny (Jura), Devis d’un orgue d’accompagnement projeté pour l’église paroissiale de Poligny (Jura). Met dank aan de heer Alphonse Klur, organist van St.-Hippolyte te Poligny.
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Partie mécanique
1. Soufflerie à pompe et à réservoir nouveau système
2. Sommier construit en bois de chêne de choix, d’une dimension en rapport
avec le nombre et les proportions des jeux
3. Mécanisme général perfectionné, établi avec des matériaux de choix et
ajusté avec précision
4. Claviers, en console sur un meuble isolé en avant du buffet d’orgue de
façon à mettre l’organiste à même de voir et de diriger les chanteurs

Buffet d’orgue
Le buffet d’orgue conforme au plan ci-joint serait
établi en beau bois de chêne teinté à l’huile
----------Le prix de cet orgue avec son buffet rendu et posé dans l’église de Poligny
serait de six mille francs ------ 6,000 F.
Fait et dressé à Paris le 24 Décembre 1866
A. Cavaillé-Coll
Het koororgel in Poligny werd op 9 juni 1867 ingewijd. 50 Een vergelijking tussen de offerte
en het ontwerp beschreven in het werkplaatsboek laat zien dat aanpassingen mogelijk waren.
Zo werd een vrijstaande speeltafel geplaatst en zag men af van een zwelkast. 51
5.2.4. Plaatsing en inwijding
Op 5 november deelde Cavaillé-Coll aan Van Ogtrop mee, dat het nieuwe orgel tien dagen
later zou aankomen en een maand later ‘klaar en geplaatst zal zijn’.52 Door vertraging van
enige weken werd de lading, ‘six caisses pesant 2187 kilos’, pas op 25 november verstuurd,
met een geldelijke waarde voor de douane van fr. 5000. 53 In de brief van 5 november
berichtte Cavaillé voorts dat hij aan Pierre Veerkamp opdracht had gegeven om het orgel te
plaatsen en te intoneren. Vermoedelijk werden tijdens het transport twee frontpijpen
beschadigd. Ter ver-vanging werden twee nieuwe nagestuurd. 54 Het instrument werd op een
hoger gelegen koor-ruimte, in de directe omgeving van het altaar, geplaatst 55 en op 6 februari
‘op plechtige wijze ingewijd met een solemneel lof, bij welke gelegenheid door den Eerw.
Rector, den Heer B.H. Klönne, 56 een toepasselijke rede werd gehouden’. 57 Een programma
van de inwijding van het orgel is niet overgeleverd.

50

Huybens (1985), 42.
Kas en pijpwerk van dit orgel zijn in de 20ste eeuw ingrijpend gewijzigd. De traktuur bleef mechanisch.
52
GAA, Archief 1153, HAB, notulenboek 1869-1880, 5 november 1879.
53
GAA, Archief 1153, HAB, voorl.pl.nr. 153/6. Brief Cavaillé-Coll aan L.C.J. van Ogtrop, 25 november 1879.
54
CCMN, 181.
55
GAA, Archief 1153, HAB, notulenboek 1869-1880. De notulen van 18 februari 1880 maken gewag van ‘het
schilderen en bijwerken van het plafond onder het nieuwe orgel in de kapel’.
56
Deze was enkele jaren later – als rector van het Begijnhof – oprichter van Vereniging Amstelkring. Hij zette
zich bijzonder in voor de conservering van de schuilkerk Ons Lieve Heer op Solder.
51
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Begin 1880 maakte Veerkamp de volgende memorie ‘tusschen de Heer L. van Ogtrop (in
hoedanigheid van kooper van het orgel in het St. Bernardusgesticht) en de heer A. CavailléColl te Parijs, ter zake de aankoop, plaatsing en levering van genoemd orgel’ op: 58
Debet
Prijs van het orgel
Transportkosten van het orgel
van Parijs naar Amsterdam
Entreegelden
Vervoerskosten in Amsterdam
Bedrag van pakkisten en
overblijfselen van emballage

Credit
fr. 8000,76,94
120,84
20,25,-

Het bedrag eener tratte [= wissel]
betaald 15 Dec[ember]
Het bedrag eener tratte per
31 January
Speciën [= contante betaling]
ter hand gesteld aan P. Veerkamp
in dato 5 December 1879
Speciën aan P. Veerkamp in dato
6 January 1880
Rekening van den heer Egrono ter
zake van verleende hulp door zijne
werklieden

fr. 4000,- 3000,300,100,pro memorie

Op 16 september 1880 verzocht de kassier van Cavaillé-Coll Van Ogtrop een bedrag ad fr.
676 per postwissel te betalen, 59 waarmee blijkbaar de betaling in zijn geheel was voldaan.
Vier jaar later ontving Van Ogtrop een schrijven van de firma Cavaillé-Coll, waarin de
komst van Glock in verband met onderhoudswerk werd aangekondigd. 60 In zijn plaats kwam
echter Félix Reinburg naar Amsterdam. Deze stemde het orgel, herintoneerde drie niet met
name genoemde registers en reduceerde de zweving van de Voix Céleste, waardoor een betere
begeleiding van solozang mogelijk werd. Voor de stemming werd ƒ 25,- gerekend, voor de
andere werkzaamheden dezelfde som. 61
5.2.5. Verhuizing van het gesticht
Wegens toename van het aantal bewoners zochten de regenten van het Gesticht St. Bernardus
vanaf 1912 naar een andere locatie. De percelen aan de Oude Turfmarkt werden in hetzelfde
jaar verkocht aan de Nederlandsche Bank. Op het terrein van de voormalige Amstelsuikerraffinaderij aan de Nieuwe Passeerdersstraat werd een nieuw gebouw opgetrokken. 62 De overplaatsing van het Cavaillé-Coll-orgel voerde de fa. P.J. Adema uit. Deze had in 1910 nog een
Aeoline 8’ geplaatst ten koste van de Doublette.63 Genoemde firma onderhield het orgel vanaf
de oplevering. Hiervoor werd jaarlijks ƒ 25,- gedeclareerd. 64
De ingebruikneming van het nieuwe gesticht vond in 1915 plaats. De notulen vermelden dat vanaf 12 april ‘het orgel wordt afgebroken en schoongemaakt en [het] in het nieuwe
St. Bernardusgesticht zijn welluidende toonen [zal] laten horen’. 65 De kapel bood plaats aan
57

GAA, Archief 1153, HAB, notulenboek 1869-1880, 18 februari 1880. G. Huybens vermeldt 25 december
1879 als opleveringsdatum (p. 56).
58
GAA, Archief 1153, HAB, voorl.pl.nr. 153/3, 6 januari 1880.
59
Ibidem, voorl.pl.nr. 153/7, 16 september 1880.
60
Ibidem, voorl.pl.nr. 153/8, 11 augustus 1884.
61
Ibidem, voorl.pl.nr. 153/9, 22 september 1884.
62
Pley, 131-142.
63
C. Boer, Orgels in Amsterdam (Amsterdam 1980), 72. De auteur vermeldt abusievelijk de verwijdering van
een Octavin 2’.
64
GAA, Archief 1153, HAB, doos A 24 II. Bij de betaling van 1938 worden twee jaarlijkse stemmingen vermeld
(doos A 80).
65
Pley, 140.
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driehonderd personen. Het orgel werd geplaatst op het zangkoor op de eerste verdieping ter
hoogte van het priesterkoor. 66 In 1968 werd de kapel door het aanbrengen van een tussenvloer
qua hoogte gehalveerd. De grandeur van het ‘rijke roomsche leven’ maakte plaats voor een
zakelijke post-Vaticaanse aankleding. Het Cavaillé-Coll-orgel bleef nagenoeg op dezelfde
plek, zij het dat de bekroning werd ontdaan van kruis en pinakels. In 1984 werd de in 1910
verwijderde Doublette 2’ door de fa. Adema-Schreurs gereconstrueerd. 67
Op 5 december 2006 werd het orgel door brand zwaar beschadigd. De klaviatuur en
een aantal grote pijpen gingen verloren, maar onherstelbaar lijkt de schade vooralsnog niet.
Het instrument is gedemonteerd en na reconstructie moet er een nieuwe bestemming voor gezocht worden, aangezien het bejaardenhuis over enkele jaren zal worden gesloopt.
5.2.6. Inventaris 68
Kas: eenvoudige neogotische, blokvormige kas met driedelig front, voorzien van spitsbogen
(model nr. 13, ‘gothique’, de kas is niet in de catalogi van 1889 of 1891 opgenomen);
het middenveld van negen pijpen is bekroond door een eenvoudige driepas met wimberg (de driepas ontbreekt op de ontwerptekening van een vergelijkbaar orgel in Poligny), voorts twee smalle zijvelden, elk van vier pijpen met sobere bekroning bestaande
uit een kanteelachtige bovenlijst met vier pinakels (zonder hogels, vgl. het ontbreken
van toten in de wimberg) en kruis; deze zijn in 1968 verwijderd;
breedte 219,5 cm, diepte 115 cm, hoogte onderkas 157 cm, hoogte bovenkas tot plafond 220 cm, uitsteek kastje voor klaviatuur aan rechterzijwand 22 cm;
frontpijpen met opgeworpen labia in V-vorm: negen pijpen Montre 8’ in middenveld
(G#-eº, vetgedrukt), acht pijpen Prestant 4’ in zijvelden (C-G), alle frontpijpen van
hoog tingehalte, volgorde v.l.n.r.:
1
G

2
3
4
C# D# F

5
6
7
dº# cº# B

8
A

9
10
G# A#

11
cº

12
dº

13
eº

14
E

15
D

16
C

17
F#

Klaviatuur:
aan de rechterzijde.
Windvoorziening:
twee balgen: een egalisateur (inspringende vouw) en een reservoirbalg (uitspringende
vouw), harmonica’s tussen egalisateur/reservoirbalg en reservoirbalg/windlade, balgoppervlak 173 x 86,5 cm, schepbalg aan achterzijde (niet werkend); winddruk 88 mm.
Windlade:
één enkele lade, diatonisch, 160 x 85 x 24 cm (coupe 467bis, règle 481), 54 cancellen,
inwendige cancelbreedtes/lengtes C: 1,9 x 23,5cm, cº 1,5 x 23,5 cm, c¹ 1,3 x 19,3 cm,
c² 1,0 x 19,3 cm, c³ 0,9 x 19,3 cm
Volgorde op de lade: Montre 8’, Prestant 4’, Bourdon 8’/Flûte harmonique 8’, Voix
Céleste 8’, Doublette 2’, Hautbois 8’ (discant), Trompette 8’
Pijpwerk :
Montre 8’

C-G van hout (C-F gekropt), afgevoerd, G#-eº in front, fº-f³ op lade

66

Ibidem, 145.
Mededeling L. Lasas, Amsterdam.
68
In samenwerking met Hans Brink, 3 juni 2004.
67
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Prestant 4’

Bourdon 8’ bas/
Flûte harmonique 8’
discant

Voix Céleste 8’

Doublette 2’

Hautbois 8’

Trompette 8’

C-G met kasbaarden, fº-h¹ met zijbaarden, C-f³ met expressions
matige kernsteken bij metalen pijpen
C (int.) 99 x 128; wanddikte 15,5; labiumbreedte 93; opsnede 28;
labiuminsteek 113 mm
Ø (ext.) cº 94,2; c¹ 50,8; c² 30,2; c³ 19 mm
diapason F 2
C-G in front, G#-f³ op lade
G#-hº met zijbaarden, C-f³ met expressions
matige kernsteken
Ø (ext.) C 87,5; cº 54,4; c¹ 33,9; c² 20,4; c³ 12,1 mm
C-F# van hout, afgevoerd, G-f³ op lade, G-hº metaal volgedekt, c¹-e¹
met roeren, f¹-f³ overblazend, op toon gesneden, nieuwe corpusringen,
(stemkrullen verwijderd)
houten pijpen geen kas/zijbaarden, G-f³ met zijbaarden
Bourdon (C-hº) matige kernsteken, Flûte harmonique (c¹-f³) zeer geringe
kernsteken
overblazende pijpen twee gaatjes in het midden van het corpus
Ø (int.) C 80 x 111,8; (ext.) cº 72,3; c¹ 45; c² 42; c³ 29 mm
sprekend vanaf cº
cº-f² met freins, cº-f³ met expressions
geringe kernsteken
Ø (ext.) cº 50,7 ; c¹ 32,3 ; c² 20; c³ 13 mm
op lade, nieuw pijpwerk (Adema-Schreurs), viltringen op pijprooster
C-H met zijbaarden, C-g² met expressions
geringe kernsteken
Ø (ext.) C 48; cº 32; c¹ 18; c² 10,7; c³ 6,8 mm
sprekend vanaf c¹
c¹-h² dubbele conus, c³-f³ enkele conus, c¹-f³ ring en kop
messing Bertounêche-kelen (3/4 gesloten, vernikkeld), messing tongen
Ø (ext.) c¹ 50; c² 38; c³ 28 mm
bekers C-E gekropt, geen overlengtes
C-H overhangende kraag met hulpbekers, cº-d² ring en kop, d#²-f³ alleen met
kop, Bertounêche-kelen (zie Hautbois), messing tongen, bekers C-g#² met
intonatieslitsen,
Trompette inschakelbaar door Pédale appel et renvoi
Ø (ext.) C 101; cº 87; c¹ 73; c² 58; c³ 49 mm

5.3. Sint-Augustinuskerk, Amsterdam
5.3.1. Historisch overzicht van de parochie
Na de Alteratie van 1578 ontvluchtten veel rooms-katholieken Amsterdam, waarmee voor de
overgeblevenen de ‘schuilkerkentijd’ begon. 69 Reeds in 1623 waren de Augustijnen weer
actief in Amsterdam. Tot circa 1720 bedienden zij onder andere de statie ‘de Posthoorn’. 70 In
1636 was pater Petrus Parmentier (1602-1681) vanuit Gent naar Amsterdam gestuurd en hij
richtte aldaar de statie van de Heilige Augustinus op. Aanvankelijk werden missen gelezen in
het tot schuilkerk verbouwde pakhuis ‘De Tijd’ aan de Oudezijds Achterburgwal, vanaf 1671
69

De historie van de St.-Augustinuskerk is enkele malen beschreven. Zie de volgende publicaties: Inleiding tot
het archief van de St.-Augustinusparochie (GAA, Archief 542); J. Kalf, De katholieke kerken in Nederland
(Amsterdam 1906); [zonder vermelding van auteur], Geschiedenis van de Parochie van St. Augustinus “De
Star” (s.l., 1979) en S. van Blokland, Rooms-Katholieke kerken in Amsterdam 1306-1935 (Amsterdam 2002).
70
Een statie is de omgrenzing van een missiepost, voordat die na het herstel van de kerkelijke hiërarchie in
Nederland (1853) tot parochie werd verheven.

211

in ‘De Star’, hoek Oudezijds Achterburgwal/Huidevettersloot. In 1698 werd dit huis verkocht
aan de Engelse Episcopale Gemeente en verhuisde de statie naar het pakhuis ‘de Rogh’ aan de
Spinhuissteeg, waar men ruim anderhalve eeuw bleef kerken.
In 1848 werd het plan opgevat om een nieuwe kerk tussen de Spinhuissteeg en het
Rusland op te richten. Bouwpastoor was Liborius Frees. De kosten werden op ƒ 90.000,geraamd. Aan het ontwerp van de Brusselse architect P. Girant voegde H.J. van den Brink een
priesterkoor en een biechtkapel toe. De kerk werd pas in november 1864 door mgr. Wilner
geconsacreerd. Vlak voor de eeuwwisseling werden een grotere ingang aan het Rusland en
een devotiekapel Onze Lieve Vrouw van Goeden Raad (met een karakteristieke koepel) aangebouwd.
Het interieur van de driebeukige hallekerk, met over de drie traveeën inwendige koepels, vertoont door de neobarokke altaaropbouw, zuilen met Corinthische kapitelen en witgepleisterde muren overeenkomsten met de Mozes en Aäronkerk. Tegen de achterwand was
een op twee zuilen gedragen koortribune aangebracht, waar het orgel stond opgesteld. Het
Zangcollege Laudate Eum in Chordis et Organo, onder leiding van resp. Alex. Phlippeau,
J.B. Stoetz en Alphons Vranken, verwierf door de jaren heen een uitstekende reputatie. Het
kerkgebouw is vijfenzestig jaar in gebruik geweest.
De ontvolking van de binnenstad had tot gevolg dat de kerk in 1929 buiten gebruik
werd gesteld. 71 De parochie werd voortgezet aan de Postjesweg in Amsterdam-West, in de
wijk Overtoomse Veld. Totdat de nieuwe St.-Augustinuskerk, naar een ontwerp van K.P.
Tholens, in 1932 werd ingewijd, vonden de vieringen in een voormalige garage aan de Baarsjesweg plaats. Het interieur van de nieuwe kerk was van grootse afmetingen: 55 m. lang, 30
m. breed, 25 m. hoog. Ook deze kerk was geen lang leven beschoren. De slechte staat van het
gebouw en de toenemende ontkerkelijking leidden in 1977 tot sloop. Twee jaar later werd een
nieuw parochieel centrum in gebruik genomen. Van een enorme ruimte ging men terug naar
een kleine kerkzaal. Het aantal zitplaatsen nam af van ruim duizend tot 320.
5.3.2. Eerdere orgels
De vroegste berichten over een orgel dateren van 1755, 72 in welk jaar een éénklaviersorgel
geleverd werd door Deetlef Onderhorst (* Holstein 1715/16, † [?] na 1768). 73 Deze was als
orgel- en clavecimbelbouwer in Amsterdam gevestigd, later voor korte tijd in Den Haag. Hij
stond voornamelijk bekend als maker van huisorgels. Door hun grote draagkracht waren zijn
orgels ook voor kleine kerken geschikt. 74 In 1787 werd het instrument door de Leidse maker
J. Mitterreither gerepareerd en vergroot. Dertig jaar later voegde L. van den Brink en Zonen
een positief toe. De dispositie was toen: 75
Manuaal
Prestant
Bourdon
Holpijp
Viol di Gambe
Octaaf
Fluit

Positief
8vt
16vt
8vt
8vt
4vt
4vt

Holpijp
Prestant disc.
Fluit
Octaaf

71

8vt
4vt
4vt
2vt

Het gebouw werd nadien als papieropslagplaats van de fa. Proost & Brandt gebruikt. In 1955 is het gesloopt.
In de genoemde brochure (1979, 6) maakt de auteur gewag van de ‘aanschaf van een orgel’ tijdens het pastoraat van Jacobus Willemart (1682-1691). Gegevens over dit orgel en zijn maker ontbreken.
73
Broekhuyzen, deel II, 84.
74
A.J. Gierveld, Het Nederlandse huisorgel in de 17de en 18de eeuw (diss. Utrecht 1977), 32.
75
Broekhuyzen, deel I, 87.
72
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Quintbas
Superoctaaf
Sexquialter disc.
Mixtuur
Dulciaan

3vt
2vt
II
III-IV
8vt

Koppeling, tremulant, ventil, drie blaasbalgen [geen pedaal].

Dit orgel verhuisde mee naar het Rusland en bleef tot 1881 in gebruik. Het was geplaatst op
de koorgalerij, waar later ook het Cavaillé-Coll-orgel werd opgesteld. In de loop van de jaren
’70 groeide de behoefte aan een nieuw instrument, omdat ‘het bestaande orgel toch herhaaldelijk groote kosten van onderhoud vereischt, die nogthans niet kunnen strekken om de uitvoeringen op Zon- en Feestdagen op voldoende wijze te doen plaats hebben’. 76 Het oude
orgel werd voor ƒ 900,- verkocht aan de St.-Agathakerk te Beverwijk en vandaar in 1924
geplaatst in de O.L.V. Vredeskerk te Amsterdam. Na enkele tussentijdse wijzigingen werd het
veertig jaar later buiten werking gesteld. 77
5.3.3. Offerte Cavaillé-Coll
Het veertigjarig priesterjubileum van pater Wilhelmus Hoorneman (1819-1889), 78 sinds 1860
pastoor van de parochie, vormde de uiteindelijke aanleiding om stappen te ondernemen voor
de aankoop van een nieuw orgel. 79 Uit een dankbrief d.d. 16 december 1881 blijkt, dat Philbert het parochiebestuur geadviseerd had in contact te treden met Cavaillé-Coll. 80 Na een
tweejarig verblijf in Denemarken was Philbert in 1880 in Nederland teruggekeerd, waar hij tot
zijn pensionering in 1887 consul in Rotterdam bleef. Aan Philbert en Verheijen werd de opdracht verstrekt het keuringsrapport te schrijven.
Twee andere factoren zullen zijdelings van invloed op de keuze van de orgelmaker
zijn geweest: het Rusland was slechts enkele honderden meters gaans van het Gesticht St.
Bernardus, waar in hetzelfde jaar het Cavaillé-Coll-orgel in gebruik was genomen. De gelegenheid om zich voor een aanschaf te oriënteren lag om de hoek. Daarnaast was de organist
van de St.-Augustinuskerk, B.A. Hendriks, door zijn concerten in het Paleis voor Volksvlijt in
1875-’76 genoegzaam bekend met het werk van de Parijse meester.
Blijkens de genoemde circulaire had men in 1880 contact gezocht met Cavaillé-Coll.
81
De prijs van ƒ 16.000,- was reeds bekend. Het in het bestek d.d. 12 januari 1881 genoemde
bedrag van fr. 33.000 komt hiermee overeen. Een negen personen tellende commissie, bestaande uit enkele kerkmeesters, waaronder J.G. van Ginkel (secretaris), S.F. Steinbacher
(penningmeester) en koordirigent A. Phlippeau, 82 was reeds begonnen met onderhandelingen
over de aankoop van een nieuw orgel: ‘Wij stelden ons vooraf reeds op de hoogte der zaak en
vermeenen in alle opzichten eene goede keuze gedaan te hebben, zoodat wij ons durven
vleijen Uwe verwachting geenszins te zullen teleurstellen’. 83
76

NMI, Orgelbouwers en Organisten, doos II-I 4-3, circulaire Commissie voor een Nieuw Orgel in de ParochieKerk van den H. Augustinus [te Amsterdam], d.d. december 1880.
77
Broekhuyzen, deel II, 84-85.
78
GAA, Overlijdensakte 6 augustus 1889.
79
De Tijd, 3 september 1881.
80
GAA, Archief 542, Parochie St.-Augustinus, inv.nr. 127. Brief van het Parochiebestuur St. Augustinus aan Ch.
M. Philbert.
81
Notulen en correspondentie over de aanschaf van het orgel zijn voor zover bekend verloren gegaan; bestek,
contract en keuringsrapport zijn daarentegen integraal bewaard gebleven.
82
Hendriks, Philbert en Verheijen hadden hierin geen zitting.
83
NMI, Orgelbouwers en Organisten, doos II-I 4-3, circulaire Commissie voor een Nieuw Orgel in de ParochieKerk van den H. Augustinus [te Amsterdam], d.d. december 1880.
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Strikt genomen gaat het hier niet om een serieorgel, hoewel de dispositie als opgegeven in het
katern Compositions des Jeux de nos divers modèles d’Orgues er raakpunten mee heeft.84
Coupe- en règlenummers van de laden kwamen voordien niet in het werkplaatsboek voor. Het
ontwerp was dus nieuw en de maten van de laden waren ongetwijfeld aan de afmetingen van
de koortribune aangepast. Volgens het werkplaatsboek werden windladen en frontpijpen in
1880 gemaakt. 85
Enkele maanden voor de oplevering van het Amsterdamse orgel werd in de NotreDame te Annonay (Ardèche) een nagenoeg identiek instrument in gebruik genomen. De opzet
van acht stemmen op zowel Grand-Orgue als Récit met vier transmissies in het pedaal is dezelfde. 86 De laden in de St.-Augustinuskerk zijn echter meer in de breedte uitgebouwd (Annonay: 2 x 130 cm, diepte 170 cm; Amsterdam: 2 x 165 cm, diepte 155 cm). Andere laden in
Saint-Cloud en Caen (Ste.-Trinité) komen met die van Annonay overeen. 87 Over het
algemeen waren Récitlades met een vergelijkbare dispositie (circa acht stemmen) in geval van
een tweedelige lade niet breder dan tweemaal 130 cm (C- en C#-kant), in geval van een
ééndelige lade maximaal 220 cm (zonder stemgang). De opvallend geringe diepte van de
Amsterdamse kas (189 cm, breedte 534,5 cm) 88 houdt zeker verband met de niet al te grote
koortribune ter plekke.
Op 12 januari 1881 zond Cavaillé-Coll bestek en contract naar Amsterdam. De gelijktijdige zending van beide documenten duidt op een bevestiging van eerder gemaakte afspraken. Het contract werd reeds een week later ondertekend.89 Het orgel zou binnen zes maanden
worden geleverd, derhalve ruim op tijd voor de feestelijkheden verbonden met het jubileum.
Bestek en contract vermeldden de volgende bepalingen: 90

Devis d’un grand orgue à deux claviers et un pédalier complets
projeté pour l’Eglise St. Augustin à Amsterdam
Composition des Jeux
1er Clavier, Grand-Orgue, ut à sol 56 notes
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bourdon ------------------ 16 p -------------------------- 56 tuyaux
Montre -------------------- 8 p -------------------------- 56 id.
Flûte-harmonique ------- 8 p -------------------------- 56 id.
Salicional ----------------- 8 p -------------------------- 56 id.
Bourdon ------------------- 8 p -------------------------- 56 id.
Prestant ------------------- 4 p -------------------------- 56 id.
Flûte-douce --------------- 4 p -------------------------- 56 id.
Plein-jeu ----------------- 2-5 rgs ------------------------ 208 id.
Total
600 tuyaux.

84

CCMN, 135; zie Bijlage VI, nr. 10.
CCMN, Tableau de sommiers, 212; Tuyaux de Montre, 182.
86
Eschbach, 464. Overeenkomstig het modellenboek is in plaats van een Plein-jeu II-V hier voor een Doublette
2’ gekozen. Op het Récit is een Voix Humaine 8’ gedisponeerd, in Amsterdam een Clairon 4’.
87
Beide opgeleverd in 1877 (CCMN, 27-28; Eschbach, 411, 416).
88
De kas van het qua grootte identieke orgel in de Trinité te Caen meet 247 bij 360 cm diepte/breedte (Noisette
de Crauzat [1984], 173).
89
Archief St.-Augustinusparochie (ter plaatse aanwezig), keuringsrapport Ch.M. Philbert en J.A. Verheijen, d.d.
1 oktober 1881 (met dank aan pater Paul Clement, Amsterdam).
90
Ibidem. ‘Devis’en ‘Marché’, d.d. 12 januari 1881.
85
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2ème Clavier, Récit-Expressif, ut à sol 56 notes
9. Cor de nuit --------------- 8 p --------------------------- 56 tuyaux
10. Viole de Gambe --------- 8 p --------------------------- 56 id.
11. Voix-Céleste ------------- 8 p --------------------------- 44 id.
12. Flûte-octaviante --------- 4 p --------------------------- 56 id.
13. Basson -------------------- 16 p --------------------------- 56 id.
14. Trompette ---------------- 8 p --------------------------- 56 id.
15. Basson-hautbois -------- 8 p --------------------------- 56 id.
16. Clairon ------------------- 4 p --------------------------- 56 id.
Total
436 tuyaux.
Clavier de Pédales, ut à fa 30 notes
17. Soubasse ----------------- 16 p --------------------------18. Flûte ---------------------- 8 p --------------------------19. Basson -------------------- 16 p --------------------------20. Trompette ---------------- 8 p ---------------------------

30 notes
30 id.
30 id.
30 id.

Nota. Les quatre jeux de la pédale sont empruntés par
transmission à ceux des claviers à mains et peuvent être
joués d’une manière indépendante sur le clavier de pédales

Pédales de combinaison
1. Effets d’orage
2. Tirasse du Grand-Orgue
3. Tirasse du Récit

4. Copula des Claviers
5. Expression du Récit
6. Tremolo

Partie Mécanique
Soufflerie
La soufflerie serait établie d’après mon nouveau système de construction, à double
pompe et à double réservoir, d’une dimension en rapport avec le nombre et l’importance des jeux de l’orgue.
Cette soufflerie serait mise en jeu par mon système de pédales articulées, sur lesquelles agirait le souffleur et fournirait à l’orgue un vent égal et abondant.

Sommiers
Les sommiers seraient construits en beau bois de chêne à double laye de soupapes,
et disposés de façon à recevoir commodément tous les jeux, et à faciliter l’accord et
l’entretien du mécanisme.

Mécanisme
Le mécanisme général de l’orgue, les abrégés pour la transmission du mouvement
des touches aux soupapes, les pilotes tournants pour les mouvements des registres de
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même que les différents leviers et équerres seraient établis avec des matériaux de premier choix et ajustés avec précision.

Claviers
Les claviers à mains seraient construits en bois de chêne, les touches plaquées en
ivoire et ébène, chassis en palissandre. Le clavier de pédales, de forme allemande,
serait également en chêne, les dièzes plaqués en bois des Iles. Ces claviers seraient
posés sur un meuble en forme de console isolé en avant du buffet, de façon à mettre
l’organiste à même de voir directement l’autel.

Boîte expressive
Les jeux du 2ème clavier, Récit, seraient enfermés dans une grande boîte expressive
munie de jalousies mécaniques mises en jeu au moyen d’une nouvelle pédale à double
action qui permet de nuancer la sonorité des jeux, et d’en arrêter le degré d’intensité
voulu par l’artiste.

Buffet d’orgue
Le buffet d’orgue conforme au plan ci-joint serait établi en chêne et en sapin du
Nord, orné de tuyaux de Montre en étain brillant, poli et bruni. Les principales
dimensions de ce buffet, indiquées sur le dessin sont les suivantes .
1. Largeur
2. Profondeur
3. Hauteur totale

5 m 25
1 m 80
6 m 75

Prix
Le prix de la partie mécanique et instrumentale du dit orgue avec son buffet décoratif,
y compris les frais d’emballage de transport et de pose dans l’église Saint-Augustin à
Amsterdam, est évalué et fixé à la somme de Trente deux mille francs 32.000 f.
Les frais de Douane sont évalués et fixés à la somme de Mille francs

Total, Trente trois mille francs

1.000 f.
33.000 f.

Fait à Paris le 12 Janvier 1881
[w.g.] A. Cavaillé-Coll

Marché
pour l’exécution, le transport et la pose de l’orgue décrit dans le
Devis qui précède pour l’Eglise Saint-Augustin à Amsterdam
Entre les Soussignés:
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1. Monsieur le Président et Messieurs les Membres du Conseil de Fabrique
de l’Eglise St. Augustin à Amsterdam --------------------------- d’une part.
2. Monsieur Aristide Cavaillé-Coll, facteur de grandes orgues demeurant à Paris,
Avenue du Maine Nos. 13 & 15 ---------------------------------- d’autre part.

A été convenu et arrêté ce qui suit:
-------- Art:1er -------Monsieur A. Cavaillé-Coll s’engage par les présentes conventions, à construire,
transporter et poser dans l’église St. Augustin à Amsterdam, un grand orgue de Vingt
régistres et Six pédales de combinaison, distribués sur deux claviers à mains et un pédalier complets conforme aux règles de l’art et aux plan et Devis joints aux présentes,
signé par le dit facteur en date de ce jour et dont le chiffre de la dépense est évalué et
fixé à la somme de Trente deux mille francs
32.000 f
A laquelle somme il est ajouté pour droits de Douane une somme de

Mille francs
sans que cette somme puisse être augmentée.

Ensemble

1.000 f
33.000 f

-------- Art: 2 -------Monsieur A. Cavaillé-Coll s’oblige à faire la livraison du dit orgue en sa place
dans un délai de Six mois à dater du jour de la signature du présent marché par la
fabrique.
La réception des travaux aura lieu aussitôt après la livraison par des experts
nommés par Messieurs les Membres de la Fabrique.

-------- Art: 3 -------Monsieur A. Cavaillé-Coll garantit la bonne confection des travaux pendant Cinq
ans et s’oblige à remédier à ses frais à tout vice de construction qui viendrait à se
déclarer dans son ouvrage. Il est toute fois entendu que cette garantie ne s’applique
pas à l’entretien et à l’accord nécessaires à tout instrument de musique, non plus
qu’aux accidents qui pourraient survenir par le fait de tiers ou de force majeure.
Il prend cependant sur lui tous les risques et périls qui par accident quelconque
pourraient abimer ou diminuer la valeur de l’orgue, laquelle garantie s’etend jusqu’à
ce que la livraison et la pose en sa place aient été entièrement faites.

-------- Art: 4 -------En retour des obligations qui précèdent, Monsieur le Président et Messieurs les
Membres de la fabrique de l’Eglise Saint-Augustin à Amsterdam, s’obligent à payer à
Monsieur A. Cavaillé-Coll ou à son ordre la somme de Trente trois mille francs à
laquelle a été fixé le prix de l’orgue et de tous les frais accessoires de la manière
suivante:
1. Une somme de Dix mille francs à trois mois de date
du présent marché ----------------------------------------- ci
10.000 frs
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2. Une somme de Dix mille francs payables à l’arrivée
de l’orgue à destination ----------------------------------- ci
3. Une somme de Six mille cinq cents francs à deux mois
après la pose et la livraison de l’orgue en sa place --- ci
4. Une somme de Six mille cinq cents francs pour solde
payables à quatre mois de date de la pose et livraison de
l’orgue en sa place ----------------------------------------- ci

Ensemble

10.000 f
6.500 f
6.500 f
33.000 f

Le tout sans intérets de part ni d’autre.

Fait double de bonne foi
à Paris le douze Janvier, Mille huit cent quatre-vingt-un.
Lu et approuvé
[w.g.] A. Cavaillé-Coll

à Amsterdam [19 januari 1881]
[w.g.] W. Hoorneman, Curé
5.3.4. Plaatsing en inzegening
Enkele dagen na ondertekening stelde het parochiebestuur de bisschop van Haarlem, mgr.
P.M. Snickers, op de hoogte van de aankoop van het orgel. Uit de brief blijkt dat toestemming
werd aangevraagd, nadat het contract was ondertekend: 91
Aan zijne doorl[uchtige] Hoogwaardigheid, P.M. Snickers, Bisschop van Haarlem,
Monseigneur,
Het kerkbestuur van den Parochie van den H. Augustinus alhier, heeft de Eer Uwe
DHw ter kennis te brengen, dat daar het nu bestaande orgel in hunne kerk, na herhaalde reparatiën en kosten niet in voldoende staat kan gebracht worden, ons college
heeft besloten in plaats van het oude een nieuw orgel, uit de fabriek van de Heeren
Cavaillier-Col [sic] te Parijs te doen plaatsen. Hetzelfde zal na genomen informaties
de somma van ƒ 16000,- kosten, welk bedrag uit vrijwillige giften van parochianen en
andere donateurs zal worden bijeengebracht, waarom wij ons tot U, Monseigneur,
wenden met het verzoek ons de bestelling en daarstelling van genoemd nieuw orgel
wel te willen toestaan.
Eene goedgunstige beschikking in wachtende, te kennen, met de meeste Eerbied en
Hoogachting, Monseigneur, Uwe gehoorzame dienaren,
Amsterdam, 24 januari 1881,
J.C. van Ginkel, sec.

91

GAA, Archief 542, Parochie St.-Augustinus, inv.nr. 69, brievenboek 1869-1934, 69.
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De goedkeuring werd verleend. Men wilde het oude orgel direct overdragen aan de parochie
in Beverwijk, maar deze was niet in staat om het instrument onmiddellijk te plaatsen. Op de
nieuwe locatie diende eerst metselwerk te worden uitgevoerd en de orgelmaker die het instrument zou plaatsen, had geen ruimte om het tussentijds op te slaan. 92 In het voorjaar van 1881
werd het orgel verwijderd. Tot die tijd bediende men zich tijdens de vieringen van een serafineorgel. 93
Een tweede brief aan de Haarlemse bisschop dd. 8 maart bevat het verzoek tot goedkeuring ‘om het zangkoor iets te vergroten, [waarbij het] hoofdzakelijk door pilaren moet
onderstut worden, welke werkzaamheden plm ƒ 1400,- zullen beloopen. De kosten zullen
gevonden worden, voor een deel uit den verkoop van het oude orgel en voor ’t meer deze,
door belening of prolongatie van onbezwaarde effecten’. 94 Ook moest de toegang tot de koortribune worden aangepast. De deur werd van het midden naar de linkerzijde verplaatst. 95 Omdat de orgelkast vrijwel tegen de achterwand kwam te staan, kortte men de linkerachterhoek
versteksgewijs in. Bij het ontwerp van de kas hield de architect terdege rekening met het roosvenster boven het orgel. Aan de bestektekening voegde Cavaillé-Coll een ‘gaanderij’ tussen
de torens toe, ter bekroning van de zwelkast om ‘de sterk van achteren verlichte witte muur
voor het oog te verzachten’. 96
In de zomer van 1881 werd het orgel geplaatst en geïntoneerd door Félix Reinburg. 97
Aan de vooravond van de inwijding vond een uitgebreide keuring door Philbert en Verheijen
plaats. Een vijftig pagina’s tellend verslag hiervan werd het parochiebestuur op 1 oktober ter
hand gesteld. 98 Alle onderdelen komen gedetailleerd aan de orde: orgelkast, timmerwerk,
windvoorziening, windlade, mechaniek, expressiekast, transmissies, pijpwerk en intonatie. Op
een enkel punt na is het rapport één grote lofrede voor het werk van Cavaillé-Coll. De auteurs
namen de gelegenheid te baat om scherpe kritiek op de vaderlandse orgelbouw te uiten. Ze
ergerden zich aan de ontoereikende windvoorzieningen, te zware mechanieken, kleurloosheid
en zwakke intonatie van registers. 99 Uit het enigszins gebrekkige taalgebruik en de
vrijmoedige subjectiviteit valt op te maken dat het verslag door Philbert is geschreven.
Op donderdag 1 september vond de ingebruikname van het instrument plaats. Volgens
De Tijd, die er een fors artikel aan wijdde, 100 geschiedde deze tijdens een plechtig lof (‘met
uitstelling van het Allerheiligste’), met koorzang en een feestrede door pater Van Es. De inzegening werd verricht door de deken van Amsterdam, mgr. H. Poppen. Het parochiekoor zong
onder leiding van Alex. Phlippeau de Psalm Laudate Dominum en het Te Deum van Verhulst,
waarna de titularis Hendriks een bespeling gaf. Daarbij werden de volgende werken uitgevoerd:
92

GAA, Archief 542, Parochie St.-Augustinus, inv.nr. 127, brief pastoor J. Heyligers, Beverwijk, aan pastoor W.
Hoorneman, d.d. 16 februari 1881.
93
De Tijd, 3 september 1881.
94
GAA, Archief 542, Parochie St.-Augustinus, inv.nr. 59, brievenboek 1869-1934, 74.
95
GAA, fotoarchief Rusland 7. Op een foto, gemaakt tijdens de afbraak van de kerk in 1955, is de situatie rondom de reeds afgebroken tribune duidelijk zichtbaar.
96
Archief St.-Augustinusparochie, keuringsrapport Ch.M. Philbert en J.A. Verheijen, 2.
97
Brief A. Cavaillé-Coll aan F.G. Sillem, 7 november 1881 (P. Williams [red.], Devis d’un grand orgue à trois
claviers et un pédalier complets, projeté pour la vieille Eglise Luthérienne Evangélique à Amsterdam [Buren
1980, 9]).
98
Zie Bijlage VIIa. Een ‘voorlopig’ verslag (1 september 1881) is verloren gegaan (GAA, Archief 542, Parochie
St-Augustinus, inv.nr. 127, brief Parochiebestuur aan Ch.M. Philbert, 16 december 1881).
99
In 1878 beschreef Verheijen naar aanleiding van een verslag van het in dat jaar in gebruik genomen CavailléColl-orgel in het Trocadéro te Parijs de klank van de Nederlandse orgels: ‘In de meesten onzer orgels geven de
groote labialen een onbestemd gegons, en de diepe tongwerkpijpen een droog geratel van zich af’. De redactie
van Caecilia verwierp deze kritiek door op de orgels van de ‘uitmuntende nederlandsche firma Bätz & Co.
(Witte) te Utrecht’ te wijzen (Caecilia 1878, 178).
100
De Tijd, 3 september 1881.
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Sonate
Marche funèbre et Chant séraphique
Fantasie en Fuga G-mol [BWV 542]
Ave Maria
Allegretto [op. 19/1]
Improvisatie

Mendelssohn
Guilmant
Bach
[Arcadelt]/Liszt
Guilmant
Hendriks

De scribent van De Tijd prees de kwaliteiten van het nieuwe orgel, dat ‘ontegenzeggelijk een
der schoonsten [is] van die op dit oogenblik in de katholieke kerken van Amsterdam en van
Nederland geplaatst zijn’.
Enkele dagen na de ingebruikname verscheen in hetzelfde dagblad een ingezonden
stuk, ondertekend door ‘J.H.M.K., Organist’, 101 waarin protest werd aangetekend tegen de ‘te
hoge prijs, de ondoelmatigheid van vier tongwerken op het Récit en een onjuist aantal registers’:
[…] Wel mogelijk, dat genoemd werk inderdaad deze som [ƒ 16.000,-] heeft gekost;
doch tot eer der nederlandsche heeren orgelmakers meen ik er vrij te mogen voor
uitkomen, dat deze schatting als waarde van een dusdanig werk, door hem zeker meer
dan de helft te hoog geschat wordt; terwijl de meeste heeren katholieke organisten het
zeker met mij eens zullen zijn, dat er aan de doelmatigheid der dispositie veel, ja zelfs
zooveel ontbreekt, dat het geheele orgel daardoor in vele gevallen gelijk staat aan een
werk met slechts één klavier. Immers staan de 4 tongwerken op het Récit en kunnen op
het hoofdmanuaal slechts door de koppeling gebruikt worden, maar dan is het Récit
ook tevens geheel ongeschikt om priester en solist te accompagneeren of eenige melodie op het hoofdmanuaal te begeleiden. In beide eerste gevallen is dus, bij het gemis
van eenige combinatie, een onophoudelijk registreeren voor den organist onvermijdelijk, terwijl het laatstgenoemde tot de onmogelijkheden behoort. Ook zijn er 20
registers, doch in werkelijkheid slechts 16 stemmen en geen vrij pedaal, zoodra de 4
pedaalstemmen in de manualen gebruikt worden.[…] Met alle hoogachting voor de
werken van den heer Cavaillé-Coll meen ik er toch op te moeten wijzen, dat Amsterdam en omstreken voor de nationale kunst op dit gebied, meer dan één bewijs opleverde van meer soliditeit kerkelijker tonaliteit bij het gebruik van beter houtsoort voor
minder dan de halve kosten.
Het dagblad zag ervan af het weerwoord van Philbert en Verheijen in een volgend nummer te
plaatsen. De lengte van de argumentatie – 18 pagina’s – zal hier wel debet aan geweest zijn.
In het artikel noemden de keurmeesters vijf voordelen die het plaatsen van alle tongwerken in
de zwelkast in hun ogen had. Ook de soliditeit en de keuze van pijpmaterialen kwam ter sprake. Tegen het bezwaar van ‘te hooge prijzen’ wees men op de scherpe concurrentie bij de aanschaf van het Cavaillé-Coll-orgel voor het Conservatorium in Brussel. 102 Tenslotte hoonden
ze de ‘kerkelijke tonaliteit’ weg door de ‘veelal voorkomende stompheid in de labialen, neu101

De Tijd, 6 september 1881. Het gaat hier vermoedelijk om Joh.H.M. Kupers, organist van de St.-Willibrordus
binnen de Veste (‘De Duif’).
102
De prijs van een vergelijkbaar orgel voor de Collégiale te Le Dorat (II/20 plus vier afgeleide pedaalregisters)
bedroeg 35.100 fr., waarvan de kosten als volgt werden onderverdeeld:
1. partie mécanique et instrumentale
22.000,2. buffet en chêne
6.000,3. claviers et accessoires
800,4. tuyaux de décoration de Montre
1.800,5. frais d’emballage, transport et de pose
4.500,(BNF, Rés.Vma ms. 1366 [2], microfilm Marchés 1863-1878, 278).
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zigheid in de vulstemmen, schorre oneffenheden in de tongwerken en schreeuwerige flaauwheid in het vol orgel’ aan de kaak te stellen. 103
Hendriks bleef tot enkele jaren voor zijn dood organist van de St.-Augustinuskerk.
Volgens de kasboeken werd hem per kwartaal een salaris van ƒ 100,- toegekend. 104 Hij stond
bekend als een buitengewoon ‘begaafd organist en pianist, beschikkend over een fabuleuze
techniek; zijn rijk-gekleurd spel heeft lang de parochianen gesticht en in bewondering gehouden’. 105 Enkele loftuitingen aan zijn adres komen uit een onverwachte hoek, nl. uit brieven
van Alphons Diepenbrock uit de jaren 1891-1892: 106
[…] De mooiste herinnering van Amsterdam is overigens, dat Hendriks, een heel
geniaal organist, de Mis [Missa In Die Festo, RV] voor mij gespeeld heeft (het orgel
Cavaillé-Coll van de kerk op ’t Rusland), 3 uur aan een stuk. Dit heeft mij de zekerheid gegeven dat het goed is. Het klonk heerlijk. Hij zei weinig maar was respectueus
verrukt. Hij zal nog eens voor me spelen op een Zondagmiddag, als de kerk niet
schoongemaakt wordt, wat toen veel van ’t genot bedierf.
5.3.5. Onderhoud
Volgens contract kwam het onderhoud tijdens de eerste vijf jaar voor rekening van CavailléColl. In twee brieven, gericht aan pastoor W. Hoorneman en L.C. van Ogtrop (Gesticht St.
Bernardus), kondigde Gabriel Reinburg namens de firma de komst van Glock aan voor het
jaarlijks onderhoud. 107 Alle stemmingen en reparaties werden nadien aan de Utrechtse firma
Maarschalkerweerd & Zoon toevertrouwd. 108 In deze jaren ging deze orgelmaker zich sterk
op de orgelesthetiek van Cavaillé-Coll oriënteren. Ter illustratie noemen we de in 1884 en
1887 vervaardigde instrumenten voor de H. Hartkerk te Rotterdam en de St.-Franciscus in
Oudewa-ter, met kenmerkende disposities en hulpmiddelen. In laatstgenoemd orgel
vervaardigde Maarschalkerweerd als eerste Nederlandse orgelmaker – naar het voorbeeld in
de St.- Augus-tinuskerk – moteurs pneumatiques. 109
In de kasboeken zijn twee grote, niet nader gespecificeerde reparaties in 1895 en 1907
opgetekend. Mogelijk betreft het eerste herstel de vervanging van het draadwerk. 110 Een enkele maal wordt een stemming abusievelijk als reparatie omschreven.
28 april 1893
28 juli 1894
29 maart 1895

Maarschalkerweerd & Zoon: onderhoud en stemmen,
post 1892
stemmen v.h. orgel
stemmen der orgel

103

ƒ 40,ƒ 40,ƒ 40,-

Zie Bijlage VIIb.
GAA, Archief 542, Parochie St.-Augustinus, inv.nrs. 69-70, kasboeken 1892-1902, 1902-1916. Orgeltrapper
Ademmer ontving ƒ 20,- per kwartaal. Het valt op dat de dirigent geen honorarium kreeg. Vanaf 1908 werd aan
zijn opvolger J.B. Stoetz tweemaal per jaar een bedrag van ƒ 50,- uitgekeerd.
105
Necrologieën in De Maasbode, 15 november 1923, avondblad, en Het Orgel, 21/2 (november 1923), [1]. Hij
overleed nagenoeg blind in het St.-Vincentius-Gasthuis te Groenlo.
106
A. Diepenbrock, Brieven en Documenten (Den Haag 1962), deel I, 291, 335, 359 en 447.
107
GAA, Archief 542, Parochie St.-Augustinus, inv.nr. 127, brief d.d. 11 augustus 1884; GAA, Archief 1153,
HAB, voorl.pl.nr. 153/8, brief dd. 11 augustus 1884.
108
GAA, Archief 542, Parochie St.-Augustinus, inv.nrs. 69-70, kasboeken 1892-1916. Het onderhoud werd steevast in het volgende jaar betaald.
109
Zie 6.3.
110
GAA, Archief 542, Parochie St.-Augustinus, inv.nrs. 69-70, kasboeken 1892-1916. Vgl. 3.5.6., Paleis voor
Volksvlijt. Aan de maandelijkse afschrijvingen aan de Amsterdamsche Gasfabriek, de vervanging van gaskousjes en een reparatie van het ‘gaslicht in de kerk’ (d.d. 28 februari 1897) is duidelijk hoe de kerk werd verlicht,
met de daaraan verbonden consequenties.
104
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20 januari 1896
24 februari 1897
19 januari 1898
28 februari 1899
17 april 1900
12 april 1901
2 april 1902
31 december 1902
1 maart 1904
2 februari 1905
10 maart 1906
28 februari 1907
7 maart 1908
11 februari 1909
26 februari 1910
19 juni 1911
12 april 1912
1 april 1913
3 mei 1914
3 mei 1915
25 juli 1916

reparatie der blaasbalg
voor het repareren der orgel en stemmingen
gedurende 1895
stemming der orgel
reparatie a/d orgel
repareren en stemmen der orgel
stemmen der orgel
[geen vermelding]
rep. a/d orgel
[geen vermelding]
rep. orgel
orgelstemmen 1903
orgelreparatie 1904
nazien kerkorgel
orgelstemmen
reparatie orgel
[geen vermelding]
[geen vermelding]
orgelstemmen
orgelstemmen
orgelstemmen
orgelstemmen 1913
orgelstemmen
orgelstemmen

ƒ

5,-

ƒ 348,50
ƒ 40,ƒ 72,ƒ 45,ƒ 61,ƒ 31,50
ƒ 60,ƒ 40,ƒ 40,ƒ 43,50
ƒ 48,ƒ 40,ƒ 45,ƒ 262,ƒ 35,ƒ 49,50
ƒ 40,ƒ 58,50
ƒ 50,ƒ 45,ƒ 45,ƒ 45,-

5.3.6. Overplaatsingen
Na de sluiting van de kerk aan het Rusland (1929) werd het orgel tijdelijk overgebracht naar
de noodkerk aan de Baarsjesweg. De uitvoering was in handen van Hermanus van Brussel,
die optrad onder de firmanaam Maarschalkerweerd & Zoon. 111 In de nieuwe kerk kwam het
instrument in een zijkapel links van het hoofdaltaar te staan, 112 vanwaar het slechts indirect
via een arcade in de ruimte kon klinken. Het is mogelijk dat dit een noodoplossing was; bij
het ontwerp van de kerk was in een grote koortribune voorzien, die voor opstelling van koor
en orgel echter nooit is gebruikt. 113 Het Cavaillé-Coll-orgel heeft daardoor bijna veertig jaar
lang op een akoestisch ongunstige plaats gestaan. Het laat zich raden dat dit instrument spoedig zijn bekendheid verloor.
Eind jaren ’60 ontstonden plannen om het hoofdaltaar af te breken en de vrijgekomen
plaats voor het orgel te benutten. De plannen vloeiden voort uit de vernieuwingen van Vaticanum II (1962). Men celebreerde de mis niet meer aan het hoofdaltaar met de rug naar het
kerkvolk, maar vanuit een nieuw, circa tien meter naar voren geschoven liturgisch centrum,
waardoor de gelovigen nauwer bij de vieringen betrokken werden. In 1969 werden de voorgenomen wijzigingen gerealiseerd. Onder advies van de Rijksadviseurs dr. H.L. Oussoren en
C.H. Edskes, en namens de Katholieke Orgelraad P.J. de Bruyn, B. Bartelink en J.J. van der
Harst werd het orgel door Hubert Schreurs (Adema’s Kerkorgelbouw, Amsterdam) verplaatst
en tevens gerestaureerd. 114 Vanonder een nieuw klankbord – aangebracht wegens de hoge
torenruimte binnen de kerk – kon het instrument zijn klank optimaal ontplooien. In korte tijd
111

Boer, 87. Andere auteurs weerspreken deze tijdelijke plaatsing (H. Bauer en R. Lukkien, ’n Cavaillé-Collorgel in een vergeten hoekje’, Het Orgelblad 6/3 [januari 1963], 8).
112
Boer, 87. Deze plaatsing geschiedde door een zekere Kloosterman.
113
Men achtte deze voor het orgel niet stabiel genoeg (mededeling mevr. Simis, Amsterdam).
114
Chr.H. van Homeijer, ‘Het gerestaureerde orgel in de Sint-Augustinuskerk’, Ons Amsterdam 23/4 (april
1971), 125.
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kreeg het instrument zijn faam. In de periode tot de sloop van de kerk vonden tal van concerten en radio- en grammofoonplaatopnames plaats. Helaas heeft het Cavaillé-Coll-orgel aan de
Postjesweg slechts acht jaar in een gunstige omgeving kunnen functioneren. Na de afbraak
van de kerk verrees op dezelfde locatie het verzorgingscentrum ‘Nieuw Vredenburgh’, waarin
een kerkzaal was opgenomen, die tevens als parochiekerk diende. Het orgel werd door Antoine Schreurs wederom achter het altaar geplaatst. Het onderhoud kwam na 1987 in handen
van resp. L. Verschueren (Heythuysen), J. Brink (Nieuwegein) en R. van Baekel (Adema’s
Kerkorgelbouw, Hillegom).
5.3.7. Inventaris 115
Kas: zevendelig orgelfront in neo-classicistische stijl: drie halfronde torens van ieder vijf
pijpen, bekroond door cartouches en ondersteund door consoles, waartussen twee
door lijsten opgedeelde velden van ieder tweemaal acht pijpen, met naar het midden
oplopende labia; onder de velden zijn schelpmotieven aangebracht; boven de (kleinere) middentoren een kruis; de gaanderij is als bekroning van de expressiekast aan het
bestek toegevoegd; de zijtorens tonen verwantschap met modeltekeningen uit de catalogi uit 1889 (nr. 21) en 1891 (nr. 9). De kas van de Jezuïetenkerk te Gent (1880) vertoont een sterke gelijkenis met die van de St.-Augustinuskerk.
breedte 534,5 cm, diepte 189 cm (met torens 233,5 cm), hoogte onderkas 248,5 cm,
totale hoogte 655 cm
18 pijpen Montre 8’ (C-fº, vetgedrukt), 16 pijpen Salicional 8’ (C-d#º, cursief), 8 pijpen Flûte harmonique 8’ (cº-gº, onderstreept), 5 pijpen Prestant 4’ (C-E, zonder kenmerken), alle frontpijpen hoog tingehalte en opgeworpen labia, volgorde v.l.n.r.:
Torens:
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
D# C# C# D# F
F G
F# E G#
E D C C D
Linkerveld:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
G c# A c#
f
c# D# f
d#
g
d# C# B
d# B
A
Rechterveld:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16
A# C e
D
E
d
f#
c
e
d G# c
F#
A# c
d
Speeltafel:
vrijstaand; breedte 159 cm, diepte 72 cm, afstand hoofdkas-voorzijde speeltafel 152
cm, hoogte 127 cm, breedte pedaal 111,5 cm (met zijlatten 118 cm)
Twee klavieren (omvang 56 toetsen, C-g³) en pedaal (omvang 30 toetsen, C-f¹)
Registerindeling: bovenste rij (v.l.n.r.) Récit: Clairon 4’, Basson et Hautbois 8’, Trompette 8’, Basson 16’, Viole de gambe 8’, Voix Céleste 8’, Cor de nuit 8’, Flûte octav:
[iante] 4’; middelste rij Grand-Orgue: Plein-jeu [harmonique II-V], Flûte douce 4’,
Prestant 4’, Bourdon 8’, Bourdon 16’, Salicional 8’, Montre 8’, Flûte harmon:[ique]
8’; onderste rij: Pédale: Basse 8’, Sousbasse 16’, Tacet, Sonnette, Basson 16’, Trompette 8’
Pédales de Combinaison (v.l.n.r.): Effet d’orage, Tirasse Grand Orgue, Tirasse Récit,
Expression Récit, Accouplement Grand Orgue-Récit, Tremolo Récit
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Per 1 augustus en 27 december 1985, 19 juli 2005.
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Windvoorziening:
een egalisateur (inspringend, hoogte in ruststand 10,5 cm, in werking 18,5 cm) en een
reservoirbalg (een in- en een uitspringende vouw, hoogte in ruststand 17,5 cm, in
werking 35,5 cm), balgoppervlak 311 x 115 cm, twee schepbalgen 110 x 92 cm (niet
werkend), een harmonicabalg tussen reservoirbalg en egalisateur, twee harmonicabalgen tussen egalisateur en laden (C- en Ciskant). Winddruk 95 mm 116
Windladen:
vier enkele laden, diatonisch, 165 x 77,5 (inclusief rebord) x 27 (coupe 569, règle
566), 86 cancellen (C-f¹ dubbele ventielen i.v.m. transmissie pedaal), inwendige cancelafmetingen: C: (2,1 + 1,9) x 25,5 cm, cº: (1,8 + 1,2) x 25,5 cm, c¹: 1,6 + 1,2) x 25,5
cm, c²: 13 x 20,5 cm, c³ 12 x 20,5 cm
Volgorde op de lade: Montre 8’ (11,5 cm), Prestant 4’ (8), Salicional 8’ (8), Plein-jeu
II-V [harmonique](10), Flûte harmonique 8’/Basse 8’ (11), Flûte douce 4’ (6,5),
Bourdon 8’ (8), Bourdon 16’/Soubasse 16’ (14), rebord, Viole de Gambe 8’ (8,5),
Flûte octaviante 4’ (7,5), Cor de nuit 8’ (8,5), Voix Céleste 8’ (7), Basson 16’/idem
16’ (13), Trompette 8’/idem (10,5), Basson-Hautbois 8’ (9), Clairon 4’ (9,5). Op de
pijproosters zijn de registernamen met inkt vermeld
Zwelkast:
exterieurbreedte 378 cm, interieurbreedte 371 cm, diepte 98 cm, hoogte 312 cm,
wanddikte 3,5 cm, lameldikte 3,2 cm, spreiding 3 x 7 lamellen (194 x 15 cm)
Pijpwerk:
Grand-Orgue:
Montre 8’

Prestant 4’

Salicional 8’

Plein-jeu II-V

Flûte harmonique 8’

116

C-fº in front, f#º-g³ op lade
f#º-d#² met zijbaarden, C-g³ met expressions, kernsteken
Ø (ext.) C 151; cº 94,5; c¹ 53; c² 37; c³ 22 mm
inscriptie ‘un ½ ton menue taille que diap. 1’
C-E in front, F-g³ op lade
F-hº met zijbaarden, C-g³ met expressions, kernsteken
Ø (ext.) C 81; cº 50; c¹ 32; c² 20; c³ 11,5 mm
geen inscripties
C-d#º in front, eº-g³ op lade
eº-h¹ met zijbaarden, C-g³ met expressions, kernsteken
Ø (ext.) C 137,5; cº 78; c¹ 46; c² 27; c³ 17 mm
inscriptie ‘un ½ ton menue taille que D2’
C-H 2’-koor met zijbaarden, C-g³ met expressions (behalve discant hoogste
koor), 20 hoogste pijpen van 1 1/3’-koor nieuw, nieuwe pijpstok, kernsteken
samenstelling:
C
2 – 1 1/3
cº
2 2/3 – 2 – 1 1/3
c¹
4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3
c² 5 1/3 – 4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3
Ø (ext.) c’ 29 – 23 – 20 – 15 mm
inscriptie ‘diapason Ph’
C-H van hout, afgevoerd, met moteurs, cº-gº in front, g#º-g³ op lade

Mededeling Hans Brink.
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Flûte douce 4’
Bourdon 8’

Bourdon 16’

materialen alle houten pijpen: eiken voeten en voorslagen, corpora van
bordeaux-rood geschilderd naaldhout
g#º-g³ met zijbaarden, kernsteken
C-e¹ met expressions, f¹-g³ op toon gesneden, overblazend, drie gaatjes
gemeten vanaf de kern c² 248,0 mm, c³ 109,4 mm
Ø (ext.) cº 94; c¹ 64; c² 48; c³ 33 mm
inscriptie ‘diapason 1’
C-g² volgedekt, met zijbaarden, g#²-g³ conisch, kernsteken
Ø (ext.) c¹ 29; c² 18; c³ 6,5 mm
inscriptie ‘diapason Y’
C-H van hout, afgevoerd, cº-g³ op lade, volgedekt
cº-g³ met zijbaarden, kernsteken
Ø (ext.) cº 73; c¹ 45,5; c² 29,5; c³ 18 mm
inscriptie ‘diapason Y’
C-hº van hout, afgevoerd, C-H met moteurs, c¹-g³ op lade, volgedekt
c¹-g³ met zijbaarden, kernsteken
Ø (ext.) c¹ 72 ; c² 46 ; c³ 29 mm
inscriptie ‘diapason Y’

Récit expressif:
Viole de gambe 8’

Flûte octaviante 4’

Cor de nuit 8’

Voix Céleste 8’

Basson 16’

Trompette 8’

Basson Hautbois 8’

C-H van hout, buiten de kast afgevoerd, cº-c² d.m.v. conducten op verhoogde
bank, c#²-g³ op lade
cº-e² met freins, C-g³ met expressions, kernsteken
Ø (ext.) c¹ 37; c² 23,5; c³ 19 mm
inscriptie ‘diapason 13’
C-g² met zijbaarden
C-c#¹ met expressions, d¹-g³ op toon gesneden, overblazend, twee gaatjes
gemeten vanaf de kern c² 119 mm, c³ 47 mm
Ø (ext.) C 70; cº 54; c¹ 40; c² 28; c³ 21,5 mm
pijpwerk is reeds bij de plaatsing in 1881 een hele toon opgeschoven, toon D
heeft inscriptie C
C-H van hout, buiten de kast afgevoerd, cº-g³ op lade, volgedekt
C-H met kasbaarden, cº-g³ met zijbaarden, kernsteken
Ø (ext.) cº 71,5; c¹ 45; c² 29,5; c³ 18 mm
inscriptie ‘diapason Y’
sprekend vanaf cº
cº-e² met freins, cº-g³ met expressions, kernsteken
Ø (ext.) cº 50,5; c¹ 32; c² 20; c³ 13 mm
inscriptie ‘diapason 14’
C-hº overhangende kraag met hulpbekers, c¹-g³ ring en kop
loden koppen, messing kelen (traanlepels) en tongen, tinnen bekers en stevels,
C-H halve bekerlengte, C-f¹ losse bekers
C-g³ met intonatieslitsen
Ø (ext.) c¹ 93; c² 76; c³ 65 mm
inscriptie ‘diapason K2’
C-H overhangende kraag met hulpbekers , cº-d² ring en kop, d#²-g³ alleen met
kop, loden koppen, Bertounêche-kelen (3/4 gesloten, vernikkeld messing),
messing tongen, tinnen bekers en stevels
C-d² met intonatieslitsen
Ø (ext.) cº 101; c¹ 77; c² 62; c³ 50 mm
inscriptie ‘diapason E3’
C-H overhangende kraag met hulpbekers, cº-g³ ring en kop, loden koppen,
tinnen bekers en stevels, Hautbois (c¹-g³) met dubbele conus
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C-hº messing kelen (traanlepels) en tongen, c¹-g³ Bertounêche-kelen (3/4
gesloten, vernikkeld messing), messing tongen
C-g³ met intonatieslitsen
Ø (ext.) C 69; cº 54; c¹ 49; c² 37,5; c³ 28 mm
inscriptie ‘diapason G3’
C-b² ring en kop, c³-g³ alleen met kop, loden koppen, tinnen bekers en stevels,
f²-g³ reprise in Trompette
Bertounêche-kelen (C-bº 3/4, c¹-g³ 2/3 gesloten, vernikkeld messing), messing
tongen
C-g² met intonatieslitsen
Ø (ext.) C 98; cº 80; c¹ 80; c² 61; c³ 45,5 mm
inscriptie ‘diapason E5’

Clairon 4’

5.4. Waalse Kerk, Den Haag
5.4.1. Künckel-orgel
Rond het midden van de 16de eeuw kwamen veel protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden
naar de Republiek. In 1563 vond de eerste Waalse Synode plaats, waarvan het Haags Gemeentearchief nog documenten bezit. Na de opheffing van het Edict van Nantes (1685)
vluchtten nogmaals veel protestanten naar ons land. Het aantal Waalse gemeenten steeg in de
daaropvolgende periode tot boven de vijftig. Later slonk dit aantal, doordat veel leden de
overstap maakten naar de Nederlands Hervormde Kerk. Thans zijn er nog veertien Waalse
gemeentes in Nederland.
De Waals-Protestantse Gemeente te Den Haag, opgericht in 1585, maakte vanaf 1591
gebruik van de oude Hofkapel op het Binnenhof. Nadat koning Lodewijk Napeleon deze in
1806 voor zichzelf in gebruik had genomen, werd twee jaar later de huidige, neoklassieke
zaalkerk aan het Noordeinde naar een ontwerp van M. van Duifhuis gebouwd. 117
In 1641 schonk Frederik Hendrik de Waalse Gemeente een orgel, dat in 1711 door
Duyschot met een rugpositief werd uitgebreid.118 In 1772 werd het instrument schoongemaakt
en nagezien. Bij de verhuizing naar het Noordeinde doneerde Lodewijk Napoleon voor kerk
en orgel een bedrag van ƒ 10.000,-. 119 Een nieuw instrument werd een jaar later door de rond
1775 in Rotterdam gevestigde orgelmaker Johannes Pieter Künckel vervaardigd. 120 Broekhuyzen geeft de volgende dispositie: 121
Manuaal
Bourdon D. (doorlopend)
Prestant
Holpijp
Quintadena
Octaaf
Fluit

Positief
16 vt
8 vt
8 vt
8 vt
4 vt
4 vt

117

Holpijp
Fluit travers [D] 8 vt
Prestant
Roerfluit
Nazard
Octaaf

8 vt
4 vt
4 vt
3 vt
2 vt

Rosenberg, 129. De interieurafmetingen bedragen: lengte 25,5 m., breedte 17 m. en hoogte 12,5 m.
Broekhuyzen, deel I, 307.
119
H. Kooiker,’Het Cavaillé-Coll-orgel van de Eglise Wallonne te ’s-Gravenhage’, De Orgelvriend 34/6 (deel I,
juni 1992), 30; mededeling H. Kooiker.
120
Künckel (* Mettman, 1750, † Rotterdam, 26 april 1815) was afkomstig uit het Rijnland. Hij vervaardigde
orgels voor o.a. de Doopsgezinde Kerk te Zaandam (1782), de Hervormde Kerk te Dirksland (1807) en enkele
binnenstadskerken in Rotterdam. Ook genoot hij bekendheid als maker van huisorgels (Hervormde kapel te
Hoorn, Oud-Katholieke Kerk te Haarlem; Jongepier, 35-36, 38, 86, 130).
121
Broekhuyzen, deel I, 308; commentaar van A.J. Gierveld (deel II, 328-329) tussen vierkante haken, correcties
van H. Kooiker tussen ronde haken.
118
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Gemshoorn
Quint (B/D)
Octaaf
Mixtuur [3-4-5](B 3-4/D 6)
Cornet (D)
Sexquialter [?](D)
Trompet [B/D]
[Vox Humana]

4 vt
[3]vt
2 vt
3-4-6 st
5 st
2 st
8 vt
8 vt

Flageolet
Dulciaan

1 vt
8 vt

[aangehangen pedaal]

voorts 2 afsluitingen, koppeling, tremulant, ventil, calcanteschel

Vanaf 1831 onderhield de fa. Van Dam te Leeuwarden het orgel. In 1854 werd dit werk aan
de fa. Bätz-Witte opgedragen. 122 Een jaar eerder was W.F.G. Nicolaï tot organist benoemd en
hij wenste behalve diverse herstelwerkzaamheden ook verbeteringen aan het instrument, o.a.
een trekkoppel voor de klavieren en een Viola di Gamba 8’ op het Positief. De kosten van
deze renovatie, die in het najaar van 1854 plaatsvond, bedroegen ƒ 1475,-. 123 Tien jaar later
werd het orgel andermaal schoongemaakt. In 1871 adviseerde Witte het Künckel-orgel te vervangen, doch de financiële situatie van de gemeente liet dit niet toe.124 Men stelde zich tevreden met een nieuwe onderhoudsbeurt.
5.4.2. Eerste contacten met Cavaillé-Coll
Op 14 maart 1884 werden de problemen rond het orgel opnieuw aanhangig gemaakt bij de
‘Commission du Culte de l’Eglise Wallonne’.125 Een driemanschap bestaande uit de predikant
van de Waalse Kerk pasteur Jules Pfender, ouderling W. van Oordt en penningmeester J.J.A.
Schill, vormde een ‘commission pour l’étude de la question de l’orgue’. Uit een brief van
Witte aan organist Stortenbeker d.d. 6 juli 1884 blijkt, 126 dat Pfender en Witte reeds eerder
contact hadden over de aanschaf van een nieuw orgel, maar dat laatstgenoemde aangaf niet in
staat te zijn om aan de opdracht te voldoen wegens een overvolle orderportefeuille:
[…] Zooals U misschien ook weten zult, is na die tijd die zaak ook al schriftelijk en
mondeling behandeld tusschen den Heer Pfender en mij. Tot mijn groote spijt wordt er
echter nog al spoed verlangd, en daar ik voor de eerstvolgende jaren reeds druk bezet
ben zal ik dit orgel dus wel niet kunnen maken.
Om advies gevraagd zijnde hoe dan in deze zaak het best gehandeld zou worden, heb
ik den Heer Flaes opgegeven voor het geval men bepaald een landgenoot wil hebben,
– doch er bijgevoegd dat ik verreweg de voorkeur zou geven aan den heer Cavaillé te
122

Den Toom, 1108. De jaarlijkse kosten bedroegen ƒ 40,-.
Ibidem, 1108.
124
Ibidem, 1108, 1111. In de notulen van 18 december 1871 komt het vervangen van het orgel in een brief van
Witte aan de toenmalige secretaris Van Citters d.d. 6 december aan de orde.
125
HGA, Archief 241, inv.nr. 178 [HGA 241/178], Renouvellement des Orgues de l’Eglise Wallonne de La
Haye, Actes de la Commission du Culte se rapportant aux Orgues (p. 2). Alle correspondentie, notulen, rapporten, het keuringsverslag en andere stukken zijn in de Franse taal geschreven. Behalve de uitvoerige correspondentie (ca. veertig brieven, ondergebracht onder de letter A) en tien offertes (Devis) van Cavaillé-Coll, alsmede
een Mémoire de travaux, is voor het onderzoek gebruik gemaakt van rapporten (B1) van I. Stortenbeker (organist van de Waalse Kerk) en pasteur J. Pfender, minuutnotulen (inv.nr. 21), circulaires etc.
126
HGA 241/178, A1. Isaäc Stortenbeker was sinds 1862 organist van de Waalse kerk (HGA 241/178, I. Stortenbeker, Rapport technique, B1, 26 oktober 1884, 1). In het rapport verwoordt de auteur de mening van Witte dat
‘het hoofdwerk nutteloze registers, slechte tongwerken en zwakke grondstemmen bevat; het Positief zou moeten
worden uitgebreid met twee registers, waarvoor eigenlijk geen plaats is’. Hij concludeert dat het orgel ‘oud is, uit
de mode, zonder mogelijkheid tot waardig gebruik tegenover het elitepubliek, dat deze kerk bezoekt’ (zie ook
HGA 241/178, A4, brief Witte aan Stortenbeker, 18 oktober 1884).
123
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Parijs. Indien de voorhanden plaatsruimte zulks slechts eenigszins toelaat, schijnt men
toch een orgel te verlangen met crescendo, speeltafel en meer dergelijke nieuwere
inrigtingen waarin juist de Heer C. uitmunt. – Ook ten opzigte van het geluid vind ik
die keuze wenschelijk, want ofschoon ik niet onvoorwaardelijk ingenomen ben met de
intonatie van al de orgels van den heer Cavaillé, zoo zijn er toch vele die inderdaad
mooi van toon zijn. Vooral in verscheidenheid van lieflijke zachte stemmen steken deze
orgels zeer gunstig af bij het meer ordinaire geluid van helaas zoo vele Hollandsche
orgels, – en eene gemeente als de Uwe heeft naar mijne meening wel in de eerste
plaats behoefte van een fijn genuanceerd en geacheveerd geluid.
Op dit advies bezochten Pfender en Stortenbeker de orgels van het Paleis voor Volksvlijt en
de St.-Augustinuskerk te Amsterdam. De eerste, reeds bekend met het werk van CavailléColl, reisde naar Parijs om zich verder op de hoogte te stellen van de producten en werkwijze
van de firma. Op zijn verzoek kwam een van de gebroeders Reinburg naar Den Haag om de
situatie aldaar te bestuderen. 127
Op 21 juli 1884 zond Cavaillé-Coll onder begeleiding van een brief, tekeningen en
plattegronden een eerste serie van vier ontwerpen voor een toekomstig orgel in de Waalse
Kerk. 128 Hij schrijft dat Pfender in de werkplaats een orgel volgens het eerste ontwerp heeft
gezien en bespeeld; de levering van dat instrument kan direct plaatsvinden. Een orgel volgens
het tweede ontwerp is in aanbouw en vergt een levertijd van vier maanden. Voor de vervaardiging van een orgel naar het derde of vierde ontwerp heeft Cavaillé negen à tien maanden
nodig. De eerste twee bijgevoegde kasontwerpen, genummerd 15bis en 21, zouden vijf jaar
later in de catalogus Orgues de tous modèles verschijnen. Het ‘derde’ 129 ontwerp verbindt
Cavaillé met het drie jaar eerder geleverde instrument in de St.-Augustinuskerk. De prijzen
bedragen resp. 25.000, 30.000, 35.000 en 40.000 fr., alle exclusief bijkomende kosten als
emballage, transport, douanerechten en plaatsing. De disposities luiden als volgt:
Grand-Orgue (C-g³)
Bourdon
Montre
Flûte harmonique
Salicional
Bourdon
Prestant
Flûte douce
Doublette
Plein-jeu

I

II

III

IV

16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
II-V

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

I

II

III

IV

8’
8’
8’
4’
2’

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

Récit-expressif (C-g³)
Cor de nuit
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante
Doublette
127

HGA 241/178, J. Pfender, Rapport général, B1, 7.
HGA 241/178, A2 en Devis I. De afmetingen van de laden en de mensuren waren uiteraard afhankelijk van
de kerkruimte en de akoestiek. De door Cavaillé-Coll verstrekte gegevens, waaronder disposities en kasontwerpen, boden weinig meer dan een indicatie voor de vaak onkundige opdrachtgevers.
129
Hij bedoelt het vierde ontwerp.
128
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Basson
Trompette
Basson-Hautbois
Voix humaine
Clairon-Hautbois
Clairon

16’
8’
8’
8’
8’
4’

Pédale (C-f¹)
[transmissies:]
Soubasse
16’
Basse
8’
Bourdon doux
8’
Basson
16’
Trompette
8’
Clairon
4’
[zelfstandige stemmen:]
Contrebasse
16’
Flûte
8’

x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x

I

II

III

IV

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x
x
x
x
x

Pédales de combinaison
Effet d’orage
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Récit
Copula des claviers
Expression Récit
Appel/renvoi jeux d’anches
Trémolo [Récit]

I

II

III

IV

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Van het eerste ontwerp maakte Cavaillé-Coll vanaf 1882 ongeveer tien exemplaren, al of niet
met bijgevoegde neogotische kas 15bis. Kenmerkend voor de bedrijfsmatige productie waren
de kleine aanpassingen die in de disposities konden worden doorgevoerd. In de catalogus zien
we op het Grand-Orgue een Salicional 8’, maar een Bourdon 8’ was evenzeer mogelijk. Het
pedaal kon worden aangehangen of met één tot vier transmissies worden uitgerust. Dit door
Pfender bespeelde instrument werd in oktober 1885 in de kathedraal van Buenos Aires geplaatst. 130
Het tweede ontwerp is op enkele details na in overeenstemming met nr. 21 uit de catalogus, waarbij in plaats van de Flûte traversière 8’ en een Octavin 2’ een Cor de nuit en Doublette zijn gedisponeerd. Bij de pedaaltransmissies kon tussen een Bourdon of een Trompette
worden gekozen. Waarschijnlijk is dit het instrument dat in 1891 naar Maiquetia (Venezuela)
werd verscheept. 131
Met de laatste twee ontwerpen komt de opzet van het orgel in de St.-Augustinuskerk
in zicht. De disposities tonen voorts overeenkomsten met instrumenten in Annonay (1881) en
Reims, St.-Maurice (1889). Waarschijnlijk is het register Clairon-Hautbois 8’ in het derde
ontwerp een verschrijving en wordt Basson-Hautbois bedoeld. In de catalogi en het katern
Compositions des jeux de nos modèles d’Orgues wordt dit register nergens genoemd. 132 Op
het Grand-Orgue beperken de verschillen zich tot de Doublette 2’ en een Plein-jeu II-V, het
laatste ontwerp voorziet bovendien in een vrij pedaal (Contrebasse 16’ en Flûte 8’) en een
130

Huybens (1985), 52; Eschbach, 714.
Huybens (1985), 58. In deze lijst zijn vanaf 1884 geen andere bestemmingen gevonden.
132
Zie Bijlage VI.
131
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bredere kas conform het Amsterdamse orgel. Ontwerpen 2 en 3 waren volgens nr. 21 uit de
genoemde catalogus. 133
Op 3 oktober stuurde Cavaillé-Coll twee voorstellen, waarbij de conservering van de
kassen van het Künckel-orgel en het pijpwerk van het rugpositief als uitgangspunt diende 134
Architect Brouwer wilde proberen de oude kassen te behouden.135 In de eerste offerte bleef de
dispositie van Grand-Orgue en Récit op enkele punten na identiek aan het vierde voorstel van
21 juli: in plaats van de Flûte douce 4’ en Voix humaine 8’ stelde Cavaillé een Octavin 2’
resp. Clairon 4’ voor. Het pedaal was voorzien van transmissies van Bourdon 16’ (Soubasse
16’), Flûte harmonique 8’ (Basse 8’), Bourdon 8’ en Basson 16’. Aan het pijpwerk van het
rugpositief voegde hij een in bas en discant verdeelde Dulciana 8’ toe, ten koste van de
Nazard en Flageolet. De manuaalomvang bleef C-f³, het pedaal breidde hij uit tot f¹. Het
tweede voorstel van 3 oktober luidde als volgt:
Grand-Orgue (C-f³) I

Récit-expressif II

Bourdon
16’
Montre
8’
Salicional
8’
Flûte harmonique 8’
Bourdon
8’
Prestant
4’
expressif:
Basson
16’
Trompette
8’
Clairon
4’
Plein-jeu
II-V

Principal
Cor de nuit
Viole de Gambe
Voix-Céleste
Flûte octaviante
Octavin
Basson-Hautbois
Voix-humaine

8’
8’
8’
8’
4’
2’
8’
8’

Positif III

Pédale (C-f¹)

Bourdon
8’
Dulciane B
8’
Dulciane D
8’
Flûte traversière 8’
Viole de Gambe 8’
Prestant
4’
Flûte
4’
Octave
2’
Cromorne
8’

[transmissies:]
Soubasse
16’
Basse ouverte 8’
Bourdon doux 8’
Basson
16’
[zelfstandige stem:]
Contrebasse
16’

Pédales de combinaison
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Récit
Copula Récit au Grand-Orgue
Copula Positif au Grand-Orgue
Appel des jeux d’anches expressif du Grand-Orgue
Renvoi des mêmes jeux
Appel du Plein-jeu du Grand-Orgue
Renvoi du même jeu
Expression de tous les jeux du Récit [et anches Grand-Orgue]
Trémolo Récit

Cavaillé-Coll had veel ervaring met het plaatsen van nieuwbouworgels in 17de en 18de-eeuwse
kassen, vaak met gebruikmaking van oude windladen en pijpwerk. Met betrekking tot het
Haagse Künckel-orgel stelde hij voor de frontpijpen te vernieuwen en de pijpen van de te leveren Contrebasse 16’ ter weerszijden van de hoofdkas aan te brengen. 136
133

De kas van het orgel in de St.-Augustinuskerk was 5.25 m. breed, model 21 was een meter smaller.
HGA 241/178, A3 en Devis II.
135
HGA 241/178, Rapport Stortenbeker, B1, 2.
136
HGA 241/178, A3. Het oorspronkelijk (en huidig) aantal pijpen van de hoofdkas bedraagt 96 (zijtorens ieder
5 pijpen, tussenvelden onder 12, boven 14, middentoren onder 11, boven 23). De delingen van de velden en
middentoren zouden komen te vervallen, volgens ontwerp van Cavaillé zou het aantal frontpijpen worden gereduceerd tot 37 (7-8-7-8-7). De restwaarde van de oude pijpen trok hij af van de extra uitgave van 1500 fr. voor
nieuwe frontpijpen.
134
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Op de bijgeleverde tekening is te zien dat het orgel tot in de woning van de daarachtergelegen
kosterswoning zou worden uitgebouwd. Een eventueel toe te voegen Barkermachine vergde
nogmaals 0.70 m.
Het voorstel om de tongwerken en Plein-jeu van het Grand-Orgue in de zwelkast op te
stellen geeft ons goed inzicht in Cavaillés werkwijze bij de vervaardiging van serieorgels. Hij
combineerde de laden van Grand-Orgue en Récit vaak in één constructie. In het werkplaatsboek zien we meermalen de kanttekening ‘disposé à 2 Claviers’. Hiermee werd aangegeven
dat het rebord (de aan het front evenwijdige zwelwand) halverwege de lade werd aangebracht, tussen de slepen van het Grand-Orgue en het Récit. Bij de tweede offerte kwamen de
genoemde registers vanaf de zevende sleep van het Grand-Orgue achter het rebord, waardoor
een opdeling van het Grand-Orgue in een niet-zwelbaar en een zwelbaar deel ontstond. 137 De
prijs van beide voorstellen was inclusief plaatsing 40.000 resp. 43.000 fr., exclusief een toe te
voegen Barkermachine ad 2000 fr.
Begin november bracht de commissie een driedelig verslag uit: een Rapport technique
door Stortenbeker, een Rapport financier van Schill en een Rapport général door pasteur
Pfender. 138 De kosten voor de aanschaf zouden worden gedekt door de verkoop van het oude
orgel, een collecte onder de gemeenteleden en vrienden van de Waalse Kerk en het plaatsen
van een geldlening à 3% van ƒ 12.000,-. 139 In het verslag van Stortenbeker lezen we voorts,
dat de in die dagen invloedrijke organist Samuel de Lange jr. instemde met verdere onderhandelingen met Cavaillé-Coll.
5.4.3. Besluitvorming
Op 4 december nam het Consistoire het besluit, dat het Künckel-orgel in zijn geheel zou worden vervangen door een nieuw instrument, waarvan de totale kosten niet meer dan ƒ 18.000,mochten bedragen. 140 Hoewel de besprekingen in volle gang waren, kwam de naam CavailléColl in de circulaire slechts in een voetnoot voor als ‘auteur de plusieurs orgues excellents à
Amsterdam et Rotterdam [sic]’. Men vertrouwde erop dat de ingebruikname binnen negen
maanden kon plaatsvinden. Als toevallige bijkomstigheid viel deze gebeurtenis samen met de
tweehonderdjarige herdenking van de opheffing van het Edict van Nantes.
Voordat beide partijen op 13 maart 1885 aan de hand van het definitieve bestek het
contract tekenden, leverde Cavaillé tussentijds nog drie bestekken. Pasteur Pfender had Witte
om advies over de dispositie gevraagd. Diens mening verschilde grondig van die van de Franse orgelmaker. 141 Wittes voorstel om de Trompette op het Grand-Orgue en de Basson zelfstandig op het pedaal te laten klinken, een Salicional 4’ op het Récit en op elk klavier een 2’register te plaatsen, wees hij van de hand. Cavaillé stelde onder meer dat een Trompette op
het Récit onontbeerlijk was voor de kleurschakering. In die periode disponeerde hij bij kleinere orgels de Trompette op het Récit, omwille van het effect van een zwelbare batterie d’anches. Pfender wilde ook bezuinigen op de toetsomvang (tot f³ in plaats van g³). Cavaillé-Coll
merkte op dat dit weinig soelaas zou bieden, bovendien schreven veel componisten al regelmatig voor de laatste omvang. Op diens klacht dat het Consistoire 35.000 fr. moest betalen
137

Bij de modellen 6C en 6D (zie Bijlage VI) was het mogelijk het Plein-jeu-register op deze wijze vóór of
achter het rebord te plaatsen (verdeling 4/6 of 5/5).
138
HGA 241/178, B1.
139
Ibidem, rapport Pfender (p. 11). Uiteindelijk werden 60 obligaties à ƒ 100,- (3%) uitgegeven. Mogelijk heeft
Pfender zich over de geldlening laten inlichten door de directie van het Paleis voor Volksvlijt.
140
Circulaire aan de gemeenteleden van de Waalse kerk, d.d. januari 1885. Ter motivatie van het besluit voerde
het Consistoire naast de door Witte genoemde argumenten aan dat alle Haagse kerken recentelijk van een nieuw
orgel waren voorzien en dat de Waalse gemeente, gezien het elitaire publiek dat deze kerk bezocht, niet kon
achterblijven.
141
HGA 241/178, A6, brief Cavaillé-Coll aan pasteur Pfender, 27 december 1884.
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voor ‘devis nr. 3’ [21 juli 1884, RV], terwijl het orgel in de St.-Augustinuskerk 1000 fr. minder kostte, kwam Cavaillé hem tegemoet door het orgel voor de lagere prijs aan te bieden. 142
Tenslotte wees Cavaillé-Coll pasteur Pfender erop dat het door Witte voorgestelde zelfstandige pedaal een aanzienlijke meerprijs zou betekenen, 143 en een uitbreiding van de kas tot vijf à
zes meter breedte zou vergen. 144
Hoewel men op 4 december besloot dat voor het orgel een bedrag van ƒ 18.000,- (ca.
37.500 fr.) beschikbaar was, 145 hield Pfender in meerdere brieven vast aan een maximale uitgave van 35.000 fr. Hij was dan ook teleurgesteld dat Cavaillé-Coll voor een orgel van twintig
stemmen, waaronder vier zelfstandige pedaalstemmen, met kas en zijvleugels inbegrepen,
40.000 fr. vroeg. De verlangde prijs voor het onderhoud, te weten 200 fr. jaarlijks vond hij te
hoog. Cavaillé-Coll nodigde hem nu uit voor een persoonlijk onderhoud in Parijs, dat op 27
februari plaatsvond. Naar aanleiding van dit bezoek, waarin een bespeling van het Trocadéroorgel door Widor was opgenomen, 146 stuurde Cavaillé wederom twee voorstellen (GrandOrgue zes stemmen, Récit acht stemmen, vier pedaaltransmissies). Er waren nu slechts kleine
verschillen van mening, zoals over de vraag of op het Récit een Doublette 2’ of een Plein-jeu
moest komen en of een Salicional 4’ of een Prestant op het Grand-Orgue de voorkeur verdiende. Voor beide ontwerpen (kas volgens ontwerp nr. 21, plan A in eiken, plan B in vuren) was
de prijs 32.000 fr. inclusief bijkomende kosten, bij toevoeging van twee zelfstandige pedaalregisters (Soubasse 16’, in de tweede offerte ‘Contrebasse bouchée’ geheten, en Basse 8’)
3000 fr. meer. 147 Blijkens de bijgevoegde plattegronden werd de kas volgens plan A naar voren geplaatst, hetgeen uitbreiding van de tribune vereiste. Bij plan B werd van een nis achter
het orgel gebruik gemaakt.
Op 10 maart verzocht pasteur Pfender de Franse orgelmaker het contract op te sturen.
Er lag nog een voorstel om kas en tribune in gemarmerd wit te schilderen, maar uiteindelijk is
dit niet opgevolgd. Drie dagen later stuurde Cavaillé het ultieme bestek (Projet définitivement
arrêté entre la Commission du Culte et Mr. A. Cavaillé-Coll) met bevestiging van plan B en
de transmissieverdeling en het contract aan het Consistoire op. 148 In de begeleidende brief adviseerde Cavaillé aan Pfender om het Plein-jeu-register op het Récit te plaatsen omwille van
een ‘betere bescherming tegen stof en toonvastheid’. De orgelkas werd in vuren geleverd ‘ter
compensatie van het toegevoegde pedaalstemmen en de twee zijkassen hiervoor’, maar Cavaillé was bereid de kas in eiken te maken als het Consistoire de achterpanelen van het orgel
voor zijn rekening zou nemen. De jaarlijkse stemming werd vastgelegd op ƒ 50,-. Het definitieve bestek van 13 maart 1885 en het contract luidden als volgt: 149

142

De lagere prijs berekende Cavaillé naar zijn zeggen vanwege een goede relatie. De vergelijking met het Amsterdamse orgel is overigens niet geheel correct. Het door Pfender aangehaalde bestek was bescheidener qua dispositie en kas. Bovendien is onduidelijk hoe Cavaillé tot het bedrag van 34.000 fr. kwam. De eindprijs inclusief
bijkomende kosten bedroeg 33.000 fr. (vgl. 5.3.3.).
143
De wens om het nieuwe orgel met een vrij pedaal uit te rusten was al in het najaar van 1884 door Witte en
Stortenbeker geuit.
144
In de bijgaande offerte van 27 december is de dispositie van Grand-Orgue gelijk aan model IV van 21 juli, het
Récit bevat de vier genoemde labialen en een Octavin 2’, Trompette 8’, Basson-Hautbois 8’ en Clairon 4’. De
Basson 16’ is als Recit-register verdwenen en fungeert volgens ontwerp nu zelfstandig op het pedaal tezamen
met een Soubasse 16’, Flûte 8’ en Bourdon 8’. De prijs van het instrumentale deel bedraagt 30.000 fr., waaraan
Cavaillé in een brief d.d. 28 januari 1885 de prijs van de hoofdkas en zijvleugels ad 10.000 fr. toevoegt (HGA
241/178, Devis III, A9). In dezelfde brief ontzenuwt Cavaillé pasteur Pfenders vrees, dat het orgel te groot voor
de ruimte zou zijn. Hijzelf betreurt juist het gemis van de Basson op het Récit.
145
HGA 241/178, Advies Pfender in Rapport général (p.9), minuutnotulen 4 december, circulaire januari 1885.
146
HGA 241/178, A 13, brief Pfender aan Cavaillé-Coll 10 maart 1885.
147
HGA 241/178, Devis IV en V met begeleidende brief 28 februari 1885.
148
HGA 241/178, Devis VI, brief Cavaillé-Coll aan Pfender en contract (B 3).
149
HGA 241/178, Devis VI en Marché, 13 maart 1885.
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Devis d’un orgue spécial à deux claviers et un pédalier complets
pour l’Eglise Wallonne à La Haye
Composition des jeux.
1er Clavier, Grand-Orgue, ut à sol 56 notes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bourdon ---------------- 16 p ------------------------------- 56 tuyaux
Montre ------------------- 8 p ------------------------------- 56 id.
Salicional ---------------- 8 p ------------------------------- 56 id.
Flûte-harmonique ------- 8 p ------------------------------- 56 id.
Bourdon ------------------ 8 p ------------------------------- 56 id.
Prestant ------------------ 4 p ------------------------------- 56 id.
2e Clavier, Récit-Expressif, ut à sol 56 notes

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Cor de nuit --------------- 8 p -----------------------------Viole de gambe ---------- 8 p -----------------------------Voix-Céleste ------------- 8 p -----------------------------Flûte-octaviante -------- 4 p -----------------------------Plein-jeu ----------------- 3 rgs. --------------------------Basson ------------------ 16 p -----------------------------Trompette ---------------- 8 p -----------------------------Basson-hautbois -------- 8 p ------------------------------

56 tuyaux
56 id.
44 id.
56 id.
168 id.
56 id.
56 id.
56 id.

Clavier de Pédales, ut à fa, 30 notes
15.
16.
17.
18.

Violoncelle --------------- 8 p -----------------------------Bourdon ------------------ 8 p -----------------------------Basson ------------------- 16 p -----------------------------Trompette ----------------- 8 p ------------------------------

30 notes
30 id.
30 id.
30 id.

N.B. Ces quatreux sont empruntés aux claviers à mains

Pédale Effective
19. Soubasse ----------------- 16 p ------------------------------ 30 [tuyaux]
20. Basse --------------------- 8 p ------------------------------ 30 id.

Pédales de combinaison
1. Tirasses du 1er clavier
2. Tirasses du 2e clavier
3. Copula des claviers

4. Appel Basson-Trompette-Plein-jeu
5. Renvoi des mêmes jeux
6. Expression du Récit

Partie Mécanique
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1. Soufflerie. La soufflerie serait établie d’après mon nouveau système de construction,
à double pompe et à double réservoir, de dimensions en rapport avec le nombre et
l’importance des jeux de l’orgue. Cette soufflerie serait mise en jeu par mon système
de pédales articulées, sur lesquelles agirait le souffleur et fournirait à l’orgue, un vent
égal et abondant.

2. Sommiers. Les sommiers seraient construits en beau bois de chêne, à double laye de
soupapes, et disposés de façon à recevoir commodement tous les jeux, et à faciliter
l’accord et l’entretien du méchanisme.

3. Mécanisme. Le mécanisme général de l’orgue, les abrégés pour la transmission du
mouvement des touches aux soupapes, les pilotes tournants pour les mouvements des
registres de même que les différents leviers et équerres seraient établis avec des matériaux de 1er choix et ajustés avec précision.

4. Claviers. Les claviers à mains seraient construits en bois de chêne, les touches plaquées en ivoire et ébène, chassis en palissandre. Le clavier de pédale serait également en chêne, les dièzes plaqués en bois des Iles.
Ces claviers seraient posés sur un meuble en forme de console en avant du buffet
d’orgue, afin de permettre à l’organiste de suivre le service.

5. Boîte expressive. Les jeux du 2ème clavier, Récit, seraient enfermés dans une grande boîte expressive munie de jalousies mécaniques mises en jeu au moyen d’une nouvelle pédale à double action qui permet de nuancer la sonorité des jeux, et d’en arrêter le degré d’intensité voulu par l’artiste.

Prix
Le prix de l’orgue décrit ci-dessus y compris le buffet décoratif (1) et ses tuyaux ainsi
que les frais de transport et de pose dans l’église Wallonne à La Haye, est évalué et
fixé à la somme de Trente-cinq-mille frcs
35.000 fr

Fait à Paris le 13 Mars 1885.
[w.g.] A. Cavaillé-Coll
(1) Nota. Le buffet décoratif conforme au modèle Nº. 21 avec ses compléments latéraux serait établi en beau bois de chêne de Russie comme cela et dit dans
dans le Marché. [paraaf A.C.]

Marché pour la construction et la pose d’un grand orgue
à deux claviers et un pédalier pour l’Eglise Wallonne à La Haye
-------------Hollande--------------

Entre les soussignés:
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1. Monsieur de Président et Messieurs les Membres du Consistoire de l’Eglise
Wallonne à La Haye (Hollande) ----------------------------------------------- d’une part --2. Monsieur Aristide Cavaillé-Coll, facteur des grandes orgues, officier de la
Légion d’Honneur, demeurant à Paris, Avenue du Maine 13 & 15 ----- d’autre part ---

A Eté convenu et arrêté ce qui suit:
Article 1er

Monsieur A. Cavaillé-Coll s’engage par les présentes conventions envers
Monsieur le Président et Messieurs les Membres du consistoire de l’Eglise
Wallonne de La Haye, à construire, transporter et poser dans la dite Eglise, un
grand orgue à deux claviers et un pédalier complets composé de seize jeux et
vingt régistres conformément aux règles de l’art et au Devis joint aux
présentes.

Article 2

Le dit facteur s’oblige également à construire, emballer et poser dans la dite
église un grand buffet d’orgue conforme au modèle Nº 21 établi en bois de
chêne de Russie avec des ornements sculptés et décoré de beaux tuyaux de
Montre en étain brillant. Il serait ajouté au dit buffet deux compléments
latéraux pour recevoir les jeux de la pédale indépendante.
L’ensemble de ces travaux, rendus et posés dans l’église Wallonne (*) est
évalué et fixé à la somme de Trente-cinq mille francs ----- ci 35.000 fr.
[in marge bijgeschreven en ondertekend met zes parafen: (*) y compris les frais
de douane. Approuvé le renvoi de six mots à la seconde ligne.]

Article 3

Mr. A. Cavaillé-Coll s’oblige à livrer l’orgue en sa place dans l’église
Wallonne de La Haye, neuf mois au plus tard à partir du jour de la signature
du présent Marché, soit Six mois pour l’exécution dans les ateliers à Paris, et
Trois mois pour l’expédition et la pose dans l’église à La Haye.
La réception des travaux aura lieu aussitôt après la livraison, par une commission d’experts nommés de part et d’autre.

Article 4

Mr. A. Cavaillé-Coll garantit la bonne confection de l’orgue durant cinq ans et
s’oblige à remédier à ses frais à tous les vices de construction qui viendraient
à se déclarer dans son oeuvre. Il est toutefois entendu que cette garantie ne
s’applique pas à l’accord et à l’entretien nécessaires à tout instrument de
musique, ni aux accidents qui pourraient survenir par le fait de tiers ou de
force majeure.

Article 5

En retour des obligations qui précèdent, Monsieur le Président et Messieurs
les Membres du Consistoire, s’obligent à payer à Mr. A. Cavaillé-Coll ou à son
ordre la somme de Trente cinq mille francs (35.000 fr) à laquelle a été
évalué et fixé le prix de l’orgue et de son buffet y compris les frais de transport
et de pose dans l’église, et ce de la manière suivante:
1. Une somme de Huit-mille sept-cent-cinquante francs pour la mise en oeuvre
des travaux, dans le courant du mois de la signature des présentes ci 8.750 fr
2. Une somme de Huit-mille sept-cent-cinquante francs durant l’exécution des
travaux à trois mois de date du Marché
ci 8.750 fr
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3. Une somme de Huit-mille sept-cent-cinquante francs, lors de l’expédition de
l’orgue à destination, et à six mois de date du Marché
ci 8.750 fr
4. Enfin une somme de Huit-mille sept-cent-cinquante francs pour solde lors
de la livraison et réception de l’orgue fixées au plus tard à neuf mois de date
ci 8.750 fr
du présent Marché

Ensemble
Article 6

35.000 fr

Il est convenu entre les parties que les travaux d’appropriation de la tribune
qui seraient nécessaires pour le placement de l’orgue; de même que les engins
de levage et les échafaudages pr [pour] monter les grosses pièces de l’orgue
sur la tribune; seront établis sous la direction de l’architecte, pour le compte
du Consistoire.
Il est également entendu que les cloisons du buffet à l’intérieur de la chambre
derrière l’orgue, seront établies sur les indications de M. Cavaillé-Coll, sous
la direction de l’architecte et pour compte du Consistoire.
Tous les autres frais de mise en place restent à la charge du facteur.
M. Cavaillé -Coll s’oblige, après l’installation de l’orgue, à faire à cet instrument une révision annuelle de l’accord moyennant une indemnité de cinquante
Florins par année et par voyage.
Cette révision aura lieu à la même époque que la révision annuelle des orgues
du Palais de l’Industrie et Saint-Augustin d’Amsterdam, soit dans le courant
du troisième trimestre de chaque année, et sera faite par l’un des artistes de la
maison.

Fait double et de bonne foi à Paris le treize Mars Mil huit cent
quatre-vingt-cinq
Lu et approuvé
[w.g.] A. Cavaillé-Coll
et à La Haye le dix-huit Mars Mil huit cent
quatre-vingt-cinq
Au nom du Consistoire du Commission du Culte
Le Président
Le secretaire

E. Bourlier, pasteur
W.J.M. de Bas
Jules Pfender pr.
F.A.A. Gregory
W. van Oordt
J.J.A. Schill
W.P. de Bylandt

Twee weken na ondertekening van het contract nam Pfender alsnog de beslissing om het
Plein-jeu-register op het Grand-Orgue te plaatsen. 150 De dispositiewijziging is – afgaande op
150

HGA 241/178, A 17. Bevestiging in brief Cavaillé-Coll aan Pfender, 4 april 1885. Tevens komt de betaling
van de eerste termijn van 8750 fr. van de bankiers Scheurleer en Zoon aan het Comptoir d’Escompte de Paris
aan de orde. De volgende termijnen zijn bepaald op eind juni, eind september en eind december.
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de correspondentie – niet met het Consistoire besproken. In een begeleidende brief bij het
Mémoire de travaux van 31 oktober schreef Cavaillé-Coll dat het Récit nu beroofd was van
zijn ‘partie brillante’ en hierdoor achtte hij zich in het belang van het eindresultaat gerechtigd
het Récit uit te breiden met twee boventoonrijke registers.
Door deze wijziging was de orgelmaker genoodzaakt de opstelling van de windladen
te herzien. De kasbreedte van model 21 bedroeg 4.25 m, de nis achter het orgel was een halve
meter smaller. 151 De breedte van de aanwezige laden komt overeen met règlevoering 509 en
werd enkele malen in combinatie met kasmodel 21 gebruikt. 152 In het werkplaatsboek is het
merendeel van deze laden omschreven als ‘disposé à 2 Claviers, 30 gravures Pédale’. Men
kon het betreffende type lade als één hoofdwerklade gebruiken (Lourdes, Le Dorat), maar ook
over twee klavieren verdelen, waarbij dan middels een rebord direct achter de slepen van het
Grand-Orgue het Récit in een zwelkast kon worden geplaatst. Dit moet aanvankelijk de opzet
voor Den Haag zijn geweest. Deze lade bood ook de mogelijkheid om enkele registers voor
het pedaal te transmitteren. Het aantal registers van dit ladetype, dat schommelt tussen twaalf
en zestien stemmen, had uiteraard consequenties voor de verschillende coupevoeringen. De
volgende tabel biedt een overzicht:
Bestemming

Jaartal van
levering 153

Règle / Coupe

Lourdes
Paris, Opéra
Le Dorat
Irun (Spanje)
Saint-Cloud
Nuits s/Beaune
Annonay GO
Annonay R
Den Haag
Peking
Saint-Palais

1873 (1872)
1875 (1874)
1876 (1875)
1877 (1873)
1877 (1875)
1878 (1875)
1881 (1880)
1881 (1880)
1885 (1885)
1888 (1880)
1889 (1880)

509
509
509
509
509
509
509
509
509
509
509

Breedte/
Diepte

509
130/120
514bis 130/130
523
130/120
514
130/130
520
130/146
514mod. 130/130
568
130/85
568bis 130/85
?
130/?
568
130/170
570
130/145

RegisterAantal
Indeling en
aantallen 154 frontpijpen transmissies
13/13
12/12
12/12
12/12
14/14
12/12
8/8
8/8
?/18
16/20
14/15

57
--53
32
59
29
32
id.
32
?
32

GO
GO/R
GO
GO/R
GO/R
GO/R
GO
R
GO/R
GO/R
GO/R

4
4
4
3
4
3
2
2
4
4
4

Na 1884 geeft het werkplaatsboek geen Tableaux de Sommiers meer. Uit voorgaande jaaropgaven (en het opusnummer uit het Grand Livre de Commandes) blijkt niet dat voor Den Haag
eerder gemaakte laden zijn gebruikt. Hieruit valt af te leiden dat in 1885 nieuwe aparte laden
voor het Grand-Orgue en het Récit zijn vervaardigd en een aanvankelijk voor Den Haag geplande lade elders is gebruikt. Vóór de zwelkast bracht men een stempad aan. De totale diepte
van het instrument werd vergroot, omdat de zwelkast en de daaronder aangebrachte windvoorziening met schepbalgen gedeeltelijk in de achtergelegen kosterswoning werden opgesteld.
Uit verschillende disposities uit de jaren ’80 en de catalogus uit 1889 blijkt dat repeterende mixturen weinig voorkwamen bij kleinere instrumenten. In model 22 uit 1889 werd pas
bij een Grand-Orgue van twaalf stemmen, waaronder een volledige batterie d’anches, een
Plein-jeu V gedisponeerd. Een Plein-jeu III kwam in 1877 tweemaal voor, tezamen met een
Quinte en een Doublette, enkele jaren later nog driemaal zonder deze twee registers. De in
1891 verschenen catalogus bood meer mogelijkheden: model 11 kwam overeen met bestek
151

HGA 241/178, A17, bevestiging in brief Cavaillé-Coll aan Pfender, 4 april 1885.
Dwarsdoorsnedetekening fa. Blank te Herwijnen, gemaakt bij de restauratie van het orgel in 1984. De breedte
(130 cm) is er bijgeschreven.
153
De jaartallen van de vervaardiging van de windladen volgens het CCMN zijn tussen haakjes geplaatst.
154
Opgaven volgens windladenboek (CCMN) en Huybens (Grand Livre de commandes).
152
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V/B van 27 februari, inclusief de reeds genoemde verwisseling van Flûte traversière en Cor de
nuit. De Plein-jeu was vier sterk. De definitieve dispositie van de Waalse Kerk is in 1891
aangeduid als model 13. 155
De beschikbare ruimte in Den Haag liet niet toe dat pedaalregisters in of achter de
hoofdkas werden opgesteld. Dit noopte de orgelmaker het pijpwerk van de Soubasse 16’en de
Basse 8’ terzijde van de hoofdkas in frontpijploze zijvleugels te plaatsen. In de modeldisposities hield men behalve met getransmitteerde pedaalregisters overigens rekening met één of
meer zelfstandige stemmen. 156 In het oeuvre van Cavaillé-Coll is het gebruik van kassen met
dit soort zijvleugels bij meerdere instrumenten aanwijsbaar (o.a. Baron Erlanger 1865, Hopwood/Skipton 1870, Manchester 1877 en Neuilly St.-Pierre 1900). In de Waalse Kerk werden
de zelfstandige pedaalstemmen Soubasse 16’ en Basse 8’ zodanig geplaatst, dat de toegang tot
de kosterswoning ten behoeve van de orgeltrapper onder de rechterzijkas kon worden gehandhaafd. Overigens week men af van het ingezonden kasontwerp van 28 december 1884.
De bekroningen met schelpmotieven boven de tweedelige zijvleugels zijn identiek aan die van
de zijvelden van de hoofdkas.
In de zomer van 1885 bereidde men de komst van het nieuwe orgel voor. Het Künckel-orgel werd op 18 mei voor ƒ 1250,- verkocht aan de Chr. Gereformeerde Kerk te Hazerswoude-Dorp, 157 waar het nog immer dienst doet.
Eind juni ontstonden problemen over de balustrade die volgens de architect te ver de
kerk in zou steken. Aldus zouden zitplaatsen onder het orgel van daglicht verstoken
blijven. 158 Het voorstel de balustrade 50 cm naar achteren te plaatsen en de voorwand van de
speeltafel daarin op te nemen werd door Cavaillé verworpen. Eventuele reparaties aan de
voorzijde van de speeltafel zouden dan op een ladder moeten worden uitgevoerd en de
verwijdering van een zwaar middenpaneel vereisen. Op 2 juli raadde Cavaillé de architect aan
om de achterwand door een timmerman ter plaatse te laten maken, waarvoor men advies – in
het Nederlands – kon inwilligen bij Cavaillé’s medewerker Pierre Veerkamp. De Franse
orgelmaker rekende hiervoor anders 1000 fr.
Medio augustus was de balustrade klaar. Op 1 september berichtte de orgelmaker aan
Schill dat de orgelkas, door een Leuvense schrijnwerker gemaakt, gereed stond om naar Den
Haag te worden verzonden. Veerkamp zou enige dagen later arriveren om het materiaal uit
Parijs in ontvangst te nemen en leiding te geven aan de opbouw van het instrument. Half
oktober was het orgel bijna voltooid. Op 17 oktober bevestigde Cavaillé de ingebruikname op
8 november. Hij was zeer ingenomen met het voorstel van het Consistoire om de orgelmaker
J.F. Witte en Philbert als keuringsleden aan te stellen. Cavaillé was zelf verhinderd om bij de
keuring en ingebruikname aanwezig te zijn, maar zou zich laten vertegenwoordigen door zijn
rechterhand Gabriel Reinburg.

155

Bij model 11 kon men kiezen tussen een neogotisch meubel en het eerder aan de orde gekomen ‘nr. 21’ in
neorenaissancestijl. Bij model 13 corresponderen de kasnummers 9 en 10 met de nummers 21 en 22 uit 1889. Nr.
11 was een neogotisch meubel van bijna tien meter hoogte. Model 13 telde naast een zelfstandige Contrebasse
16’ drie transmissies. De prijzen lagen tussen 37.000 en 40.000 fr.
156
Naar het zich laat aanzien, was de ladeindeling (sedert Lourdes, 1872) zo gekozen om transmissies voor een
pedaal te kunnen disponeren (mededeling Hans Brink).
157
Kooiker, 30; ibidem, deel II (34/7, juli/augustus 1992), 24. Het instrument diende op 20 juli uit de kerk
verwijderd te zijn.
158
Briefwisseling tussen Brouwer, Pfender en Cavaillé-Coll, 27 juni-17 juli 1885, HGA 241/178, A20-A25.
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5.4.4. Keuring en ingebruikname
Op 31 oktober zond Cavaillé-Coll het eindrapport (Mémoire de travaux) aan het Consistoire. 159 Hierin gaf hij officieel aan dat hij aan het bestek van 13 maart twee registers op het
Récit en twee tredes had toegevoegd, waarvoor een surplus van 2500 fr. werd verlangd: 160

Mémoire général des travaux de l’orgue de
l’Eglise Wallonne à La Haye
____________________

Etat de jeux
1er Clavier, Grand-Orgue, ut à sol 56 notes
1. Bourdon ------------------- 16 p ---------------------------- 56 tuyaux
2. Montre ---------------------- 8 p ---------------------------- 56 id.
3. Salicional ------------------ 8 p ---------------------------- 56 id.
4. Flûte-harm ----------------- 8 p ---------------------------- 56 id.
5. Bourdon -------------------- 8 p ---------------------------- 56 id.
6. Prestant -------------------- 4 p ----------------------------- 56 id.
7. Plein-jeu ------------------- 3 rgs --------------------------- 168 id.
2e Clavier, Récit-Expressif, ut à sol 56 notes
8. Viole de Gambe ------------ 8 p ---------------------------9. Cor de nuit ------------------ 8 p ---------------------------10. Voix-Céleste ---------------- 8 p ---------------------------11. Flûte-octaviante ----------- 4 p ---------------------------12. Octavin --------------------- 2 p ---------------------------13. Basson --------------------- 16 p ---------------------------14. Trompette ------------------ 8 p ---------------------------15. Basson-hautbois ----------- 8 p ---------------------------16. Clairon ---------------------- 4 p ----------------------------

56 tuyaux
56 id.
44 id.
56 id.
56 id.
56 id.
56 id.
56 id.
56 id.

N.B. Les jeux soulignés, Octavin 2p et Clairon de 4 p seul ajoutés au Devis; ce qui
porte le nombre des jeux de 16 à 18; et le nombre des régistres de 20 à 22.
Clavier de Pédales, ut à fa, 30 notes
----- jeux réels ----17. Soubasse ------------------ 16 p ---------------------------- 30 tuyaux
159

HGA 241/178, Devis VII (B5) met begeleidende brief A30.
Het kwam vaker voor dat Cavaillé-Coll in het belang van het eindresultaat meer registers en/of bijbehorende
tredes leverde. De toevoegingen in het Paleis voor Volksvlijt zijn reeds beschreven. In Notre-Dame steeg de prijs
van de eerste offerte in 1860 van 115.542,50 fr. tot 181.441,90 bij de eindkeuring. Oorspronkelijk zou het instrument 65 registers over vier klavieren en pedaal gaan tellen, uiteindelijk bezat het 86 stemmen (G. Lade, Die
Orgel der Kathedrale Notre-Dame in Paris, Lochau 1997, 111, 168-172). In het orgel van St.-Ouen te Rouen
(1890) behoorden een volledig nieuw pijpenfront en vier stemmen (Récit: Carillon I-III en Corno dolce 16’;
Grand-Orgue: Trompette 8’ en Clairon 4’ en chamade) tot de toevoegingen. De totale meerkosten bedroegen hier
17.580 fr., die volledig voor rekening van de orgelmaker kwamen (Verwer 1991, 51, 83).

160
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18. Basse ------------------------ 8 p ---------------------------- 30 id.
jeux empruntés
19. Bourdon -------------------- 8 p ---------------------------20. Violoncelle ----------------- 8 p ---------------------------21. Basson --------------------- 16 p ---------------------------22. Trompette ------------------- 8 p ----------------------------

30 notes
30 id.
30 id.
30 id.

Pédales de combinaison
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tirasses des basses du grand-orgue par le pédalier
Tirasses des basses du Récit par le pédalier
Copula ou réunion des deux claviers à mains
Appel des jeux de Prestant et Plein-jeu
Appel des jeux de Basson 16, Trompette et Clairon
Expression de tous les jeux du Clavier de Récit
Renvoi des jeux de Prestant et Plein-jeu
Renvoi des jeux de Basson 16, Trompette et Clairon
N.B.
Les deux pédales soulignés ont été ajoutées au devis

Partie Mécanique 161
___________________

Prix
Le prix de l’orgue décrit au Devis y compris le buffet décoratif, les tuyaux de Montre
ainsi que les frais d’emballage, de transport, de douane et de pose dans l’Eglise, a été
évalué et fixé aux Devis et Marché à la somme de

Trente cinq mille francs ------------------------------- ci 35.000 fr
____________________

Travaux supplémentaires
Indépendamment des ouvrages convenus par les Devis et Marché, il a été ajouté, dans
l’intéret de l’oeuvre, les travaux complémentaires motivés ci-après:
Le registre du Plein-jeu indiqué sur le clavier de Récit ayant été demandé sur le 1er
clavier, du grand-orgue, le Récit s’est trouvé par ce fait dépossédé de ce jeu brillant.
Or pour suppléer à cette lacune, nous avons cru devoir ajouter sur le clavier de Récit
les jeux suivants:
1. Un jeu de Clairon --- 4 p ----- 56 t[uyaux]
2. Un jeu d’Octavin ---- 2 p ----- 56 tuy[aux]
Ensemble 112 tuy[aux]

161

Vgl. 5.4.3. (bestek 13 maart 1885).
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Il a été ajouté en outre deux pédales de combinaison avec leur mécanisme spécial
pour appeler ou supprimer à volonté au gré de l’organiste le Prestant et le Plein-jeu
du 1er clavier.
L’addition des deux jeux complémentaires a exigé un supplément de travail dans les
sommiers et dans le mécanisme de l’instrument dont nous estimons la valeur, y
compris les deux jeux, à la somme de Deux mille cinq Cents francs ci 2.500 fr

------- Total du Mémoire

37.500 fr

Fait à Paris le 31 Octobre 1885
[w.g.] A. Cavaillé-Coll
Vijf dagen later vond de keuring van het orgel plaats waaraan behalve Philbert en Witte ook
Stortenbeker deelnam. Namens de firma Cavaillé-Coll waren Veerkamp en Gabriel Reinburg
aanwezig. 162 Het orgel werd door de keuringscommissie geroemd als een ‘instrument de
haute excellence, remplissant parfaitement toutes les conditions stipulées au devis. […] En
vertu des pouvoirs à eux conférés par les deux parties, ils jugent et prononcent, à l’unanimité,
le dit orgue recevable avec grand éloge’. 163
Na de keuring richtte pasteur Pfender een schrijven aan Cavaillé-Coll, waarin hij zijn
ergernis uitte over het feit dat deze voor het meerwerk een supplement van 2500 fr. durfde te
vragen, terwijl duidelijk en meermalen was afgesproken dat hij de vraagprijs van 35.000 fr.
niet mocht overschrijden. 164 Ook de commissieleden kan het niet zijn ontgaan dat het orgel
groter werd dan was overeengekomen. Of rekende het Consistoire stilzwijgend op de generositeit van de orgelmaker?
Feit is dat Pfenders aanvankelijke ongenoegen in een brief aan de Commission du Culte en het Consistoire d.d. 19 november was afgezwakt. Hij adviseerde nu de door de keuringscommissie bepaalde waarde van de toevoegingen ad ƒ 1000,- te betalen. 165 In het rapport trok
hij het boetekleed aan door te verklaren dat op zijn advies en ‘selon les exigences de notre
culte’ het Plein-jeu-register naar het Grand-Orgue was verplaatst. Hij realiseerde zich voorts
dat Cavaillé de toevoegingen slechts had aangebracht om het instrument een grotere gebruikswaarde te geven, in weerwil van het financiële risico dat hij daarbij liep. Mogelijk heeft Pfender zich laten beïnvloeden door het zeer positieve rapport van de experts. 166 Vanuit het standpunt van ‘convenance morale’ besloot het Haagse Consistoire op 2 december het surplus van
ƒ 1000,- in twee termijnen te betalen. 167
Op zondag 8 november werd het orgel in de Waalse Kerk tijdens een dienst in gebruik genomen. Bij deze gelegenheid werden enkele cantiques van Verhulst onder leiding van Stortenbeker ten gehore gebracht, waarbij Samuel de Lange de orgelpartijen speelde. 168 De volgende
162

Het keuringsrapport is als Bijlage VIII opgenomen.
HGA 241/178, B6, Rapport des experts chargés d’examiner l’orgue placé par la maison Aristide CavailléColl de Paris dans le temple de l’Eglise wallonne à La Haye, 21.
164
HGA 241/178, A32, brief Pfender aan Cavaillé-Coll, 5 november 1885.
165
HGA 241/178, Rapport sur le supplément de paiement sollicités pour les orgues.
166
Pfender noemt de fraaie en kostbare afwerking van de zijvleugels, die meer had gekost dan was begroot. Ook
hield Cavaillé-Coll na de koperdraadkwestie in het Paleis voor Volksvlijt (vgl. 3.5.6.) rekening met de klimatologische omstandigheden door voor al het draadwerk nikkel te gebruiken (zie Keuringsrapport, VI, Abrégés et méchanisme des tirages).
167
Het bedrag van ƒ 1000,- komt overeen met 2083 fr. De betalingen vonden volgens afspraak plaats op 15 april
en 15 oktober 1886 (HGA 241/178, A34, brief Pfender aan Cavaillé-Coll, 9 december 1885).
168
Uit op. 38 (nrs. 11 en 12, Caecilia 1885, 214-215). De recensent uit zich loffelijk over het nieuwe orgel, maar
betreurt de afwezigheid van een ‘zekere lieflijkheid, zooals men in de orgelwerken van onze landgenooten, de
firma Bätz en Witte, opmerkt’. Zelfs het nieuwe système tubulaire voor de vrije pedaalregisters komt aan de orde
(de Soubasse 16’ en Basse 8’ waren met moteurs pneumatiques uitgerust).
163
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dag vond het ingebruiknameconcert plaats door drie organisten: de voormalige titularis van de
Waalse Kerk en toenmalig directeur van de Haagse Muzykschool W.F.G. Nicolaï, A.N.
Koopman, organist van de Grote of St.-Jacobskerk, en Stortenbeker. Het programma luidde
als volgt: 169
Prélude en ut mineur [BWV 546?]
Adagio, andante en finale [Sonate nr. 1, op. 65/1]
Andante con moto [in E, op. 15/1 of in F, op. 52/5]
Choeur avec solo (Marienlied) de l’Oratorio Bonifacius
Fugue nr. VI sur le nom B.A.C.H. [op. 60/6]
Prélude de “Manfred”
Cantabile [in si mineur]
Fantaisie (improvisée)[sur la mélodie Pseaume LXV]

Bach
Mendelssohn
Guilmant
Nicolaï/arr. Koopman
Schumann
Reinecke
Lemmens

Koopman
Stortenbeker
Nicolaï
Koopman
Nicolaï
Stortenbeker
Koopman
Nicolaï

Een jaar later gaf Widor een orgelconcert in de Waalse Kerk. In oktober 1885 had de organist
van St.-Sulpice aangeboden naar Nederland te reizen om de keuring en het ingebruiknameconcert te verzorgen. 170 Het voorstel werd niet aangenomen. Hij combineerde het recital op
29 november 1886 nu met een uitvoering in het Paleis voor Volksvlijt, waar hij enkele van
zijn werken dirigeerde. 171 Het programma van het Grand Concert classique et sacré in de
Waalse Kerk, waaraan ook een koor en enkele solisten deelnamen, luidde als volgt: 172
Pseaume I [koor o.l.v. I. Stortenbeker]
Goudimel
Première Symphonie pour orgue [in c, op. 13/1]
Widor
Quando corpus, quatuor du “Stabat Mater” [solo-kwartet o.l.v. J. Pfender]
Rossini
Toccata et fugue en ré mineur [BWV 565]
Bach
Prière du soir, choeur à six voix [koor o.l.v. I. Stortenbeker]
Gounod
Andante et Pastorale de la Deuxième Symphonie pour orgue [in d, op. 13/2]
Widor
Trost [door Madame van R., alt]
Nicolaï
Les Rameaux [door Madame van R., alt]
Faure
Fanfare
Lemmens
Preis und Ehre Ihm! de l’Oratorio “Die Letzte Dinge” [koor, sopraan en baryton] Spohr
Andante [Andante cantabile uit Symphonie nr. 4, op. 13/4 ?]
Widor
Fugue en ré majeur [BWV 532]
Bach

Van het aandeel van Widor verscheen in Caecilia de volgende recensie: 173
[…] De orgel-soli door den heer Widor uitgevoerd, bewezen dat deze is een virtuoos
van groote technische bekwaamheden, die ook met smaak weet te registreeren. Bach’s
Toccata en Fuga behaagde ons vooral. Wat den aard zijner eigene orgel-compositiën
aangaat, deze zijn meer weelderig, dan waardig te noemen; soms klinken zij als pianomuziek. Doch in allen ligt een zekere Fransche gratie en over ’t algemeen zijn zij van
zeer melodieus karakter. Men moet de waarde dan ook meer aan de oppervlakte, dan
in de diepte zoeken; daarbij zijn sommige gedeelten veel te gerekt, en hierdoor niet
geheel van eentonigheid vrij te pleiten. Compositiën van de Fanfare van Lemmens
vallen echter minder in onzen smaak.

169

HGA 241/178, C7, Programme du concert de 9 novembre.
HGA 241/178, brief Cavaillé-Coll aan Pfender, 19 oktober 1885.
171
Vgl. 3.5.4.
172
Caecilia 1886, 255. De begeleidende orgelpartijen werden door A.N. Koopman uitgevoerd.
173
Ibidem, 242.
170
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Het spel was overigens hoogst correct en duidelijk, waartoe het kleine kerkgebouw het
zijne bijbrengt. De twee symphonie’s (waarom geen sonates?) zijn blijkbaar voor een
instrument van zwaarder dispositie vervaardigd dan dat van de Waalsche kerk.[…] De
heer A.N. Koopman, organist der Groote Kerk vervulde welwillend de orgelbegeleiding der koor en solozangstukken. Een zeer talrijk publiek woonde het kerkelijk
concert bij.
5.4.5. Onderhoud en restauraties in de 20ste eeuw
De firma Cavaillé-Coll onderhield het orgel voor 100 fr. jaarlijks. 174 In 1889 nam de Leidse
orgelmaker J. van Gelder dit werk over. Na diens overlijden in 1896 verzorgde Witte de stembeurten voor jaarlijks ƒ 40,-. 175 Voordat J.C. Sanders het orgel lange tijd in onderhoud kreeg
werden de stemmingen van 1903 tot 1911 aan Wittes opvolger G. Spit toevertrouwd. Volgens
de kasboeken 1914/’15 kwam de fa. Cavaillé-Coll-Mutin nog eenmaal naar Den Haag voor
een revisie en stembeurt. 176
In 1915 wijzigde Sanders het register Plein-jeu III in een Sesquialter II, met gebruikmaking van het pijpwerk van Cavaillé-Coll. Veertig jaar later voerde hij opnieuw een reparatie uit: de Sesquialter werd op een kantsleep geplaatst en op diens plaats verscheen een nieuwe mixtuur van hoge samenstelling. 177 Volgens Kooiker werden ook voor deze vulstem pijpen van Cavaillé-Coll gebruikt, die in 1915 waren bewaard. Bij deze restauratie werd de Cor
de nuit van roeren voorzien en een halve toon opgeschoven.
Dertig jaar later was het instrument aan een grondige restauratie toe. Behalve de
gebruikelijke slijtage waren een waterlekkage in 1976 en de heteluchtverwarming in de kerk
debet aan het verval.178 Tot de belangrijkste werkzaamheden behoorden het herstel van de zes
windladen, de reconstructie van de vervoerplanken voor de moteurs van de pedaalregisters
(die in 1954 waren verdwenen), de reconstructie van het Plein-jeu-register (o.a. met gebruikmaking van de [Cavaillé-Coll]pijpen van de Sesquialter) en tenslotte een algehele reiniging
van het pijpwerk. De Sesquialter maakte plaats voor een Cornet V naar mensuren van het
Haarlemse Cavaillé-Coll-orgel. De restauratie werd verricht door S.F. Blank te Herwijnen onder advies van M.A. Vente en H. Kooiker.
Op 18 november 1984 werd het instrument opnieuw ingespeeld door de beide titularissen Henk Kooiker en Klaas Trapman, waarbij composities van Karg-Elert, Boyce, A.W.
Bach, Liszt, Mendelssohn, Guilmant, Brahms, Langlais en Boëllmann ten gehore werden
gebracht.
5.4.6. Inventaris 179
Kas: breedte hoofdkas 432 cm, breedte met zijvleugels 814 cm, totale diepte 315 cm, diepte
zijvleugels 94 cm, hoogte onderkas 210 cm, hoogte van de torens 251 cm, hoogte
zijvleugels 481 cm, totale hoogte 549 cm, met bekroning (medaillons) 618 cm
12 pijpen Montre 8’ (D-c#º, vetgedrukt), 14 pijpen Salicional 8’ (C-c#º, cursief), 6 pij174

Kooiker, zie voetnoot 119, deel II (juli/augustus 1992), 24.
Den Toom, 1111.
176
Kooiker, zie voetnoot 119, deel II (juli/augustus 1992), 24.
177
Plein-jeu IV. Volgens de toenmalige organist Admiraal geschiedde dit onder andere op advies van Jeanne
Demessieux, die enige malen in de Waalse kerk had geconcerteerd (S. Admiraal, ‘Het Cavaillé-Coll-orgel in de
Waalse Kerk te ’s-Gravenhage’, Het Orgel 48/2 [februari 1952], 20).
178
Kooiker, zie voetnoot 119, deel III (september 1992), 8-9.
179
Met bijzondere dank aan Henk Kooiker; zie ook opgave H. Kooiker in: H. Fidom (red.), Het historische orgel
in Nederland 1878-1886 (Amsterdam 2006), 352-354.
175
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pen Prestant 4’ (C-F, zonder kenmerken);
opgeworpen labia; volgorde v.l.n.r.
Linkertoren en –veld, middenveld:
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
D C D F F# E D C F# A#
Rechterveld en –toren
19 20 21 22 23 24 25 26 27
28
c#º B A c#º B G C# D# F
G

alle pijpen van hoog tingehalte en met
11 12 13 14
cº G# A# cº

15
F

16
E

17 18
G# A

29 30 31 32
E D# C# D#

Speeltafel: vrijstaand; breedte 162 cm, diepte middendeel 53 cm, diepte bovendeel 72 cm,
hoogte 131 cm, afstand hoofdkas-voorzijde speeltafel 152 cm
Twee klavieren (omvang 56 toetsen, C-g³) en pedaal (omvang 30 toetsen, C-f¹)
Registerindeling: bovenste rij (v.l.n.r.): Récit: Tacet, Flûte octav:[iante] 4’, Voix
céleste 8’, Roerpijp 8’, Viole de gambe 8’, Basson 16’, Trompette 8’, Basson et
Hautbois 8’, Clairon 4’, Octavin 2’; middelste rij: Grand-Orgue: Salicional 8’, Flûte
harmon:[ique] 8’, Montre 8’, Bourdon 16’, Bourdon 8’, Prestant 4’, Plein-jeu [III-IV],
Cornet V; onderste rij: Pédale: Bourdon doux 8’, Basse 8’, Soubasse 16’, Violoncelle
8’, Basson 16’, Trompette 8’
Pédales de combinaison (v.l.n.r.): Tirasse Grand-Orgue, Tirasse Récit, Copula [GrandOrgue-Récit], Appel Plein-jeu [+ Prestant 4’], Appel Grand Choeur [Basson 16’,
Trompette 8’, Clairon 4’], Expression Récit, Renvoi Plein-jeu, Renvoi Grand Choeur
Windvoorziening:
een egalisateur (inspringend, opgang naar gevulde stand 25 cm) en een reservoirbalg
(in- en uitspringende vouw, opgang naar gevulde stand 50 cm), waartussen een harmonicabalg 36 x 36 cm, balgenoppervlak 300 x 150 cm, twee schepbalgen (145 x 80 cm),
De egalisateur (winddruk 102 mm) voedt de Soubasse 16’ en Basse 8’, de reservoirbalg (winddruk 91 mm) de laden van Grand-Orgue en Récit
Windladen:
Grand-Orgue: twee enkele laden, diatonisch, 130 x 97 cm (règle 509, coupe onbekend), 86 cancellen (C-f¹ dubbele ventielen i.v.m. transmissies pedaal): Récit: twee
enkele laden, diatonisch, 130 x ca.110 cm (règle 509, coupe onbekend), 86 cancellen
Volgorde op de lade: Grand-Orgue: Montre 8’, Prestant 4’, Violoncelle 8’ (pedaal),
Salicional 8’, Bourdon 16’, Flûte harmonique 8’, Bourdon doux 8’ (pedaal), Bourdon
8’, Plein-jeu III-IV, Soubasse 16’ (pedaal, zes pijpen op lade, rest via conducten naar
moteursladen in de zijvleugels), Basse 8’ (pedaal, idem), Cornet V (op kantsleep);
Récit: Viole de Gambe 8’, Flûte octaviante 4’, Roerpijp 8’, Voix céleste 8’, Octavin
2’, Basson 16’ (pedaal), Basson 16’, Basson et Hautbois 8’, Trompette 8’ (pedaal),
Trompette 8’, Clairon 4’
Zwelkast:
exterieurbreedte 375 cm, diepte 150, hoogte 316 cm (in het midden een deur met zweljalouzieën om vanuit de kosterswoning via het Récit de lade van het Grand-Orgue te
bereiken)
Pijpwerk:
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Grand-Orgue:
Montre 8’

Prestant 4’
Salicional 8’
Bourdon 16’

Flûte harmonique 8’

Bourdon 8’
Plein-jeu III-IV

Cornet V

C-C# van hout, afgevoerd (met moteurs) op lade Bourdon 16’, D-c#º in front,
dº-g³ op lade
C-g³ met expressions, dº-h¹ met zijbaarden
Ø (ext.) c¹ 59; c² 38,5; c³ 24,5 mm
C-F in front, F#-g³ op lade
C-g³ met expressions, F#-hº met zijbaarden
Ø (ext.) cº 55; c¹ 34,5; c² 22; c³ 13,5 mm
C-c#º in front, eº-g³ op lade
C-g³ met expressions, eº-h¹ met zijbaarden
Ø (ext.) c¹ 46; c² 29; c³ 17,5 mm
C-hº van hout, afgevoerd met moteurs, c¹-g³ volgedekt op lade
materialen alle houten pijpen: bruinrood geschilderd (ijzermenie) naaldhout en
eiken voeten en voorslagen
c¹-g³ met zijbaarden
Ø (int.) cº 114 x 114; (ext.) c¹ 73; c² 42; c³ 33 mm
C-H van hout, afgevoerd met moteurs, cº-g³ op lade
C-e¹ met expressions, f¹-g³ op toon gesneden, overblazend, 2 gaatjes
C-H kasbaarden, cº-h¹ zijbaarden
Ø (int.) C 180 x 180; (ext.) cº 77; c¹ 60; c² 44; c³ 32 mm
C-H van hout, afgevoerd, cº-g³ volgedekt op lade
cº-g³ met zijbaarden
Ø (int.) C 106 x 106; (ext.) cº 80; c¹ 53; c² 34; c³ 22 mm
nieuwe samenstelling 1984 (60 % origineel pijpwerk):
C
2 – 1 1/3 – 1
cº
2 2/3 – 2 – 1 1/3
c¹
4 – 2 2/3 – 2 – 1 1/3
c² 8 – 4 – 2 2/3 – 2
nieuw register op kantsleep (1984) en verhoogde pijpstok
samenstelling: 8’ – 4’ – 2 2/3’ – 2’ – 1 3/5’

Récit-expressif: (alle afgevoerde pijpen in zwelkast)
Viole de Gambe 8’
Flûte octaviante 4’
Roerpijp 8’

Voix céleste 8’
Octavin 2’
Basson 16’

C-H spotted, afgevoerd, cº-g³ op lade
C-g³ met expressions, C-f² met freins
Ø (ext.) C 103; cº 57; c¹ 37; c² 24; c³ 15,5 mm
C-hº met expressions, c¹-g³ op toon gesneden, overblazend, 2 gaatjes
C-h¹ met zijbaarden
Ø (ext.) C 67,5; cº 52,5; c¹ 41; c² 27,5; c³ 17,8 mm
(ex-Cor de nuit), in 1952 van roeren voorzien en een halve toon opgeschoven
C-H van hout, afgevoerd, cº-g³ op lade
cº-g³ met zijbaarden
Ø (int.) C# 120 x 120; (ext.) c#º 81; c#¹ 54; c#² 36; c#³ 23 mm
sprekend vanaf cº
cº-g³ met expressions, cº-f² met freins
Ø (ext.) cº 55; c¹ 33; c² 21; c³ 14 mm
C-H met expressions, cº-g³ op toon gesneden, overblazend, 2 gaatjes
C-hº met zijbaarden
Ø (ext.) C 57,5; cº 37,4; c¹ 25; c² 16,5; c³ 10 mm
alle tongwerken: loden koppen, tinnen bekers en stevels, met nikkel
beklede messing kelen en messing tongen
C-H halve bekerlengte, C-d#¹ met overhangende kraag en hulpbekers, e¹-g³
met ring en kop, C-g³ met traanlepels en intonatieslitsen
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Basson-Hautbois 8’

Trompette 8’

Clairon 4’

Ø (ext.) C 140; cº 130; c¹ 95; c² 76; c³ 47 mm
C-H met overhangende kraag en hulpbekers, cº-g³ met ring en kop
C-hº (Basson) met trechtervormige bekers en traanlepels,
c¹-g³ (Hautbois) dubbele conus en Bertounêche-kelen
C-g³ met intonatieslitsen
Ø (ext.) C 70; cº 55; c¹ 48; c² 38; c³ 27 mm
C-H met overhangende kraag en hulpbekers, cº-d² met ring en kop, d#²-g³
alleen met kop, Bertounêche-kelen, C-D# met beleerde tongen,
C-d#² met intonatieslitsen
Ø (ext.) C 135; cº 100; c¹ 75; c² 59; c³ 45,5 mm
C-H met hulpbekers, C-e¹ met ring en kop, f¹-d#² alleen met kop
e²-g² met 16’-dulciaanbekers, g#²-g³ niet-originele labialen
C-d#² met intonatieslitsen
Ø (ext.) C 100; cº 75; c¹ 57; c² 44,5 mm

Pédale:
Soubasse 16’
Basse 8’

C-bº op moteurs (pneumatisch bediende ventielladen) in zijvleugels terzijde
van de hoofdkas, c¹-f¹ op hoofdwerklade
Ø (int.) C 215 x 215; cº 132 x 132; c¹ 80 x 80 mm
C-bº op moteurs (pneumatisch bediende ventielladen) in zijvleugels terzijde
van de hoofdkas, c¹-f¹ op hoofdwerklade
C-f¹ met expressions
Ø (int.) C en cº onbekend; c¹ 62 x 62 mm

5.5. Sint-Willibrordus College, Katwijk
5.5.1. ‘Een instituut voor jonge heeren’
In 1831, ruim twintig jaar vóór het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie werd in Katwijk
aan de Rijn het eerste R.K. Gymnasium in ons land opgericht. Initiatiefnemer hiertoe was de
priester Mgr. Cornelius Ludovicus baron van Wijkerslooth van Schalkwijk (1786-1851). 180
Deze werd na zijn opleiding aan het groot-seminarie te Warmond hoogleraar aan hetzelfde
instituut en beoogde in de onmiddelijke omgeving een ‘inrichting van onderwijs en opvoeding
te stichten waar leerlingen op godsdienstig en wetenschappelijk gebied alles zouden vinden
wat verlangd kon worden’. 181 Het gymnasium zou dienen voor jongelieden ‘van deftigen
stand’ die zich wilden voorbereiden op de studie aan een universiteit en waar ‘behalve het
vereischte aangaande het godsdienstige, onderwijs zal gegeven worden in de Latijnsche,
Hoogduitsche en Hollandsche letteren, dicht-redekunde en wijsbegeerte, geschiedenis, meeten aardrijkskunde, alsmede het teekenen en de muzyk’. 182 Aanvankelijk verzorgden seculiere
geestelijken het onderwijs, doch in 1843 ging de leiding van het St.Willibrordus College over
naar de paters Jezuïeten, 183 die tot in de jaren ’60 van de vorige eeuw het bewind voerden.
Wijkerslooth vond voor zijn instituut een locatie op ‘Het Zand’ te Katwijk aan de Rijn,
voormalig eigendom van Otto, baron van Wassenaer. Wegens het sterk toenemende aantal

180

Gegevens over het St.Willibrordus College zijn ontleend aan: F. van Hoeck s.j., Hoe Catwijck Katwijk werd,
groeide en bloeide (1831-1881), in: P. Begeijn s.j. en H. Tromp (red.), Katwijk 1831-1981 (Zeist 1981), 14-83.
181
Ibidem, 27.
182
Ibidem, 31.
183
A.J. Looyenga, De neogothische kapel van het St.Willibrorduscollege te Katwijk, in: P. Begeijn s.j. en H.
Tromp (red.), Katwijk 1831-1981 (Zeist 1981), 84.
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leerlingen werd het schoolcomplex enkele malen uitgebreid. In 1928 verhuisde ‘Katwijk’ naar
een terrein tussen de Oostduinlaan en de Raamweg in Den Haag. 184
Uiteraard bezat het College een kapel. 185 Aanvankelijk was hiervoor een kleine ruimte in het
hoofdgebouw gereserveerd maar in 1840 werd een nieuwe kapel geconsacreerd. Het was een
eenvoudige zaalruimte gedekt door een gestuct tongewelf waarin lichtopeningen waren uitgespaard. In 1879 nam men een grote neogotische kapel in gebruik, ontworpen door Alfred
Tepe, lid van het befaamde Bernulphusgilde. Deze oudleerling van Katwijk 186 liet andere
leden van het befaamde ‘Utrechtse Kwartet’ (de beeldhouwer Friedrich Wilhelm Mengelberg,
de edelsmid Gerard Bartel Brom en de glazenier Heinrich Geuer) participeren in de inrichting
van de kapel. Het is opvallend dat de aan het Bernulphusgilde gelieerde orgelmaker Michaël
Maarschalkerweerd niet werd betrokken bij plannen voor een instrument in de nieuwe kapel.
5.5.2. Voorgaande orgels
Vanaf de oprichting beschikte men over een orgel. Uit een brief van een oudleerling van
Katwijk, pater Leo Wilde s.j., die herinneringen ophaalt aan zijn Eerste Communiefeest in
1832, blijkt dat er toen een kabinetorgel in de kapel stond. Tijdens de viering zong men
[…] een zoogenaamd Amsterdamsch misje; de muziek, een kabinetsorgel en een contrabas. Zangers Mr. Robbe plus 2 of 3 jongelui en Mr. Mols. Nu, onder dit opzigt is
men sedert toch vooruitgegaan. 187
In 1840 kwam er in de nieuwe kapel een geleend orgel, dat regelmatig werd gestemd en waaraan reparaties door de orgelmakers Van den Brink (Amsterdam) en Weening (Leiden) plaatsvonden. 188 Twaalf jaar later leverde de Mechelse orgelmaker François-Bernard Loret voor
Katwijk een orgel dat afkomstig was uit de Ste.-Theresiakerk te Den Haag, wegens nieuwbouw van een groot drieklaviersorgel. Dit reeds door Hess 189 vermelde ‘Agtvoetswerk met 10
stemmen op één Clavier’ dat daarvoor in de kapel van de Spaanse ambassadeur diende, werd
aangekocht voor ƒ 400,- en voor ƒ 1400,- verbeterd en overgebracht door Loret. 190
Aanvankelijk geschiedde het onderhoud door Loret, maar vanaf 1865 zien we de namen van Müller (Reiferscheidt), Adema, Derksen van Angeren (Oosterhout), Schaafelt en
Van Gelder (beiden uit Leiden) in de kasboeken. 191 De orgelmaker Derksen plaatste dit orgel
in 1879 in de neogotische kapel.
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Vrijwel direct na de oorlog werden school en internaat verplaatst naar het landgoed ‘De Breul’ in Zeist. In
1982 werd Katwijk-De Breul gesloten. Thans is er een open katholieke scholengemeenschap gevestigd.
185
Looyenga (1981), 84-90.
186
Ibidem, 87.
187
Van Hoeck, 37, brief 25 juli 1902.
188
T. Van Eck, ‘Het Cavaillé-Coll-orgel in de St.-Bonifatiuskerk te Leeuwarden’, Het Orgel 90/6 (juni 1994),
237-238. In de reeds genoemde jubileumbundel van Begeijn en Tromp verscheen in 1981 een artikel van
dezelfde auteur onder de kop Het Cavaillé-Coll orgel van het St.Willibrordus college te Katwijk (p. 91-96).
189
J. Hess, Dispositien der merkwaardigste kerk-orgelen, welken in de zeven Verëenigde Provincien als mede in
Duytsland en Elders aangetroffen werden (Gouda 1774, reprint Buren 1980), 37.
190
Broekhuyzen, deel II (commentaar A.J. Gierveld), 497. Het werd in 1879 in de neogotische kapel geplaatst,
maar over het lot van dit instrument na de aanschaf van het Cavaillé-Coll-orgel is niets bekend. Overigens geven
noch Broekhuyzen noch Grégoir de juiste informatie over dit orgel. Broekhuyzen: ‘Het orgel in het instituut
voor jonge heeren, in de capel dezer inrichting is gemaakt en geleverd uit de fabriek van F. Loret Vermeersch,
orgelmaker te Mechelen (p.464); Grégoir:’[…] Parmi les orgues construits pour les Pays-Bas par M. Loret, nous
citerons: […] Katwijck, collège des Jésuites’ (p. 140).
191
Van Eck (1994), 238.
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5.5.3. Aankoop van het Cavaillé-Coll-orgel
De eerste berichten omtrent de aanschaf van het Cavaillé-Coll-orgel dateren van 1879. Op 28
januari van dat jaar worden Adriaan en Charles, zonen van Charles-Marie Philbert, als leerling in Katwijk ingeschreven. 192 Niet lang daarna moet Philbert de toenmalige muziekleraar
van het instituut, J.J.L. (Louis) de Sonnaville s.j. (1837-1914) hebben ontmoet, want uit een
brief van 7 juli 1880 blijkt, dat hij een exemplaar van zijn boek over het orgel in het Paleis
voor Volksvlijt aan De Sonnaville heeft verzonden. 193 Ook heeft hij een klein drukwerk meegezonden over de orgels van de Wereldtentoonstelling van 1878. In de brief vestigt hij de
aandacht op het kleine orgel, dat qua omvang en dispositie zeer geschikt zou zijn voor de
kapel van Katwijk. 194 Blijkbaar zocht Philbert namens Cavaillé-Coll naar een koper voor dit
instrument. 195
Het is niet bekend of de Katwijkse paters in de volgende vijf jaar stappen ondernamen
om de kapel van een nieuw orgel te voorzien. Archiefdocumenten hierover ontbreken. Pas in
het najaar van 1885 lijkt Philberts initiatief een vervolg te krijgen. Op 1 december stuurt
Cavaillé-Coll een bestek naar pater De Sonnaville, 196 waarvan de dispositie overeenkomt met
het eerste ontwerp van de serie die Cavaillé op 21 juli 1884 naar pasteur Pfender zond. 197
Blijkbaar is de krappe ruimte van de koorgalerij ter sprake gekomen, want Cavaillé-Coll
stuurt in plaats van de bijbehorende fronttekening 15bis een ontwerp mee, waarin de klaviatuur onder het orgel is aangebracht: het instrument rust volgens de tekening op vier colonnetten. De prijs van het instrumentale gedeelte bedraagt 18.000 fr, exclusief bijkomende kosten
(12%) ad 2160 fr. en eiken kas ad 6000 fr.
Uit het feit dat Cavaillé-Coll op 12 april 1886 twee nieuwe offertes opstuurt, kunnen
we afleiden dat het eerste bestek de begroting blijkbaar te boven ging. De ontwerpen, uitgaande van resp. acht en tien registers, zijn nu geraamd op 12.000 en 15.000 fr., exclusief bijkomende kosten, terwijl over een kas nog niet wordt gesproken. De ontwerpdisposities, beide
met aangehangen pedaal (resp. C-gº en C-f¹), zijn identiek aan de nummers 17B en 9 uit de
catalogus 1889 en luiden als volgt: 198

192

Ibidem, 239. In Katwijk Kroniek (nr. 21, juni 1981, 14) worden de vorderingen van beiden vermeld.
Archief van de Nederlandse Provincie der Jezuieten, Nijmegen, doos 162 C 419 [ANPSJ/162 C 419], stukken betreffende het orgel van het college te Katwijk, inv.nr. 1, brief Philbert aan pater De Sonnaville, 7 juli 1880.
De laatste heeft het boek bestudeerd want in het archief treffen we een samenvatting en een lijstje van eisen aan,
waaraan het orgel voor de kapel moest voldoen (inv.nr. 12).
194
Vgl. 2.1.3. Dit drukwerkje is niet bewaard gebleven. Het archief bezit wel een programma en dispositie van
hetzelfde instrument, dat tijdens de Wereldtentoonstelling van 1889 opnieuw werd geëxposeerd. Wellicht werd
dit ter informatie aan de paters gestuurd. Het orgel was als volgt gedisponeerd: Grand-Orgue-expressif (C-g³):
Bourdon 16’, Principal 8’, Bourdon 8’, Prestant 4’, Doublette 2’, Trompette 8’; Récit-expressif (C-g³): Flûte
harmonique 8’, Viole de Gambe 8’, Voix céleste 8’, Flûte octaviante 4’, Basson Hautbois 8’, Clarinette 8’;
Pédale (C-f¹): Soubasse 16’(transmissie), Basse ouverte 8’(idem).
195
Het werd pas in 1902 verkocht aan de Institution Joui-Lambert te Rouen (Huybens, 1985, 27).
196
ANPSJ/162 C 419, inv.nr. 2. De begeleidende brief is ondertekend door Gabriel Reinburg.
197
Vgl. 5.4.2. In plaats van vier pedaaltransmissies stelt hij twee vrije stemmen voor: Soubasse 16’ en Flûtebasse 8’
198
ANPSJ 162 C 419, inv.nr. 3 met begeleidende brief, werderom door Gabriel Reinburg ondertekend; CavailléColl (1889), 32, 36. De genoemde bedragen zijn inclusief kas (eiken), bij het tweede ontwerp (vuren) wordt bij
uitvoering in eiken een meerprijs van 1000 fr. gevraagd. In het archief (inv.nr. 11) bevinden zich ontwerpen,
genummerd 17[A] en 18, waarvan de disposities niet corresponderen met de ingezonden offertes. Nummer 17
[A] is qua dispositie op de verwisseling van een Doublette 2’ in plaats van een Octavin 2’ na identiek aan het
orgel in het Gesticht St.Bernardus. Waarschijnlijk had Cavaillé slechts de bedoeling om enkele kasontwerpen te
tonen.
193
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Grand-Orgue (C-g³)
I
Bourdon
Montre
Flûte harmonique
Flûte traversière 199
Bourdon
Prestant

16’
8’
8’
8’
8’
4’

x
x
x
x

II
x
x
x
x

Récit-expressif (C-g³)
Cor de nuit
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante
Trompette
Basson-Hautbois

8’
8’
8’
4’
8’
8’

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

Ook dit voorstel wordt vanwege de hoge prijs verworpen. Het is mogelijk dat de paters ook
bezwaar maakten tegen de aanpassingen die op de koorgalerij moesten worden gerealiseerd.
Volgens tekening was de koorgalerij slechts 1.10 m. diep. 200 Het instrument van de eerste
offerte was 3.70 m. breed en 2.95 m. diep. In de tweede offerte was de diepte met 60 cm
verminderd. In beide gevallen moest de balustrade in het midden worden uitgebouwd. In zijn
brief van 12 april meldt Reinburg dat op enkele bevestigingspunten in de achterwand na het
instrument geheel zelfdragend zal zijn. Uiteindelijk hebben de paters de balustrade toch
enigszins moeten wijzigen; het definitieve orgel was één meter diep.
Op 19 juli stuurde Cavaillé-Coll een contract voor de levering van een éénklaviersorgel van
vier in bas en discant gedeelde stemmen zonder front voor de prijs van 6000 fr. 201 De bijbehorende eindofferte of een Mémoire de travaux 202 zijn niet in het archief aanwezig. Tevens
leverde Cavaillé voor 350 fr. een ‘orgue de pupitre’ dat in de offerte van 12 april wordt vermeld. Het betrof een klein instrument in de vorm van een harmonium, voorzien van één stem,
een open Flûte 8’ met omvang cº-a² in een klein zwelkastje. Het contract omvatte de volgende
bepalingen:

Marché pour la construction d’un orgue d’accompagnement
destiné à la Chapelle du Gymnase de Katwijk am Reijn près Leyde
--- Hollande --Entre les soussignés:
1.
2.

Le Révérend Père L. de Sonnaville, professeur au Gymnase de Katwijk
am Reijn près Leyde, d’une part
Monsieur A. Cavaillé-Coll, facteur de grandes orgues,
demeurant à Paris, Avenue du Maine 13-15, d’autre part.

199

Wellicht heeft de naamswijziging slechts betrekking op een nauwere mensuur. Vanaf de jaren ’80 hanteerde
Cavaillé-Coll voor de overblazende 8’-fluiten van het Grand-Orgue en Récit de benamingen ‘harmonique’ resp.
‘traversière’, waarvan de laatste een nauwere mensuur had
200
ANPSJ/162 C 419, inv.nr. 11, werktekeningen.
201
ANPSJ/162 C 419, inv.nr. 4.
202
Eindrapport van de orgelmaker.
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A été convenu et arrêté ce qui suit:

--- Art:1er --Monsieur Aristide Cavaillé-Coll s’oblige par les présentes à fournir et à poser
dans la chapelle du Gymnase de Katwijk Les Leydes,
1º Un orgue de quatre jeux et huit registres conforme à la description qui en a été
donnée par lettre du 13 Juillet courant, estimé à la somme de

Six mille francs --------------------- ci 6000 fr
2º de fournir et poser également un petit orgue de pupitre d’ut à la
34 notes, conforme à la description qui en a été donnée par notre lettre
du 12 avril 1886, estimé, y compris les frais d’emballage, transport et
pose à la somme de Trois cent-cinquante francs ------------------ ci 350 fr
Ensemble les deux orgues --------- 6350 fr
Mr. A. Cavaillé-Coll s’oblige à livrer les dits instruments en leur place dans l’espace
d’un mois au plus tard à partir de l’acceptation du présent marché.

---Art: 2 --En retour des obligations qui précèdent, le Révérend Père L. de Sonnaville, professeur au Gymnase de Katwijk s’oblige à payer à M. A. Cavaillé-Coll ou à son ordre la
somme de Six mille trois cent cinquante francs à laquelle a été évalué et fixé le
prix des orgues ci-dessus indiquées 6350 fr de la manière suivante:
1º Une somme de Deux mille francs à la signature
des présentes conventions -------------------------------------------------- ci 2000 fr
2º Une somme de Deux mille trois cent cinquante francs
lors de la livraison des orgues en leur place ------------------------------ ci 2350 fr
3º Une somme de Deux mille francs pour solde à trois mois
de date de la livraison et réception des deux instruments ------ ci 2000 fr
203
Ensemble ---------- 6350 fr

--- Art: 3 --Monsieur A. Cavaillé-Coll s’oblige en outre à fournir deux miroirs pour le service
de l’organiste et du Maître de Chapelle conformément à la demande du Révérend
Père L. de Sonnaville

Fait double et de bonne foi
à Paris le dix-neuf Juillet Mil huit cent quatre-vingt-six
Lu et approuvé
A. Cavaillé-Coll
à Katwijk le 204
203
204

Voor de betalingsbewijzen en bijbehorende correspondentie, zie ANPSJ/162 C 419, inv.nr. 5-8.
Niet gedateerd noch ondertekend.
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Dit instrument werd in het een half jaar eerder opgerichte maandblad Het Orgel besproken.
De recensent geeft een beschrijving van het orgel, maar heeft moeite met de dispositie:
Cavaillé-Coll heeft eenige tijd geleden in de kapel der Paters jezuieten in het gymnasium te Katwijk een nieuw werkje geplaatst van één klavier, aangeh. pedaal (alleen
groot octaaf), kast zonder frontpijpen, van voren met beweegbare jalousiën als crescendokast gesloten. De kast is 3.10 M. hoog, 1.90 breed, 1 M. diep.
De dispositie is: Holpijp [Bourdon] 8 vt. (bas), Flûte harm. 8 vt. (disc.), Prestant 4
vt., Doublet [Doublette] 2 vt., Trompet [Trompette] 8 vt. De registers kunnen ook
door 4 treden worden aan- of afgezet. 205 Het geheel is keurig uitgevoerd en schoon
geïntoneerd. (Vreemd is de dispositie.) 206
Volgens contract zou het orgel binnen een maand worden geleverd. Huybens meldt de datum
25 augustus 1886. 207 Daaruit kunnen we concluderen dat het instrument uit voorraad werd
geleverd. 208
Volgens het Tableau des Sommiers dateert de lade uit de periode 1881-1884. 209 Uit de
coupe- en règlenummering, resp. 6/6, en de opgave uit het katern Composition des Jeux de
nos modèles d’orgues 210 komt naar voren dat het om een oud ontwerp ging. De eerste exemplaren van dit ladetype vinden we in orgels uit 1855 tot 1858, geleverd aan de in Amerika
woonachtige zakenlieden Bihourd en Alcain en de Chapelle de Catéchisme in St.-Louis-d’Antin. 211 Dit ladetype werd in de volgende jaren gevarieërd : 6/6x (Guéméné-Panfao 1856, Longueville 1862), 6/7bis (Chaussin 1863), 6bis/7bis (Albi 1865, Digne 1865), 6bis/6² bis (Paris,
Théâtre Lyrique 1865, Tours 1870, Vanves 1871). De dispositie van Albi toont veel overeenkomsten met die van het Gesticht St. Bernardus; mogelijk leidde dit ontwerp samen met het in
5.1.3. besproken orgeltype tot het serieorgel 467bis/481 waarvan er dertig zijn gemaakt.
Op 4 september 1886 stuurt Philbert een brief aan pater Clemens Wilde, toenmalig directeur
van het college. 212 Hij feliciteert de paters met de aanschaf van het orgel en prijst hen om het
feit dat ze niet gekozen hebben voor een orgel met meer registers voor dezelfde prijs. Philbert
acht het orgel voor de koorbegeleiding voldoende maar vindt het plaatsen van een 16’-pedaalregister en een orgelkas die overeenkomt met de status van de kapel wenselijk. Hij betreurt
evenwel de krap bemeten plaats van het instrument. Tenslotte, om de gelukkige keuze voor de
Parijse orgelmaker kracht bij te zetten, citeert hij een aantal oordelen van Belgische organisten over het werk van Cavaillé-Coll.
Rotterdam, le 4 septembre 1886,
Bien cher Père,
Dès mon retour ici, j’ai dressé le rapport 213 que vous trouverez ci-joint, mais,
jusqu’à aujourd’hui, le temps m’avait absolument manqué pour en faire l’expédition.
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Mogelijk Appel en Renvoi Trompette basse/dessus (stoottreden in plaats van vast te zetten treden).
Het Orgel 2/2 (april 1887).
207
Huybens (1985), 56.
208
CCMN, 213. In het Livre des Sommiers is ‘Katwijk Hollande’ in een ander handschift geschreven.
209
CCMN, 213.
210
CCMN, 125, zie Bijlage VI, nr. 1A, toetsomvang C-f³.
211
CCMN, 12-13, 15; Huybens (1985), 50, 20; Eschbach, 145, 625, 635. Overigens bezaten de eerste twee orgels een Basson-Hautbois 8’ in plaats van een Trompette 8’. De opgave van Huybens over het Parijse instrument
(6 jeux, 8 registres) moet op een fout berusten.
212
ANPSJ/162 C 419, inv. nr. 9.
213
Niet aanwezig in het archief.
206
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Chez nous, il est d’usage d’en remettre copie certifiée au facteur. Vous avez, je
pense, des calligraphes à Katwijk, et vous m’obligeriez beaucoup si vous vouliez charger de ce soin.
En somme, bien cher père, après examiné votre orgue avec une rigueur bien
plus grande qu’il n’est ici d’habitude et, comme il le méritait, avec un soin aussi complet que pour un grand instrument, comme je le dis dans le rapport, malgré sa petitesse, je n’hésite pas à le classer dans la grande facture artistique. Je n’ai donc qu’à
vous féliciter d’avoir sagement préféré un instrument de cette valeur réelle à ce que
cent facteurs vous auraient offert de plus gros pour le même prix. J’ai assez étudié la
facture allemande, française, belge, hollandaise et anglaise pour dire en pleine conviction: “Optimam partem elegit”.
Quant à la question de suffisance, il faut distinguer. N’entendez-vous en borner
l’usage qu’à soutenir et à guider les voix, certainement cet organino est suffisant. On
pourrait même faire à moins. Notre bon directeur, M. Duran conduisait, dans la funèbre chapelle de St.Seraphion nos trois cent et quelques voix peu discrètes, au moyen
d’un harmonium à quatre jeux, et votre orgue a la force de dix harmoniums. De plus,
vous avez été parfaitement inspiré de prendre quelque chose d’excellent, même pour
cet usage restreint; vous rendez ainsi un grand service au développement musical de
vos élèves.
Mais entendez vous parler de la pompe du culte et des exigences de l’art religieux dans un établissement comme le vôtre, franchement vous êtes loin de compte.
Avec un zèle qu’on ne saurait trop louer, vous savez trouver et sacrifier beaucoup
pour la décoration architecturale de votre chapelle, qui ne produit son effet que quand
l’oeil l’interroge, mais la sainte musique, qui va d’elle-même chercher l’âme pour
l’élever à Dieu et, davantage que les plus riches ornements inanimés, imprime à nos
solennités leur caractère vivant et grandiose; qui grave dans notre souvenir l’impression et le texte des chants sacrés en opposition à la musique mondaine; qui reporte
notre coeur aux souvenances d’antan les plus calmes et les plus salutaires; dites-le
vous-même, ne lui mesurez vous pas bien parcimonieusement les moyens il ne faut
oublier qu’après la voix de l’homme, l’orgue, consacré à cet effet par l’autorité de
l’Eglise, est l’organe principal de ce grand moyen, tout à la fois de splendeur et de
moralisation religieuse.
Même au point de vue décoratif, votre belle chapelle ne sera complète que
quand l’orgue y aura trouvé une place et un développement en rapport avec le reste
de l’édifice. L’architecte a commis une double faute en négligeant de les lui ménager
largement: faute d’abord quant à sa destination; l’exercice du culte complet dans ses
beautés et par là dans ses effets sur l’esprit et le coeur; faute encore au point de vue
même de l’entente architectonique. Tout le côté du chevet de la chapelle est bien
dessiné, riche et gracieux. Rien de plus sec et de plus plat au contraire que le côté qui
y fait face, avec son mur de fond plane et nu, et ses deux longues verrières d’un effet
peu en harmonie avec celles du choeur et si malheureusement disposées à l’encontre
du placement de l’orgue.
L’unité se trouve ainsi rompue et ne se rétablira que quand, avec de grandes
difficultés, on aura réussi à réaliser la décoration naturelle de cette partie de l’édifice;
un buffet d’orgue en rapport comme importance et comme richesse avec le dessin et
l’ornamentation de l’extrémité opposée.
Je ne suis pas le premier à faire cette remarque, et je ne me la permettrais
certes pas, si vous ne m’aviez posé la question, pensant même je crois, me prendre un
peu sans vert au sujet du quantum sufficit.

252

Je vous avais indiqué dans le temps, et un minimum déjà fort au dessus de ce
que vous avez actuellement et un terme de comparaison, l’orgue de Saint-Augustin,
pour une moyenne plus satisfaisante. Mais, veuillez le bien remarquer, j’avais alors en
vue l’usage normal de l’orgue comme instrument du culte, et non la gouverne des voix
seulement.
Pour cette dernière destination, je le répète, ce que vous possédez maintenant
suffit, même avec avantage et, grace à son excellence, peut encore, dans une certaine
mesure dépasser ce modeste rôle. Mais, malgré toute sa richesse relative, on ne peut
raisonnablement demander à un aussi minuscule instrument ce qu’il ne saurait fournir, ne fût-ce que par l’absence de la tonalité du seize pieds, si unique pour compléter
la portée harmonique, et créer l’ampleur et la majesté, que Töpfer a écrit quelque
part: “un orgue sans seize pieds n’est pas un orgue véritable”. C’est vrai; ôtez le seize
pieds à l’orgue, et il y manque encore plus qu’il ne manquerait à l’orchestre si on en
retranchait les contre-basses.
En tout cas, si le moment arrive de compléter votre oeuvre, n’hésitez pas,
croyez m’en, à choisir l’excellent de préference à tout. Imitez Gevaert et Mailly si
convaincus de l’importance de cette ligne de conduite en pareille matière, que, de
haute lutte, ils ont retardé, durant des années, la construction de l’orgue du conservatoire de Bruxelles, plûtot que d’accepter un instrument sortant pas des ateliers de
Cavaillé-Coll.
Voici ce que Gevaert m’écrivait, avec autorisation de le publier: “En ce qui
concerne les orgues de Cavaillé-Coll, mon opinion, d’accord avec celle de tous les
artistes compétents, est que ses instruments sont incomparablement supérieurs à ce
qui se fait dans ce genre dans l’Europe entière”.
M. Mailly écrivait: “Quoiqu’on puisse dire on n’en dira jamais assez;
Cavaillé-Coll est le maître des Maîtres”.
Le grand Lemmens: “C’est toujours un bonheur pour moi que de témoigner en
faveur de M. Cavaillé-Coll. Dans mon opinion il n’a pas de rival sérieux”.
Remarquez bien que ces témoinages émanent tous d’artistes non français. J’en
ai recueilli beaucoup d’autres quand je me suis occupé de constater l’opinion des
sommités artistiques. M. Best, le premier organiste d’Angleterre, Adolphe Hesse qui
jouit de la plus haute réputation en Allemagne, parlaient absolument dans le même
sens.
Adieu, révérend et bien cher père, mes hommages, je vous prie à votre frère et
au père de Sonnaville, un bon ave pour me payer de mes peines et à vous tout ma respect et ma vieille affection.
Philbert
Uit het journaal van het College en het ontbreken van gegevens over de aanschaf in de kasboeken blijkt dat het orgel een geschenk was van vrienden van het College van Katwijk. 214 Na
de oplevering werd het onderhoud en de stemming mogelijk door pater De Sonnaville verricht; pas in 1901 werd een betaling van ƒ 25,- aan Adema voldaan wegens werkzaamheden
aan het orgel. 215 In 1923 verving de orgelmaker Winkels uit Boxmeer de Doublette 2’ door
een Fugara 4’, tevens werd de verdeling in bas en discant opgeheven. 216

214

Van Eck (1994), 243.
Ibidem.
216
Ibidem, kosten ƒ 590,-.
215
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5.5.4. Andere bestemmingen 217
Het Cavaillé-Coll-orgel verhuisde in 1928 met het College mee naar de Haagse Raamweg.
Aan het begin van de oorlog werd het na ontruiming van Huize Katwijk gedemonteerd en
rond 1945 kwam het in bezit van de firma Pels te Alkmaar. Als tijdelijk instrument is het op
verschillende plaatsen gebruikt, o.a. tot 1971 als koororgel in de Grote Kerk te Leeuwarden.
Na enige jaren in particulier bezit te zijn geweest werd het in 1983 verkocht aan de Stichting
Bonifatiustoren te Leeuwarden. Na een restauratie door de firma Verschueren te Heythuysen,
waarbij alle moderniseringen ongedaan waren gemaakt, werd het bij het honderjarig bestaan
van de St.-Bonifatiuskerk een jaar later door Jan Jongepier als koororgel in gebruik genomen.
5.5.5. Inventaris 218
Kas: gedeeltelijk origineel. 219 Breedte van de huidige kas 190 cm, diepte 99 cm, hoogte
onderkas 142 cm, hoogte bovenkas 200 cm, totale hoogte 342 cm
Windvoorziening:
een reservoirbalg (een in- en een uitspringende vouw, hoogte in ruststand 9 cm, in
werking 32 cm), balgoppervlak 65 x 137 cm. Harmonicakanaal tussen reservoirbalg en
windlade. Schepbalg niet meer aanwezig. Winddruk 83 mm
Windlade:
één enkele lade (CCMN: ‘ordinair’), Cubaans-mahonie, 145 x 60 x 23,5 cm (coupe 6,
règle 6), 54 cancellen, inwendige cancelafmetingen: C: 15 x 185 mm, cº: 12,5 x 185
mm, c¹: 11,5 x 185 mm, c²: 8,5 x 185 mm, c³: 8 x 185 mm. Volgorde op de lade:
Trompette 8’, Doublette 2’, Prestant 4’, Bourdon 8’/Flûte harmonique 8’.
Cancelvolgorde: C-D-E-F#-G#-A#-cº-dº-eº t/m f³ (chromatisch)-fº-d#º-c#º-B-A-G-FD#-C#. Scheiding bas/discant c#¹-d¹. Aangehangen pedaal C-cº
Zwelkast:
tweemaal vier lamellen in frontdeuren
Pijpwerk:
Bourdon 8’ bas/
Flûte harmonique 8’
discant
Prestant 4’
Doublette 2’

C-fº hout, f#-c#¹ metaal volgedekt, d¹-e¹ open, f¹-f³ overblazend, d¹-e¹
met expressions, f¹ en a¹ met stemlappen, rest op toon gesneden,
alle metalen pijpen met zijbaarden, f¹ drie gaatjes, f#¹-f³ twee gaatjes,
metalen pijpen met veel kernsteken
Ø (int.) C 114,5 x 82; cº 62 x 53; (ext.) c¹ 48; c² 43; c³ 29 mm
C-f³ metaal, alle met expressions, C-h¹ met zijbaarden, veel kernsteken
Dulciana-mensuur
Ø (ext.) C 73; cº 46; c¹ 28; c² 18; c³ 12 mm
(ex-Fugara 4’ van Winkels, afgesneden): alle pijpen ‘spotted’, C-g² met stemlappen, g#²-f³ op toon, C-bº en c²-f³ met zijbaarden
Ø (ext.) C 53; cº 33,5; c¹ 21; c² 13,2; c³ 9 mm

217

Gegevens ontleend aan A. Damstra, De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden – De geschiedenis van een monument (Leeuwarden 2001), 22.
218
In samenwerking met Hans Brink, 10 februari 2005.
219
In de catalogus van 1891 (p. 73) is een soortgelijke kas in neorenaissancestijl afgebeeld. De velden met zweljalouzieën zijn geflankeerd door twee solitaire pijpen. De klaviatuur is hier niet in de onderkas aangebracht.
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Trompette 8’

C-H met overhangende kraag met hulpbekers, cº-d² ring en kop, d³-f³ alleen
met kop, vanaf a#¹ paarsgewijs verlengde stevels, C-G gekropt,
Bertounêche-kelen (3/4 gesloten, vernikkeld messing)
Ø (ext.) C 102,5; cº 86,5; c¹ 72; c² 60,5; c³ 48 mm
Inscriptie [Diapason] F5

5.6. Ned. Herv. Sionskerk, Nunspeet
5.6.1. Historisch overzicht
Officieel valt het Cavaillé-Coll-orgel, dat in 1971 in de kort tevoren gebouwde Ned. Herv.
Sionskerk te Nunspeet werd geplaatst, buiten het kader van dit boek. Om het overzicht van
zich thans in Nederland bevindende Cavaillé-Coll-orgels te completeren, behandelen we het
toch. Het instrument was in 1876 voor het Redemptoristenklooster in Antwerpen aangekocht
en functioneerde aldaar bijna een eeuw.
Over de aankoop, onderhoud en gebruik is zeer weinig archiefmateriaal bewaard
gebleven. Het orgel werd gehuurd voor een muziekfestival, dat van 13 tot 15 augustus 1876
onder leiding van de componist en dirigent Peter Benoit (1834-1901) in Antwerpen plaatsvond. 220 Enkele dagen na het festival werd het orgel voor 10.000 franc verkocht en geplaatst
in de kloosterkerk van de paters Redemptoristen aan het Hopland in de Scheldestad, 221 en op
27 augustus ingewijd en ingebruikgenomen. 222
Vermoedelijk was het orgel tien jaar eerder vervaardigd. Hiervoor zijn twee aanwijzingen. De frontplaat boven de klavieren vermeldt de naam A. Cavaillé-Coll & Cie, een opschrift dat volgens Lueders tussen 1861 en 1870 werd gebruikt. 223 Ten tweede wordt in het
werkplaatsboek gewag gemaakt van een orgue de location voor een kerk in Neuilly-sur-Seine.
Dit instrument was gehuurd in afwachting van een Grand Orgue. 224 De ladeafmetingen hiervan komen exact overeen met die van het Antwerpse orgel. 225 Volgens het werkplaatsboek
zijn van dit lademodel slechts twee exemplaren gemaakt. 226 Er zijn evenwel orgels met een
identieke dispositie: Lissabon, Angers, Neuilly en Mâcon. Deze luidt als volgt: 227
Grand-Orgue-[expressif] (C-f³)

Récit-expressif

Bourdon
Montre (Principal)

Viole de Gambe
Flûte octaviante

16’
8’

220

Pédale (C-gº)
8’
4’

En tirasse

Huybens (1997), 17. In enkele artikelen over het orgel wordt gesproken over een wereldtentoonstelling, deze
vond dat jaar echter in Philadelphia plaats.
221
Kopie brief rector Vanderborn aan Cavaillé-Coll, 18 augustus 1876 (BNF, Rés.Vma ms. 1366 (2), microfilm
Marchés 1863-1878, 292-293).
222
Huybens (1985), 52. De kloosterkerk, gewijd aan H. Alphonsus, was in 1858 geconsacreerd
223
K. Lueders, ‘A propos de la plaque Cavaillé-Coll’, La Flûte harmonique 23/24 (1982), 27 (plaatje nr. 10), 32.
Na 1870 werd de toevoeging ‘& Cie’ weggelaten.
224
Eschbach, 651. De huur, die op 19 april 1869 inging, bedroeg jaarlijks 800 francs, exclusief 200 francs voor
stemming.
225
Volgens het Tableau de sommiers dateert de windlade (1.82 x 1.15 m.) van 1865 of 1866: ‘disposé à 2
Claviers, règle 455, coupe 453, acht stemmen’ (CCMN, 21). Règle 455 was een veelgebruikte cancelindeling. In
het katern is geen bestemming voor Antwerpen aangetroffen. Zie ook BNF, Rés.Vma ms. 1366 (2), microfilm
Marchés 1863-1878, 134-135. Met dank aan Hans Brink voor het traceren van de oorspronkelijke gegevens.
226
Het tweede orgel werd gebouwd voor St.-Vincent te Mâcon en in 1875 in gebruik genomen (het bestek is
gedateerd 31 december 1866, Eschbach 392). In het werkplaatsboek (CCMN, 21) is Mâcon abusievelijk tweemaal vermeld. In eerste instantie werd coupe 453 (derhalve eenzelfde dispositie) gecombineerd met règle 404
(Angers, Salle de Concerts en Lissabon, Théatre royal Italien; beide instrumenten werden in 1865 in gebruik
genomen).
227
Eschbach, 656-657, 392, 651.
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Bourdon
Prestant

8’
4’

Plein-jeu
Trompette

II-IV
8’

Pédales de combinaison:
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Récit
Copula Grand-Orgue-Récit
Trémolo Récit
Expression Récit

Na de bouw van dit instrument werden – wellicht enige jaren vóór de verhuur in Antwerpen –
enige wijzigingen doorgevoerd. De Bourdon werd in de discant vervangen door een Flûte
harmonique, het pijpwerk in de bas bleef gehandhaafd. 228 Cavaillé-Coll plaatste op een kantsleep een door een trede inschakelbare Clairon 4’ 229 en het pedaal, oorspronkelijk met omvang van C-gº, werd met zeven toetsen uitgebreid. Het pedaal steekt sindsdien aan beide zijden van de speeltafel 10 cm uit. Een nog onbeantwoorde vraag betreft de samenstelling van
het Plein-jeu-register: volgens de opgave in het werkplaatsboek II-IV, volgens het registerplaatje in Nunspeet I-IV. Er is geen ruimte voor twee pijpen vanaf C en sporen van wijzigingen zijn niet gevonden.
Het orgel stond oorspronkelijk in één zwelkast met afgevoerde pijpen aan de buitenzijden. Er was geen buitenkas of pijpenfront; 230 aan de voorzijde waren zweljalousieën aangebracht. 231 Het instrument werd in de jaren 1873-1875 van een buitenkas voorzien.232 Dat de
paters bij de aankoop van het orgel met dit meubel 233 geen genoegen namen, blijkt uit een
brief van rector Vanderborn aan Cavaillé-Coll: ‘[…] on exige ici assez sévèrement que les
meubles de l’église s’accordent avec le style. S’il y a moyen de le faire servir, je vous écrirai
le plus tôt possible et j’espère que nous pouvons tomber d’accord’. 234 Men gaf opdracht aan
het Antwerpse atelier Kockerols om het gehele instrument met een neogotische kas te omgeven die stilistisch aansloot bij het andere meubilair in de kerk. 235 Daartoe moest de vrijstaande
speeltafel ca. 30 cm naar voren worden gebracht en de register- en toetstractuur dienovereenkomstig verlengd. Een jaar later was de kas gereed.
Op 27 augustus 1876 werd het orgel ingespeeld door Joseph Callaerts, organist van de
O.L.V.-kathedraal te Antwerpen. In de genoemde L’Escaut werd het instrument geroemd als
het beste in de stad.
228

Eschbach, 399, 651. De samenstelling Bourdon 8’ B en Flûte harmonique 8’ D komt in feite overeen met de
situatie in het Gesticht St. Bernardus. De klavieromvang is C-f³ (opgaven van C-g³, vermeld in o.a.
Eschbach/Antwerpen [p. 399] en T. den Toom [red.], Het historische orgel in Nederland, deel 10, 1872-1878
[Wormer 2005], 296 zijn derhalve onjuist).
229
Er was geen Orage gedisponeerd, de toegevoegde trede was derhalve direct beschikbaar voor de Clairon.
230
Vgl. het Cavaillé-Coll-orgel in Katwijk.
231
Het coupenummer (453) sluit aan bij model 5 B (pour salles de Concert, zie Bijlage VI). In de catalogus
worden naast model 5 B meer orgels zonder pijpenfront aangeboden. De wit geschilderde (zwel)kast duidt eveneens op de afwezigheid van een pijpenfront. Gewoonlijk werd de zwelkast (geplaatst in een volwaardige buitenkas of achter een pijpenfront) met ijzermenie bestreken.
232
In het katern Tuyaux de Montre (CCMN, 10) wordt de bestemming ‘Anvers, Redemptoristes, 24 tuyaux’
gemeld. Dit moet op een vergissing berusten: de pagina beslaat de jaren 1873-1875, toen er nog geen sprake was
van de Antwerpse bestemming. Zeer waarschijnlijk heeft deze kas, die later voor een orgel in Antibes (1880)
werd gebruikt, wél op het Antwerpse festival gestaan. Het genoemde tweelingorgel in Mâcon kreeg een kas in
neorenaissancestijl met 36 loze frontpijpen. Dit inmiddels gewijzigde instrument werd in 1897 geplaatst in de
kapel van de Institution du Saint-Sacrement te Autun (Association d’Etude pour la Coordination des Activités
Régionales Musicales [red.], Inventaire des Orgues en Bourgogne, Tôme II, [Dijon 1988], SL-07, 1-3)
233
Wellicht ook een neorenaissancekas.
234
Kopie brief Vanderborn aan Cavaillé-Coll, 18 augustus 1876 (zie voetnoot 218).
235
Deze firma had ook het altaar, de preekstoel en heiligenbeelden in neogotische stijl geleverd (W. Hendriksen,
‘Een Cavaillé-Coll orgel in Nunspeet’, De Mixtuur 10 [1973], 172). In het artikel zijn vertalingen (uit het latijn)
uit de kloosterkroniek en een recensie uit L’Escaut (nr. 202) opgenomen.
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Rond 1960 is het orgel hersteld en werd de kas zwart gebeitst. Mogelijk zijn toen ook
de frontpijpen door zinken exemplaren vervangen. 236 Tien jaar later werd het Cavaillé-Collorgel te koop aangeboden omdat de paters een kleinere kapel gingen betrekken. Er was nog
kort sprake van verplaatsing van het instrument naar de Antwerpse kathedraal (als koororgel)
of in dezelfde hoedanigheid naar Breda. Ook vanuit Amerika was er belangstelling voor het
orgel. De paters stonden er echter op dat het instrument voor de Nederlanden behouden bleef,
Noord of Zuid. 237 Uiteindelijk werd het door bemiddeling van de Nunspeetse organist en
bankdirecteur D.W.L. Milo voor 200.000 francs verkocht 238 en een jaar later door de firma
Hendriksen & Reitsma gerestaureerd en in de Sionskerk geplaatst.
De kas werd schoongemaakt, in de bijenwas gezet en van nieuwe frontpijpen voorzien. De hoofd- en schepbalgen verving men door een kleinere reservoirbalg. De windlade
werd van een verende sleepconstructie voorzien en werden er nieuwe trekdraden aangebracht.
Waar nodig werden enkele pijpen bijgeïntoneerd. 239 Het instrument verkeert verder in de oorspronkelijke staat.
5.6.2. Inventaris 240
[Huidige] kas: breedte 297 cm, diepte 188 cm, hoogte 420 cm tot bovenlijst, met kruis ca.
480 cm; neoclassisistische blokvorm met neogotische detaillering
Speeltafel:
vrijstaand; breedte 86,5 cm, diepte boven 71 cm, diepte midden 50 cm, hoogte 131
cm. Twee klavieren (omvang 54 toetsen, C-f³) en pedaal (omvang aanvankelijk 20
toetsen, C-gº, vóór 1876 uitgebreid tot 27 toetsen, C-d¹), breedte pedaal 106 cm
Opstelling registerknoppen boven het tweede klavier (v.l.n.r.): Bourdon 16, Flûte
harm: 8, Flûte octav: 4, Trompette 8, [firmaplaat Cavaillé-Coll & Cie], Plein-jeu 1 à 4
rangs, Violoncelle 8, Prestant 4, Principal 8
Pédales de combinaison (v.l.n.r.): Clairon 4’, Tirasse Grand-Orgue, Tirasse Récit,
Copula Récit sur Grand-Orgue, Tremolo (1971), Expression [Grand-Orgue et
Récit](drie posities: p, mf, f)
Windvoorziening:
één reservoirbalg met inspringende vouw (Hendriksen & Reitsma 1971, mogelijk met
gebruikmaking van materiaal van Cavaillé-Coll, oude égalisateur- en reservoirbalg
97,2 x ca.200 cm), 241 huidig balgoppervlak 109 x 105 cm, schepbalgen en
harmonica’s niet meer aanwezig, winddruk 107 mm
Windlade:
dubbele lade, ‘disposé à 2 Claviers’, 182 x 115 (règle 455, coupe 453), 54 cancellen.
Volgorde op de lade: Principal 8’, Bourdon 16’, Prestant 4’, Flûte harmonique 8’,
Violoncelle 8’, Flûte octaviante 4’, Plein-jeu I-IV, Trompette 8’, Clairon 4’
Zwelkast: breedte 225, diepte 145, hoogte 250 cm; vier velden met zes lamellen

236

Den Toom (red.)( 2005), 296.
D.W.L. Milo, ‘Het kloosterjuweel’, in: De drie engelen en andere verhalen (Kampen 1981), 76-79.
238
Huybens (1997), 18.
239
Hendriksen, 173.
240
In samenwerking met Hans Brink en Paul Peeters, 13 mei 2004, 25 februari 2007.
241
Aan de afdrukken is te zien dat de oude balgen 97,2 cm diep waren.
237
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Pijpwerk: 242
Principal 8’

C-H van hout, C-F buiten de kast, F#-H binnen de kast afgevoerd, cº-f³
metaal, op lade; cº-h¹ met zijbaarden; C-f³ met expressions
Ø C (int.) 117 x 144 (opdikte 6 mm, opsnede 30 mm), cº (ext.) 85,3; c¹ 51,0;
c² 30,0; c³ 18,0 mm
Bourdon 16’
C-gº van hout, C-A buiten de kast, B-gº binnen de kast afgevoerd, g#º-f³
metaal, op lade; c²-f³ met roeren; g#º-f³ met zijbaarden
Ø C (int.) 138 x 177; cº 85 x 114; c¹ (ext.) 71,5; c² 46,2; c³ 29,9 mm
Prestant 4’
geheel op lade; C-f³ met expressions; C-hº met zijbaarden
Ø C 80,5; cº 51,0; c¹ 32,2; c² 20,0; c³ 12,2 mm
Flûte harmonique 8’ C-H van hout, volgedekt, cº-f³ metaal, op lade; cº-hº volgedekt, c¹-e¹ met
roeren, f¹-f³ overblazend, op toon gesneden; cº-f³ met zijbaarden (derhalve
Bourdon 8’ B/Flûte harmonique 8’ D, vgl. Gesticht St. Bernardus);
overblazende pijpen drie gaatjes (vanaf c³ twee gaatjes) in het midden van het
corpus
Ø C (int.) 89 x 125; cº (ext.) 73,0; c¹ 47,1; c² 42,0; c³ 28,4 mm
Violoncelle 8’
C-H van hout, C-F buiten de kast, F#-H binnen de kast afgevoerd, cº-f³ op
lade; cº-f³ met expressions; cº-h¹ met zijbaarden
Ø C [?]; cº (ext.) 64,1; c¹ 39,4; c² 24,1; c³ 14,7 mm
Flûte octaviante 4’
geheel op lade; C-hº met expressions; C-f³ met zijbaarden; c¹-f³ overblazend,
op toon gesneden; overblazende pijpen drie gaatjes in het midden van het
corpus
Ø C (ext.) 70,0; cº 52,2; c¹ 41,5; c² 27,2; c³ 18,1 mm
inscriptie ‘Diapason 4’
Plein-jeu I-IV [harm.] C-hº met zijbaarden en stemlappen; c¹-f³ op toon gesneden
samenstelling:
C
2 2/3
cº
4 – 2 2/3
c¹
5 1/3 – 4 – 2 2/3
c² 8 – 5 1/3 – 4 – 2 2/3
Ø 2 2/3’-koor (ext.): C 56,4; cº 46,5; c¹ 30,0; c² 19,0; c³ 10,9 mm
Trompette 8’
loden koppen (Bertounêche, ¾ gesloten), tinnen stevels en bekers; C-pijp
gekropt; C-H overhangende kraag, cº-c² met ring en kop, c#²-f³ alleen met
kop; intonatieslitsen C-g#¹
Ø C (ext.) 98,4; cº 90,9; c¹ 81,0; c² 61,1; c³ 43,4 mm
inscriptie EE 3
Clairon 4’
loden koppen (Bertounêche, C-f² ¾ gesloten, reprise f#²-f³ 2/3 gesloten),
tinnen stevels en bekers; C-E met overhangende kraag, F-c¹ met kop en ring,
c#¹-f³ alleen met kop; vanaf f#² repeterend naar 8’; intonatieslitsen C-cº
Ø C (ext.) 98,6; cº 77,4; c¹ 60,4; c² 48,3; c³ 44,0 mm

5.7. Niet-uitgevoerde bestekken
5.7.1. Inleiding
Vanzelfsprekend is een aantal projecten niet verder gekomen dan het verstrekken van elementaire gegevens of het indienen van offertes. Tot de sprekendste voorbeelden behoren die van
de Temple de l’Oratoire te Parijs (1845), de kathedralen van Poitiers (1882) en Antwerpen
242

Meerdere mensuren – Flûte 4’ en Trompette 8’ uitgezonderd – zijn volgens Töpfer- in plaats van CavailléColl-mensuur. De verhoudingen voor de halve diameter liggen bij de 17e (Principal), 18e (Prestant, Violoncelle)
en 21e halve toon (Bourdon en Flûte 8’). Mogelijk betreft het van elders betrokken pijpwerk, bijv. Ménard
(Coutances). Op de Flûte 4’ en Trompette 8’ na ontbreken diapasoninscripties (mededeling Hans Brink).
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(1889) en de St.-Pieter te Rome (1875). 243 Meestal waren ontoereikende financiële middelen
er de oorzaak van dat onderhandelingen met de firma Cavaillé-Coll werden beëindigd. Het
orgel in het Amsterdamse Concertgebouw is hiervan een voorbeeld: de offerteprijs van Cavaillé-Coll (zonder kas en frontpijpen) bedroeg 80.000 francs [= ƒ 38.500,-], terwijl men
maximaal ƒ 20.000,- voor een nieuw orgel kon uitgeven. In ons land zijn voornemens om een
Cavaillé-Coll-orgel in de Oude Lutherse Kerk en in het Concertgebouw te plaatsen niet verder
gekomen dan het verschaffen van offertes. Zij komen hierna aan bod.
Een plan tot ombouw van het orgel in de O.L.V. Hemelvaart te Leiden door CavailléColl kwam niet veel verder dan een korte briefwisseling. 244 Voor deze kerk had Vollebregt in
1859 een orgel geleverd, 245 dat dertig jaar later blijkbaar niet meer aan de eisen voldeed. In
het voorjaar van 1892 richtte pastoor-deken Johannes Bots zich tot Cavaillé-Coll,246 maar uiteindelijk werd de opdracht aan de fa. Franssen te Roermond verleend. Uit de notulen van het
kerkbestuur blijkt dat deze orgelmaker met gebruikmaking van oud pijpwerk een nieuw drieklaviersorgel van 38 stemmen voor de prijs van ƒ 4250,- kon leveren. 247 Indien de parochie
eenzelfde bedrag voor ogen stond voor werkzaamheden door Cavaillé-Coll, zal er van serieuze onderhandelingen geen sprake zijn geweest. 248 In januari 1893 speelde Verheijen het orgel
in.
5.7.2. Oude Lutherse Kerk, Amsterdam
Amper twee maanden na de inspeling van het Cavaillé-Coll-orgel in de St.-Augustinuskerk
(1881) richtte F.G. Sillem namens de kerkeraad van de Oude Lutherse kerk een verzoek aan
de Parijse orgelmaker om een offerte te leveren voor een nieuw orgel. 249 Enkele maanden
eerder had een commissie onder leiding van prof. A.D. Lohman onderzocht of het Duyschot-

243

Opmerkelijk aan het eerstgenoemde is dat dit orgel met een dubbelpedaal (zoals St.-Eustache in 1844, dat een
half jaar na de ingebruikname door brand werd verwoest) zou worden geleverd (Eschbach, 722). In 1882 diende
Cavaillé na een uitgebreide studie door Gabriel Reinburg een ‘reconstructieplan’ in voor het beroemde Clicquotorgel in Poitiers. Het Positif werd volgens plan integraal geconserveerd. De beide tertsen van het Grand-Orgue
zouden worden vervangen door een Flûte harmonique 8’ en een Viole de gambe 8’. Op hetzelfde klavier plande
men een nieuwe Bombarde 16’; een van de twee Clairons 4’ en de Quarte de Nasard 2’ vervielen ten gunste van
een Basson 8’ en een Clairon-Doublette 2’. De discantklavieren Récít en Echo zou men vervangen door een
Récit-expressif, overigens met gebruikmaking van oud pijpwerk. Windvoorziening, mechaniek en klaviatuur
zouden volledig worden vernieuwd. De prijs bedroeg 58.760 francs. Het project vond geen doorgang. Vervolgens voerde Merklin enige wijzigingen uit: het kistpedaal verving hij door een nieuw pedaal (inclusief het ravalement voor de tongwerken) en er kwamen in plaats van de oude windvoorziening met spaanbalgen nieuwe reservoirbalgen (Villard, 148-149). Voorts leverde Cavaillé-Coll in 1889 een bestek voor een orgel in de Antwerpse kathedraal (IV/ped/75). Ook Walcker en Schyven schreven in, de laatste kreeg de opdracht (K. v.d. Linde e.a.,
32-33). Tenslotte is het bekendste niet-uitgevoerde bestek dat van de basiliek St.-Pieter in Rome. Aangespoord
door o.a. Van Elewijck en Lamazou èn het succes van de orgels in St.-Sulpice en Notre-Dame had Cavaillé-Coll
in zijn vrije tijd een plan gemaakt voor een reusachtig orgel van vijf klavieren en pedaal, 155 stemmen waaronder vijf 32’-registers, met een door Simil ontworpen kas van 20 m. breedte en 26 m. hoogte. Zowel paus Pius IX
als zijn opvolger Leo XIII bejubelden het voorstel maar uiteindelijk blokkeerde het kapittel van St.-Pieter tot
tweemaal toe de opdracht (A. Cavaillé-Coll [1875], C. et E. Cavaillé-Coll, 133-136).
244
Na het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie (1853) waren er drie rooms-katholieke binnenstadskerken in
Leiden: O.L.V. Hemelvaart (ook wel ‘Mon Père’ genaamd), O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis (Hartebrugkerk,
waarvoor Maarschalkerweerd in 1877 een orgel vervaardigde) en de Petruskerk (Franssen, 1883).
245
F. Jespers en A. van Sleuwen, 146-149.
246
Het Orgel 7/12 (februari 1893).
247
Regionaal Archief Leiden, archief 544b, Inventaris van het archief van de parochie van O.L.V. Hemelvaart en
St. Joseph te Leiden, 1654-1938, inv.nr. 185, Notulen van het Kerkbestuur 1846-1896, vergadering 10 juni 1892.
248
Het archief bezit geen correspondentie of een bestek van Cavaillé-Coll
249
Correspondentie en bestekken werden in 1980 door P. Williams gepubliceerd. De brief van Van Sillem is gedateerd 5 november 1881.
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orgel (1693) moest worden verbeterd dan wel vernieuwd. 250 Op aanvraag leverde Witte een
rapport waarin hij adviseerde het orgel te vervangen door een nieuw instrument ter grootte
van drie klavieren en 36 à 40 stemmen, waarvan de kosten ƒ 32.000,- à ƒ 34.000,- zouden bedragen. Liet men het derde klavier, de zwelkast en een vrijstaande speeltafel achterwege en
bouwde men een eenvoudige kas, dan zou de prijs ca. ƒ 6000,- zakken. 251 Behalve de firma’s
Bätz-Witte en Cavaillé-Coll kwam de Duitse orgelmaker Ratzmann kort in beeld, maar zijn
werk werd door Samuel de Lange jr. kwalitatief onder de maat geacht. 252
Op het verzoek van Sillem reisde Félix Reinburg enkele dagen later naar Amsterdam
om de kerkruimte te bestuderen. Op 17 november berichtte Cavaillé dat de voorstellen binnen
enkele dagen zouden worden verzonden. Intussen had de dirigent van de St.-Augustinuskerk
Phlippeau uit naam van Cavaillé-Coll aan Sillem een exemplaar van het boek van Philbert bezorgd. In de begeleidende brief citeerde hij uit een brief van Philbert d.d. 9 november, dat een
orgel van Cavaillé-Coll ‘est égal en effet et en richesses à un orgue habituel deux fois plus
grand et de même en perfection mécanique et que par conséquent à prix égal on paye en réalité deux fois moins cher’. 253 Zo beoordeelt hij het orgel van de St.-Augustinuskerk als een instrument van dertig stemmen.
Reinburg was er eveneens van overtuigd dat het Duyschot-orgel ontoereikend was voor
de grotendeels uit hout opgetrokken ruimte die weinig akoestisch voordeel bood, zeker bij een
aanwezigheid van 4500 [sic] kerkgangers. Hoewel de kas als ‘fort gracieux’ wordt gekwalificeerd, benadrukt hij de noodzaak om deze uit te breiden met twee 16’-torens. 254 Cavaillé stelt
een dispositie van 34 stemmen voor, maar neemt de gelegenheid te baat om wegens het ontbreken van een optimale akoestiek een tweede offerte van een orgel van 44 stemmen toe te
voegen, toereikend ‘aux jours de grande solennité’. De twee disposities luidden als volgt: 255
Grand-Orgue (C-g³)
I
Montre
Bourdon
Montre
Principal
Flûte harmonique
Salicional
Bourdon
Prestant
Flûte douce
Quinte
Doublette
Plein-jeu
Plein-jeu
Cornet
Basson
Trompette

16’
16’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2 ²/³’
2’
4 rgs.
5 rgs.
5 rgs.
16’
8’

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Positif (C-g³; bestek I: expressif)
I
Diapason
8’
x
Principal
8’
Flûte harmonique
8’
Cor de nuit
8’
x
Dulciana
4’
x
Nazard
2 ²/³’
Octavin
2’
x
Flageolet
2’
Trompette
8’
x
Clarinette
8’
x

II
x
x
x
x
x
x
x
x

II
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

250

Den Toom (1997), 984.
Ibidem, 985. Hergebruik van de oude kas werd door Witte verworpen.
252
Ibidem, 985. Behalve De Lange waren ook Richard Hol en jhr. S.W. Trip (Groningen) bij het advies betrokken.
253
Brief A. Phlippeau aan F.G. Sillem, 12 november 1881 (Williams, [13]).
254
Ibidem, [17-18], begeleidende brief bij de offerte van 19 november 1881, zie twee fronttekeningen [pp. 35,
39]. De commissie-Lohman achtte het onmogelijk een nieuw orgel in de oude kas te plaatsen (Den Toom [1997],
986).
255
Williams, [21-33].
251
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Récit-expressif (C-g³)
Quintaton
Bourdon doux
Flûte traversière
Diapason
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante
Octavin
Cornet
Trompette harmonique
Basson-Hautbois
Voix humaine
Clairon harmonique

Pédale (C-f¹)
16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’

I
x

II

x
x
x

x
x
x
x
x
x

2’
5 rgs.
8’
x
8’
x
8’
x
4’

x
x
x
x
x
x

x

I
Bourdon
Contrebasse
Soubasse
Basse ouverte
Violoncelle
Bourdon
Corni-dolci

32’
16’
16’
8’
8’
8’
4’

Bombarde
Trompette
Clairon

16’
8’
4’

x
x
x
x
x
x
x
x

II
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pédales de combinaison:
Tonnerre
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Positif
Tirasse Récit
Octaves graves Grand-Orgue
Octaves graves Récit
Expression Positif
Expression Récit
Appel Anches Pédale
Combinaisons Grand-Orgue
Combinaisons Récit
Copula Grand-Orgue pneumat.
Copula Grand-Orgue-Positif
Copula Grand-Orgue-Récit
Copula Positif-Récit
Tremolo Positif
Tremolo Récit

I
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

II
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

De prijzen van de offertes bedroegen 56.100 resp. 72.600 francs, 256 inclusief de kosten van
transport, douane, plaatsing etc., waaruit we mogen concluderen dat de reden dat men niet
met Cavaillé-Coll in zee ging ditmaal niet een financiële was. 257
Het is onbekend of de rugwerkkas zou worden benut voor het Positif. De eerste offerte
bood een Positif-expressif van zes stemmen, de tweede een niet-zwelbaar Positif van acht
stemmen. Cavaillé-Coll heeft minstens éénmaal een klein zwelwerk in een rugwerkkas geplaatst, nl. bij het eerste orgue de tribune, dat later in Bagnères-de Luchon werd opgesteld.
Ook nu hield de orgelmaker rekening met de problemen rond het koperdraad die in het
Paleisorgel waren ontstaan. In de paragraaf over de mechaniek lezen we:
[…] Tous les fers seraient galvanisés pour les préserver de l’oxydation. Les équerres
en cuivre seraient étainés pour les préserver des influences de l’humidité et des émanations du gaz d’éclairage. Les ressorts et les points d’attache habituellement en
256
257

Ca. ƒ 27.000,- en ƒ 35.000,-.
De totale prijs van het Witte-orgel bedroeg ƒ 40.980,- (Den Toom [1997], 987).
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cuivre seraient établis en fils de nickel inoxydable et qui conserve toujours la même
élasticité. 258
Hoewel Cavaillé-Coll het orgel rond Kerstmis 1883 kon opleveren en Witte zich niet op een
leveringstermijn wilde vastleggen, werd op 5 januari besloten de opdracht aan de laatste te
gunnen. Op 28 maart 1886 nam men het Witte-orgel tijdens een dienst en in de namiddag met
een concert door Samuel de Lange jr. in gebruik. Nog eenmaal verschijnt de naam CavailléColl in de archieven bij de betaling van de onderzoekskosten door Félix Reinburg. De ontvangst van een bedrag van 520 francs werd op 16 januari 1882 door G. Dubois, kassier van de
firma Cavaillé-Coll bevestigd. 259
5.7.3. Concertgebouw, Amsterdam
Mede door de opheffing van de Parkzaal in 1882 260 werd het besluit genomen om aan de
toen-malige grens van Amsterdam een concertzaal op te richten, aan de nog aan te leggen
(verleng-de) Houbrakenstraat in de toenmalige gemeente Nieuwer-Amstel. Twee jaar later
werd onder leiding van architect A.L. van Gendt aan de opbouw begonnen. Van meet af aan
beoogde het oprichtingsbestuur de zaal van een groot orgel te voorzien, waarvoor men in
1883 ƒ 25.000,- reserveerde. 261 Wegens financiële problemen werd het budget in maart 1885
met ƒ 5000,- ver-laagd. 262 Op 1 december van hetzelfde jaar kregen enkele bestuursleden
opdracht om informa-tie in te winnen bij orgelmakers in binnen- en buitenland:
[…] Besprekende het orgel werd aan de heeren Van Ogtrop en Sillem opgedragen
zich met opgaven, afmetingen en tekeningen voor informatie te wenden aan de heeren
Cavaillé-Col [sic] te Parijs, twee 263 Duitsche orgelmakers naar aanwijzingen van de
heer S. de Lange en tot een of twee 264 hollandsche fabrikanten.
Op 21 december werden De Lange, Verheyen 265 en De Pauw als adviseurs voor de aanschaf
van een orgel aangetrokken. Bestuurslid J.A. Sillem meldde dat Walcker aan het Neue Gewandhaus in Leipzig een instrument (III/ped/54) had geleverd voor de ‘billijke prijs’ van
27.000 mark. 266 De offerte van Cavaillé-Coll telde hetzelfde aantal registers, doch de prijs van
de Parijse orgelmaker lag aanmerkelijk hoger. De dispositie van het bestek, gedateerd 17
maart 1886, luidde als volgt: 267

258

Williams, [30].
Ibidem, [43]. Voor het onderzoek door Reinburg werd 25 francs per dag gerekend.
260
Vgl. 4.3.1.
261
GAA, archief 1089, Concertgebouw, inv.nr. 11, notulen deel I, 20 november 1883.
262
Ibidem, 23 maart 1885.
263
‘Twee’ is doorgestreept en vervangen door ‘een’.
264
‘Twee’ is doorgestreept.
265
In de notulen als Verhey vermeld.
266
Het instrument telde 25 8’-registers en in totaal acht tongwerken (Töpfer/Allihn, 765-766).
267
NMI, 9 B 45 (deze signatuur uit 1984 is mogelijk gewijzigd). Het document is momenteel niet te traceren.
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Devis d’un grand orgue de Concert projété pour la nouvelle
salle de musique d’Amsterdam
_______________________________
Composition des jeux
_________
Claviers de pédales, d’ut à fa 30 n.[otes]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bourdon --------------------------- 32 p ---------------------------- 30 tuyaux
Contrebasse ----------------------- 16 p ---------------------------- 30 id
Violonbasse ----------------------- 16 p ---------------------------- 30 id
Soubasse --------------------------- 16 p ---------------------------- 30 id
Grosse-Quinte ----------------- 10 2/3 p ---------------------------- 30 id
Octave basse ------------------------- 8 p ---------------------------- 30 id
Bourdon doux ------------------------ 8 p ---------------------------- 30 id
Violoncelle --------------------------- 8 p ---------------------------- 30 id
Corni-dolci --------------------------- 4 p ---------------------------- 30 id
Jeux de Combinaison
10. Bombarde --------------------------- 16 p ----------------------------- 30 id
11. Trompette ----------------------------- 8 p ---------------------------- 30 id
12. Clairon -------------------------------- 4 p ----------------------------- 30 id
1er Clavier, Grand-Orgue, ut à sol 56 n.[otes]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Montre ------------------------------ 16 p ----------------------------- 56 tuyaux
Bourdon ---------------------------- 16 p ----------------------------- 56 id
Montre -------------------------------- 8 p ----------------------------- 56 id
Bourdon ------------------------------ 8 p ----------------------------- 56 id
Salicional ---------------------------- 8 p ----------------------------- 56 id
Flûte-harmonique ------------------ 8 p ----------------------------- 56 id
Violoncelle -------------------------- 8 p ------------------------------ 56 id
Grosse-Quinte ----------------- 5 1/3 p ------------------------------ 56 id
Prestant ----------------------------- 4 p ------------------------------ 56 id
Jeux de Combinaison
10. Nazard --------------------------- 2 2/3 p ----------------------------- 56 id
11. Doublette ---------------------------- 2 p ------------------------------ 56 id
12. Plein-jeu --------------------------- 7 rgs --------------------------- 392 id
13. Cornet ------------------------------ 5 rgs ---------------------------- 160 id
14. Bombarde -------------------------- 16 p ----------------------------- 56 id
15. Trompette --------------------------- 8 p ----------------------------- 56 id
16. Clairon ------------------------------ 4 p ----------------------------- 56 id
2e Clavier, Positif Expressif, ut à sol 56 n.[otes]
1. Quintaton --------------------------- 16 p ----------------------------- 56 tuyaux
2. Flûte harmonique ------------------ 8 p ----------------------------- 56 id
3. Salicional ---------------------------- 8 p ----------------------------- 56 id
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4. Cor de nuit ---------------------------- 8 p ---------------------------- 56
5. Unda-Maris --------------------------- 8 p ---------------------------- 44
6. Principal ------------------------------ 4 p ---------------------------- 56
Jeux de Combinaison
7. Flûte douce --------------------------- 4 p ---------------------------- 56
8. Octavin -------------------------------- 2 p ---------------------------- 56
9. Carillon -------------------------- 1 à 3 rgs --------------------------- 130
10. Trompette ----------------------------- 8 p ---------------------------- 56
11. Basson-Hautbois --------------------- 8 p ---------------------------- 56
12. Clarinette ------------------------------ 8 p ---------------------------- 56

id
id
id
id
id
id
id
id
id

3e Clavier, Récit Expressif, ut à sol 56 n.[otes]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bourdon ------------------------------ 16 p --------------------------- 56 tuyaux
Flûte-traversière --------------------- 8 p --------------------------- 56 id
Diapason ------------------------------ 8 p --------------------------- 56 id
Quintaton ----------------------------- 8 p --------------------------- 56 id
Viole de Gambe ---------------------- 8 p --------------------------- 56 id
Voix-Céleste -------------------------- 8 p --------------------------- 44 id
Flûte-octaviante ---------------------- 4 p --------------------------- 56 id
Cor-Anglais --------------------------- 8 p --- à boules ------------ 56 id
Voix-humaine ------------------------- 8 p --------------------------- 56 id
Jeux de Combinaison
10. Octavin -------------------------------- 2 p --------------------------- 56 id
11. Cornet ------------------------------- 5 rgs -------------------------- 160 id
12. Basson ------------------------------- 16 p --------------------------- 56 id
13. Trompette harm.[onique] ---------- 8 p --------------------------- 56 id
14. Clairon harm.[onique] ------------- 4 p --------------------------- 56 id

Pédales de Combinaison
1. Effets d’orage agissant sur le pédalier
2. Tirasses des basses du grand-orgue par le pédalier
3. Tirasses des basses du Positif par le pédalier
4. Tirasses des basses du Récit par le pédalier
5. Appel des jeux de combinaison du grand orgue
6. Appel des jeux de combinaison du Positif
7. Appel des jeux de combinaison du Récit
8. Appel des jeux d’anches de la pédale
9. Octaves aigues de la pédale
10. Octaves graves pneumatiques du grand-orgue
11. Octaves graves pneumatiques du Positif
12. Octaves graves pneumatiques du Récit
13. Expression de tous les jeux du Récit
14. Expression de tous les jeux du Positif
15. Copula du grand orgue au clavier pneumatique
16. Copula du Positif au clavier pneumatique Gd- orgue
17. Copula du Récit au clavier pneumatique Gd- orgue
18. Copula du Récit au Positif
264

19. Trémolo du Positif
20. Trémolo du Récit
Resumé du Nombre de jeux et de tuyaux dans leur intonation respective
Designation
des claviers
Pédales
Grand-Orgue
Positif
Récit
Totaux

32
1

1

16
4
3
1
2
10

Jeux de
10 ²/³ 8 5 ¹/³ 4
1
4
2
6
1
2
7
2
8
2
1
25 1
8

Nombre de
2 ²/³
1
1

2

mixture jeux tuyaux

1
1
1
3

12
16
12
14
54

2/12
1/3
1/5
4/20

360
1336
734
876
3.306

Partie Mécanique
Soufflerie alimentaire avec réservoirs régulateurs de pression en rapport
avec l’importance de l’orgue
Sommiers à double laye de soupapes, disposés de façon à recevoir et alimenter convenablement tous les jeux
Mécanisme spécialement établi pour le climat humide de la Hollande, avec
des matériaux de premier choix
Claviers à mains et de pédales, placés sur un meuble en console en avant du
buffet d’orgue
Expression appliquée aux deux claviers du Positif et du Récit
Pédales de Combinaison, au nombre de vingt suivant la description du
tableau ci-dessus
Moteurs pneumatiques appliqués à tous les claviers et sommiers pneumaiques pour les basses des principaux jeux des claviers à mains
Batis pour recevoir toutes les parties de l’orgue, établis en bois de choix, majeure partie en pitch-pin
Tuyaux établis conformément au règles de l’art. Les grands tuyaux de bois
recouverts d’une couche de couleur et de vernis
Mise en harmonie et d’accord général de l’orgue sur le La normal français
de 870 vib.

Prix
Le prix de la partie mécanique et instrumentale, sans buffet
et tuyaux décoratifs, fixé à la somme de ____________________ 80.000 fr

Fait à Paris le 17 Mars 1886.
In de notulen komt de naam Cavaillé-Coll verder niet meer voor. Ook is geen correspondentie
met betrekking tot eventuele onderhandelingen teruggevonden. 268 Het vermoeden bestaat dat
Cavaillé op de hoogte was van het beperkte budget en volstond met een modeldispositie en
268

Mededeling Johan Giskes, Amsterdam.
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buitengewoon summiere informatie over windvoorziening, mechaniek etc. Pas in 1888 werd
de draad rondom de aanschaf van een orgel opgepakt en twee jaar later kreeg Maarschalkerweerd de opdracht tot vervaardiging van een concertinstrument. 269

269

Zie 6.3.
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Hoofdstuk 6 Invloeden van Cavaillé-Coll op Nederlandse orgelmakers
6.1. Algemeen
In 1.5. kwamen enkele technische noviteiten aan de orde, die Nederlandse orgelmakers reeds
vóór 1875 in hun instrumenten toepasten. We noemden de magazijnbalg bij Kam & Van der
Meulen en Bätz, dubbele laden, zwelkast en expressions bij Witte, de Barkermachine en gedifferentieerde winddrukken, door Adema in de Mozes en Aäronkerk geïntroduceerd.
In ons land ontstond in het laatste kwart van de 19de eeuw bij enkele orgelmakers interesse voor het Frans-symfonisch orgeltype, maar van een totale omslag in de orgelfactuur was
geen sprake. De orgelmakers Piet Adema en Michaël Maarschalkerweerd namen diverse vernieuwingen en intonatieprincipes van Cavaillé-Coll over, maar desondanks bleef het klankbeeld van deze orgels ver verwijderd van dat van de instrumenten van de Parijse meester. Belgische makers als Schyven, Forrest en de gebroeders Van Bever bouwden aanmerkelijk meer
in de traditie van Cavaillé-Coll. 1
De Maastrichtse orgelmakers Theodoor Pereboom (1828-1903) en Jean Leijser (18211903) kwamen vanaf 1875 door een opdracht voor de bouw van een orgel in Ste.-Foy te Luik
onder invloed van de factuur van Schyven. 2 Vanaf die tijd doen overblazende fluiten, zwevend gestemde registers, combinatietreden, dubbele laden en een standaard manuaalomvang
tot g³ hun intrede, 3 strijkerskoren en zwelkasten kwamen al eerder voor. Over het algemeen
neigen hun disposities echter meer naar de concepten van Merklin. Pereboom & Leijser pasten geen Barkermachines of gedifferentieerde winddrukken toe, gebruikten geen pijpwerk van
hoog tinpercentage en disponeerden geen combinaties van tongwerken of overblazende fluiten. Ook de Trompette en Clairon harmonique bleef onbekend in hun oeuvre. 4
Antoon en Jan Christiaan Franssen stichtten in 1825 een orgelmakerij te Horst en gingen vijftien jaar later experimenteren met ‘economieladen’, die we ook bij Loret aantreffen.
De tweede generatie, door Wilhelm Rütter opgeleid, bracht het bedrijf, later ‘Fabriek van
Kerk- en Amerikaansche orgels’ geheten, in 1867 naar Roermond over. 5 In 1887 plaatsten zij
als eerste in Nederland een orgel met electro-pneumatisch bediende sleepladen. In de disposities merken we Frans-symfonische elementen op, maar mede door de inferieure kwaliteit van
het materiaal hebben de meeste orgels de tand des tijds niet doorstaan. 6
1

Felix, 135-139. Van Schyven noemen we instrumenten in de St.-Bonifatiuskerk te Brussel (1868), Onze-LieveVrouwekerk te Laeken (1874) en de kathedraal te Antwerpen (1891). Philippe Forrest (1832-1912), leerling van
Cavaillé-Coll, vervaardigde een belangwekkend drieklaviersorgel in de St.-Stefanuskerk te Gent (1873). Van de
gebroeders Adrien (1837-1895) en Salomon van Bever (1851-1916, in 1879-1880 eveneens bij Cavaillé-Coll in
de leer) noemen we instrumenten in de St-Pieterskerk te Jette (1897) en St.-Sauveur in Lille (1903).
2
F. Jespers, H. van Loo en T. Reijnaerdts, Pereboom & Leijser, orgelmakers te Maastricht (Maastricht 1998),
88. Pereboom was opgeleid door Binvignat en Hippolyte Loret, Leijser door Merklin en Loret. De oprichting van
de firma dateert van 1850, maar sinds hun leertijd in Brussel werkten zij al negen jaar samen.
3
In de St.-Martinus te Maastricht-Wyck heeft het Récit een omvang vanaf cº, vgl. de vroegromantische Franse
traditie.
4
Jespers, Van Loo en Reijnaerdts, 92.
5
F. Jespers, ‘Orgelbouw in Noord-Brabant en Limburg van Renaissance tot en met Romantiek’ in: Encyclopedie
Het historische orgel in Nederland, deel 8 (1858-1865), 36-43. Voor de Leidse St.-Petruskerk leverden zij een
orgel (II/ped/32) met zowel Franse als Duitse elementen, o.a. overblazende fluiten, een Barkermachine en 14
combinatietreden (Het Orgel 1/2, april 1886). In plaats van registertrekkers was er een ‘registerklavier’ dat later
ook door Maarschalkerweerd werd toegepast. Het front toont een opvallende gelijkenis met dat van de
Madeleine te Parijs.
6
In 1896 bouwden de Gebr. Franssen een drieklaviers, rein-pneumatisch orgel in de kathedraal van Roermond,
waarvan de dispositie enkele jaren later grotendeels werd overgenomen in de O.L.V. Onbevlekte Ontvangenis te
Den Haag. Het instrument werd door Verheijen ingespeeld (Het Orgel 11/8 [oktober 1896], 95). Het ging in
1945 door oorlogsgeweld ten onder. De dispositie luidde als volgt:
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Benoorden de rivieren nam Johan Frederik Witte slechts mechanische vernieuwingen van
Cavaillé-Coll over. In zijn instrumenten voor de Grote Kerk te Den Haag (ontwerp 1875,
oplevering in 1882) en de Oude Lutherse kerk in Amsterdam (1881 resp. 1886) zien we vrijstaande speeltafels met terrassenopstellingen, Barkermachines, combinatietreden, 7 dubbele
laden voor alle werken, 8 suboctaafkoppels voor het hoofdwerk, zwelkasten voor het tweede
en derde, resp. tweede klavier 9 en in Den Haag de eerste Voix céleste in zijn oeuvre. Vermoedelijk liet hij zich inspireren door het Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis voor Volksvlijt. In
1875 maakte hij immers deel uit van de opleveringscommissie. Met typisch Franse registers
als overblazende fluiten 10 en orkestrale tongwerken heeft hij zich nimmer ingelaten. In kleinere orgels (o.a. Amsterdam, Vrije Gemeente [1890], Apeldoorn, Grote Kerk [1896] en
Utrecht, Pieterskerk [1899]) werd aan de standaardcombinatie Viola 8’-Salicet 8’ een Voix
céleste toegevoegd en het bovenklavier in een zwelkast geplaatst.
De invloed van Cavaillé-Coll op de Nederlandse orgelbouw bleef beperkt. Mogelijk
lagen in rooms-katholieke kringen vooral de strenge bepalingen ten aanzien van het orgelgebruik hieraan ten grondslag. Het Caecilianisme van de Regensburgse school schreef ondersteunende orgelklanken voor. Instrumenten dienden mild te worden geïntoneerd. Dit laatste is
vooral in de instrumenten van Maarschalkerweerd merkbaar. In de protestantse kerkmuziekpraktijk vond het symfonisch orgeltype geen ingang: men verkoos degelijke, Duits-klassiek
gerichte instrumenten boven ‘roomsche wuftheid’. Mogelijk nam Witte om deze reden slechts
technische noviteiten van Cavaillé over, want hij vermoedde dat zijn afnemers weinig zagen
in het Franse klankidioom. De orgelmakers Adema en Maarschalkerweerd konden daarentegen hun affiniteit met de Franse stijl openlijk tonen. In de twee slotparagrafen wordt hun werk
kort toegelicht. 11

Hoofdwerk (C-g³)
Récit expressief
Positief
Pedaal (C-f¹)
Prestant
16’
Diapason
8’
Bourdon
16’
Contrebas
16’
Bourdon
16’
Violon
8’
Violon principal 8’
Subbas
16’
Prestant
8’
Voix céleste
8’
Viola
8’
Octaafbas
8’
Flûte harmonique 8’
Flûte harmonique
8’
Gemshorn
8’
Violoncel
8’
Violon
8’
Bourdon
8’
Holpijp
8’
Octaaf
4’
Flûte cheminée
8’
Flûte octaviante
4’
Flûte traversière 4’
Bombarde
16’
Flûte octaviante 4’
Prestant
4’
Fugara
4’
Trombone
8’
Prestant
4’
Piccolo
2’
Mixtuur
III
Quint
5 1/3’
Trompette harmonique
8’
Hautbois
8’
Octaaf
2’
Clarinette
8’
Vox humana
8’
Cornet
V
(expressief)
Mixtuur
III-VII
Trompet
16’
Trompet
8’
Clairon
4’
7
Alleen voor het in- en uitschakelen van de vulstemmen en tongwerken.
8
Uitgezonderd het derde klavier in Amsterdam,
9
Voorzien van de in Frankrijk sinds 1870 gangbare basculetreden.
10
Overblazende pijpen maakte hij voor andere doeleinden, zie voetnoot 37.
11
Een volledige studie op de orgelmakers Adema wordt momenteel voorbereid door T. van Eck en V. Timmer.
De musicoloog P. Houdijk plaatste onlangs de resultaten van een intensief Maarschalkerweerdonderzoek op zijn
website (www.paulhoudijk.nl). Eveneens volgt binnenkort een studie over de Utrechtse orgelmakers door J.
Laus. Ook verscheen onlangs een artikelenserie over Maarschalkerweerd van Ph. van den Berg (De Orgelvriend
49/12 [december 2006], 26-32, 50/1 [januari 2007], 24-31 en 50/2 [februari 2007], 10-15).
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6.2. Piet Adema
De firma Adema verwierf roem door de bouw van het orgel in de Amsterdamse Mozes en
Aäronkerk. 12 Het nieuwe klankidioom en de vooruitstrevende technieken in dit instrument
toegepast zouden in een tijd van katholieke emancipatie en – daaruit voortvloeiend – grootschalige kerknieuwbouw tot belangrijke opdrachten hebben kunnen leiden. Helaas bleven de
orders uit. Men vervaardigde op Ferwerd (1873, II/ped/27) en Oudkarspel na slechts kleine
orgels. Door Philbert geïnitieerde noviteiten als dubbele laden, strijkende registers en overblazende fluiten werden (deels) toegepast in o.a. de Hervormde kerk te Valkoog, St.-Jacobsgesticht in Amsterdam en de St.-Werenfriduskerk te Workum. 13
In 1877 werd een faillissement over de firma Adema uitgesproken. 14 Dit betekende
het einde van de samenwerking tussen Carel en Piet. De broers zetten ieder een nieuw bedrijf
op: Carel en zijn zonen continueerden de Friese tak tot 1941, de Amsterdamse firma werd
door Piet en later diens zonen Sybrand en Joseph, ieder afzonderlijk, voortgezet. 15
In 1890 en 1891 vervaardigde Piet Adema instrumenten voor resp. de H. Hartkerk
(Vondelkerk, II/ped/21) in Amsterdam en de O.L.Vrouwekerk aan het Spaarne te Haarlem
(II/ped/29). Hij paste voor het eerst sinds 1871 weer Barkerpneumatiek toe: in Haarlem voor
beide klavieren, in Amsterdam daarnaast ook voor het pedaal. In het Haarlemse orgel werd
eveneens, voor het eerst sinds het Mozes-orgel, een volledig violenkoor gedisponeerd: 16
Hoofdmanuaal (C-g³)
Principaal
Bourdon
Prestant
Portunaal
Flûte harmonique
Holpijp
Octaaf
Octaaf
Mixtuur
Quint

Reciet expressief
16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
2’
II-IV
6’

Pedaal (C-f¹)

Viola major
Viola
Voix céleste
Flûte harmonique
Bourdon
Viola
Flûte harmonique
Quintviola
Viola Flageolet
Euphone

16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
2’
16’

12

Contrabas
Subbas
Openbas
Openfluit

16’
16’
8’
4’

Bazuin
Trompet

16’
8’

Gegevens voor deze paragraaf zijn voornamelijk ontleend aan het reeds genoemde jubileumboek van V. Timmer, T. van Eck en A. Looyenga.
13
Opmerkelijk aan het laatste orgel is de fraaie, tweedelige kas van Fr.W. Mengelberg, die nagevolgd is in Oldemarkt, St.-Willibrordus (eveneens uit 1885) en Harlingen, St.-Michaël (1898). De dispositie van het orgel in
Workum luidde:
Hoofdwerk (C-f³)
Positief
Pedaal (C-d¹)
Bourdon
16’
Viola di gamba 8’
Subbas
16’
Prestant
8’
Voix céleste
8’
Openbas
8’
Salicionaal
8’
Bourdon
8’
Holpijp
8’
Fluit harmoniek 4’
Treden:
Octaaf
4’
Piccolo
2’
Hoofdwerk-Positief
Mixtuur
II-III
Basson Hobo
8’
Pedaal-Hoofdwerk
Trompet
8’
14
Timmer vermoedt dat dit een gevolg was van het uitblijvende orders. De talrijke en kostbare experimenten die
voor het ‘Mozes-orgel’ zijn uitgevoerd, kunnen eveneens debet zijn geweest aan het faillissement. Philbert had
in de periode dat hij vice-consul in Den Helder was het orgel in de parochiekerk aldaar eigenhandig gerestaureerd. De experimenten met dit orgel waren financieel zo uit de hand gelopen dat het kerkbestuur de afronding
voortijdig afblies en het orgel onvoltooid in gebruik nam. In feite is door de talrijke proefnemingen en tussentijdse wijzigingen in Amsterdam de financiële situatie blijkbaar eveneens ondermijnd (Timmer, Looyenga en Van
Eck, 18-19).
15
In 1943 nam Hubert Schreurs (1906-1981) het bedrijf van zijn oom Joseph over, vanaf 1979 was de leiding in
handen van zijn zoon Antoine. Sinds 2002 is Ronald van Baekel directeur van Adema’s Kerkorgelbouw.
16
Het Orgel 6/12 (februari 1892), 2.
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Cornet
Baryton
Trompet

V
16’
8’

Trompet harmonique
Vox humana

8’
8’

Piet Adema bezat in Amsterdam geen pijpenmakerij. Hij betrok het pijpwerk bij Devos (Brussel), Zimmermann en Mazure (Parijs), Franssen (Roermond), maar ook bij zijn broer Carel.
Kassen werden door familieleden in Franeker gemaakt. Steeds meer onderdelen kwamen van
elders. In 1898 introduceerde Adema buizenpneumatiek in het orgel voor de O.L.Vrouwekerk
te Uitgeest (II/ped/20), volgens een door de Roermondse maker Theodoor Nöhren ontwikkeld
systeem. De doorbraak van de firma vond evenwel pas na de eeuwwisseling plaats, toen diverse instrumenten met Fransgetinte disposities werden opgeleverd: Gouda, O.L.V. Hemelvaart (1902, II/ped/29), Amsterdam, St.-Dominicus (1903, II/ped/31) en St.-Franciscus-Xaverius (‘Krijtberg’, 1905, II/ped/34), Haarlem, St.-Joseph (1907, II/ped/29), Zwolle, Dominicanenklooster (1912, II/ped/31), Haarlem, St.-Anthonius van Padua (1913, II/ped/35) en Lisse,
St.-Agatha (1914, II/ped/27).
Vier jaar na het overlijden van Piet begon zijn zoon Joseph aan het hoofdorgel van de
St.-Willibrordus buiten de Veste, dat moest uitgroeien tot het grootste Nederlandse orgel. In
1949 werd een voorlopig eindpunt bereikt (III/ped/63). Een kabelverbinding met het koororgel (II/ped/10), bespeelbaar vanaf het vierde klavier, is nooit tot stand gekomen. Vermeldenswaardig is het feit dat men in 1917 nog pogingen heeft ondernomen om het Cavaillé-Collorgel van het Paleis voor Volksvlijt in de beroemde Cuyperskerk te plaatsen. Dit instrument
was echter korte tijd daarvoor aangekocht voor het Haarlemse Concertgebouw. 17
6.3. Michaël Maarschalkerweerd
Pieter Maarschalkerweerd (1812-1882) en Christiaan Stulting (1803-1881), beiden geschoold
door Jonathan Bätz, richtten in 1840 te Utrecht een orgelmakersbedrijf op. De samenwerking
duurde slechts acht jaar, waarna Pieter voor zichzelf begon. 18 Zijn zoon Michaël (1838-1915)
werd tot waterbouwkundig ingenieur opgeleid, maar zag, na enige tijd bij het Ministerie van
Rijkswaterstaat te hebben gewerkt, wegens gewetensbezwaren van een betrekking in Nederlands-Indië af. In 1860 trad hij toe tot het bedrijf van zijn vader. De naamgeving van de firma,
Maarschalkerweerd & Zoon, dateert van 1865. Tien jaar later werd het bedrijf gevestigd in de
Utrechtse Zuilenstraat.
Het werk van de Utrechtse orgelmakers kan in drie min of meer in elkaar overlopende
stijlperiodes worden onderverdeeld: in de jaren tot 1875 domineert de Hollandse Bätz-traditie
nog sterk: een klassiek hoofd- en bovenwerk met klaviatuur in de onderkas. Vanaf dat jaar
plaatsen zij overblazende fluiten. Na de dood van Pieter gaan Franse elementen steeds meer
overheersen: vrijstaande speeltafel, 19 combinatietreden, zwelkast, zwevend gestemde registers, gedifferentieerde winddrukken, dubbele laden 20 en moteurs pneumatiques. 21 In 1896
17

Ibibem, 21/2 (november 1923), 12. Opvallend is de enigszins op het Paleisorgel geënte dispositie van het
Willibrord-orgel: Adema plaatste de combinatie Viool 8’-Vox coelestis 8’ en de batterie d’anches, waaronder
een Engelse hoorn, op het Positief. De solotongwerken, Nachthoorn 8’ en Unda maris 8’ disponeerde hij op het
Reciet.
18
Gegevens ontleend aan Verheijen (1915), 1 en P. Houdijk, ‘Maarschalkerweerd & Zoon – in kerkorgels’, op
de genoemde website.
19
De speeltafel van het orgel in de St.-Franciscuskerk te Oudewater is vrijwel een kopie van het Cavaillé-Collorgel in de St.-Augustinuskerk te Amsterdam, zowel wat betreft vormgeving als lijstwerk en registerknoppen.
Zelfs de plaquette in gotische letters in een rechthoekig kader ontbreekt niet.
20
In Sneek, St.-Martinus, en Delft, St.-Joseph, alleen voor het hoofdklavier, in het Concertgebouw voor alle klavieren en pedaal.
21
Waarschijnlijk paste hij voor het eerst in 1887 moteurs toe in het orgel te Oudewater (pijpen van de middentoren en het laagste octaaf van de Bourdon 16’ en de Open Subbas 16’).
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wordt de uitvinding van het pneumatisch buizensysteem van Karl Weigle door Maarschalkerweerd overgenomen, hoewel hij tot zijn dood kleine orgels met mechanische tractuur bleef
maken. In deze laatste periode zien we een vermenging van Duitse, Franse en Hollandse
klankelementen.
Het eerste bezoek van Maarschalkerweerd aan Cavaillé-Coll kan in 1874 plaats hebben gehad. Vast staat dat hij de Parijse meester bewonderde.22 In de jaren ’80 kreeg Maarschalkerweerd het Cavaillé-Coll-orgel in de Amsterdamse St.-Augustinus in onderhoud.
Volgens zijn werknemer J.J. Elbertse nam hij intonatieprincipes van Cavaillé-Coll over en
ging hij af en toe naar Parijs om zich op de hoogte te stellen van vernieuwingen, die hij vervolgens naar eigen inzichten in zijn concepten verwerkte. 23 In 1884 en 1887 werden orgels
geleverd voor de H. Hartkerk te Rotterdam en de St.-Franciscus te Oudewater. Uit de ontwerpen blijkt duidelijk de Franse invloed. Het Rotterdamse instrument had de volgende dispositie: 24
Hoofdmanuaal [C-f³]
Bourdon
Prestant
Flûte harmonique
Salicionaal
Bourdon
Prestant
Flûte dolce
Mixtuur
Trompet

Bovenmanuaal
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
II-V
8’

Pedaal [C-d¹]

Cor de nuit
Gamba
Voix céleste
Flûte octaviante
Violine
Piccolo
Basson-Hautbois
Vox humana

8’
8’
8’
4’
4’
2’
8’
8’

Subbas
Open fluit
Cello
Bazuin

16’
8’
8’
16’

Treden:
Klavierkoppeling
Pedaal-Hoofdmanuaal
Pedaal-Bovenmanuaal
Tremolo Bovenmanuaal
Crescendotrede Bovenmanuaal

Het is evident dat Verheijen tot de belangrijkste verspreiders van de Franse orgelesthetiek in
Nederland behoorde. 25 Vele malen trad hij op als adviseur en hij speelde de volgende Maarschalkerweerd-orgels in: Oudewater (II/ped/22), Nijmegen St.-Dominicus (1888, II/ped/28),
Sneek St.-Martinus (II/ped/27) en Amsterdam Concertgebouw (1891), Delft St.-Joseph (1893,
III/ped/38, thans Maria van Jessekerk). Nadat Maarschalkerweerd vanaf 1888 in Nijmegen,
Doesburg en Oosterhout met electro-pneumatiek volgens het systeem Schmoele & Mols had
geëxperimenteerd, 26 paste hij vanaf 1896 het systeem Weigle toe in o.a. de volgende instrumenten: Zwolle, O.L.Vrouwekerk (1896, III/ped/38), Rotterdam, St.-Anthonius (1898, III/
ped/38) en St.-Lambertus (1900, II/ped/28), Dordrecht, Herv. Augustijnerkerk (1899, II/ped/
27), ’s-Hertogenbosch, St.-Jacob (1901, II/ped/27), Utrecht, kathedraal Ste.-Catharina (1903,
II/ped/28), Groningen, St.-Martinus (1900, II/ped/21) en St.-Joseph (1906, II/ped/24), Eindhoven, Augustijnerkerk (II/ped/27) en IJsselstein, St.-Nicolaaskerk (II/ped/26). Ook een aantal van deze orgels werd door Verheijen ingespeeld.

22

Vgl. 3.3.8.: brief Maarschalkerweerd aan Adema 18 mei 1875. Overigens was de waardering wederzijds. Ook
hadden Philbert en Veerkamp achting voor het werk van Maarschalkerweerd (Verheijen [1915], 1).
23
G. Verloop, ‘Nederlands oudste orgelmaker vertelt’, De Mixtuur 9 (januari 1973), 148.
24
Van ’t Kruijs (1885), 78. Het ging tijdens het bombardement van Rotterdam op 14 mei 1940 verloren. Het
orgel in Oudewater bezat op het hoofdwerk nog een Octaaf harmonique 2’.
25
Hij speelde orgels van zowel Maarschalkerweerd, Adema als Franssen in.
26
Vermoedelijk in navolging van Franssen.
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Aan het begin van de jaren ’90 bouwde Maarschalkerweerd drie instrumenten waarin de Franse invloed het sterkst tot uiting komt: Sneek, St.-Martinus, 27 Amsterdam, Concertgebouw en
Delft, St.-Joseph. 28 In deze instrumenten werd Barkerpneumatiek toegepast (in Amsterdam
voor alle klavieren en pedaal). 29 In het laatstgenoemde orgel gebruikte hij bovendien ‘pneumatische toestellen’ voor de registertractuur. 30 In Amsterdam werden ook ‘freins harmoniques’ voor een optimale aanspraak van de strijkende registers toegepast. 31 De dispositie van
het orgel in het Concertgebouw luidde bij oplevering als volgt: 32
Hoofdmanuaal (C-g³)
Prestant
Bourdon
Prestant
Violoncel
Flûte harmonique
Bourdon
Prestant
Flûte octaviante
Quint harmonique
Octaaf harmonique
Terts harmonique
Mixtuur
Baryton
Trompet

Positief-expressief
16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
2’
1 3/5’
III-VI
16’
8’

Pedaal (C-f¹)
Gedekte Subbas
Open bas
Gedekte Subbas
Violon
Quintbas
Violoncel
Fluit
Corni-dolce

32’
16’
16’
16’
12’
8’
8’
4’

Bazuin
Trombone

16’
8’

Zachtgedekt
Prestant
Salicionaal
Unda maris
Roerfluit
Fluit-dolce

Recit-expressief
16’
8’
8’
8’
8’
4’

Viool
Mixtuur
Trompet harmonique
Clarinet

4’
II-V
8’
8’

Quintadeen
Viola di Gamba
Voix céleste
Holpijp
Flûte harmonique
Flûte octaviante
Vox humana

16’
8’
8’
8’
8’
4’
8’

Flageolet harmonique
Sexquialter harmonique
Piccolo harmonique
Basson-Hobo
Trompet harmonique

2’
II
1’
8’
4’

Combinatietreden:

Handregisters:

Tremolo Recitklavier
Unison Recitklavier
Unison Positiefklavier
Combinatietreden Pedaal
Combinatietreden Hoofdklavier
Combinatietreden Recitklavier
Combinatietreden Positiefklavier
Crescendokast Positief
Crescendokast Recit
Koppel Positief op Hoofdklavier
Koppel Recit op Hoofdklavier
Koppel Recit op Positief
Koppel Positief op Pedaal
Koppel Recit op Pedaal

Suboctaafkoppel Positiefklavier
Suboctaafkoppel Recitklavier
Windlosser
Seinschel [= calcant]

27

Bij de bouw van dit orgel was Veerkamp nauw betrokken. Het nog in oorspronkelijke staat verkerende
instrument werd in 1995-1997 door Flentrop gerestaureerd.
28
In 1931 pneumatisch omgebouwd, het pijpwerk werd intact gelaten (wellicht grotere pijpvoetopeningen). Het
instrument wordt binnenkort door de fa. Elbertse te Soest gereconstrueerd naar zijn oorspronkelijke staat.
29
Meer voorbeelden van Maarschalkerweerd-orgels met Barkermachines zijn ons niet bekend. In 1893 plaatste
hij nog een Barkermachine in het orgel in de St.-Dominicuskerk te Utrecht (Het Orgel 12/5 [maart 1915], 3435). De klaviatuur ‘op de zijde’ werd vervangen door een nieuwe speeltafel (mededeling R. van Dijk en P.
Houdijk).
30
Dit systeem à simple effet wijkt af van het door Cavaillé-Coll gebruikte systeem à double effet. In St.-Sulpice,
Notre-Dame en Sheffield was met het laatste een ‘vrije combinatie avant la lettre’ mogelijk: registraties werden
voorbereid m.b.v. Registres de combinaison. In Amsterdam was de registertractuur ‘slechts onderbroken’ door
balgjes van de Barkermachine (Philbert [1876], 168-170).
31
Verheijen (1891), 20.
32
Ibidem, 11-13. Rond 1900 werden de Terts 1 3/5’ en Baryton 16’ van het Hoofdmanuaal vervangen door een
vanaf cº doorlopende Cornet resp. Clairon 4’.
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Koppel Hoofdklavier op Pedaal

Het orgel van het Concertgebouw werd geroemd om zijn krachtigen en karaktervollen toon 33
en algemeen beschouwd als een Nederlandse proeve van de Franse orgelfactuur. Een blik op
de dispositie doet dit inderdaad vermoeden. 34 Toch zijn er aspecten, ook bij andere Maarschalkerweerd-orgels uit dezelfde tijd, van Nederlandse en Duitse invloeden.
Ten eerste is het aantal tongwerken bij Maarschalkerweerd beduidend geringer dan bij
Cavaillé-Coll. Bij laatstgenoemde schommelt dit doorgaans tussen éénderde en een kwart van
het totale aantal stemmen, waarbij op het Grand-Orgue immer een sterke batterie d’anches
aanwezig is, die op andere instrumenten van enige importantie op het Récit wordt gedoubleerd. 35 Het hoofdmanuaal in Amsterdam bezat slechts een Trompet 8’. De zacht klinkende
Baryton 16’ werd negen jaar later vervangen door een Clairon 4’. 36
Het klassieke plenum ([16’]-8’-4’-2 2/3’-2’-Mixtuur) blijft bij Maarschalkerweerd gehandhaafd. Er zijn geen voorbeelden bekend van niet-repeterende mixturen. De beide vulstemmen III-VI en II-V zijn in het Paleis ‘harmonique’, in het Concertgebouw repeterend.
Opvallend zijn de overblazende hoge labialen (Quint, Octaaf en Terts van het Hoofdmanuaal,
Sexquialter en Piccolo van het Récit), waarin de invloed van Witte zichtbaar wordt. 37
Waar Cavaillé-Coll tenslotte de zwelkast altijd achter de windlade van het GrandOrgue plaatste, stelde Maarschalkerweerd ze in het Concertgebouw in zogenaamde achterkamers op. Deze plaatsing doet een Echo-Fernwerk-achtige functie vermoeden, zoals deze in
Duitse orgels is te vinden. 38 Over de samenstelling en intonatie schreef Verheijen:
(…) Zijn de hoogere en gemengde stemmen als samenstellende elementen onmisbaar
voor het harmonisch geheel van een orgel, toch werd eene bijzondere verklaring en
rangschikking voor de lage registers aangewezen; want het voornaamste was: eerder
eene groote volheid, dan eenen groote schittering van toon te verkrijgen. (…) Daar in
een orgel de stemmen van 8 voets toonhoogte de voornaamste zijn, en deze de volkomen uitwerking der geschreven noot voorstellen, moeten zij, – omdat hierdoor meer
vastheid en zuiverheid aan de harmonie, waarvan zij het ware karakter is, wordt gegeven – den heerschenden toon in een orgel vormen. 39
In 5.7.3. is beschreven dat het door het gebrek aan financiële draagkracht niet mogelijk was
om een instrument van de Parijse meester aan te schaffen. Niettemin hebben Maarschalkerweerd en Verheijen alles in het werk gesteld om de nieuwe muziektempel van een waardig
33

AH, 13 oktober 1891.
De orgels van het Paleis voor Volksvlijt en het Concertgebouw telden beide 46 registers.
35
Het Concertgebouworgel telde negen tongwerken, waarvan vijf ‘sterke’ (vgl. het Paleisorgel met dertien resp.
tien). Het twee jaar later vervaardigde orgel in Delft is het enige, waarin Maarschalkerweerd een volledige reeks
tongwerken (16’-8’-4’) op het hoofdwerk plaatste. Het aantal tongwerken in Delft, Zwolle en Rotterdam St.Anthonius (alle rond 38 stemmen) schommelde tussen éénvijfde en éénzesde. In geen van deze instrumenten
treffen we bovendien een Trompet 8’ in de crescendokast aan, slechts zacht klinkende solostemmen, wat eveneens op Duitse invloeden duidt.
36
Verheijen beschrijft in zijn monografie de intonatie van de Trompet als ‘vlug en vast, glansvol zonder hardheid’ en de Baryton als ‘zangerig en met eene eigenaardige toonkleur’ (Verheijen [1891], 22). Bij dezelfde ingreep in 1900 werd de Terts 1 3/5’ (op advies van Verheijen of De Pauw) vervangen door een Cornet V.
37
In 1858 vervaardigde Witte voor het eerst overblazende pijpen voor de discant van een Woudfluit, andere hoge
labialen (Quint, Woudfluit en Octaaf) en discantkoren van mixturen, quinten en tertsen van Cornetten volgden
spoedig (Den Toom [1997], 820), vgl. 1.5.5.
38
O.a. in het Walcker-orgel in het Gewandhaus te Leipzig (Töpfer/Allihn, dispositie pp. 765-766, beschrijving
912-914, tekeningen Tafel LII en LXVIV). Bij de bouw van zowel het Concertgebouw als zijn orgel werden veel
voorbeelden uit Leipzig in Amsterdam overgenomen.
39
Verheijen (1891), 10.
34
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drieklaviersorgel te voorzien. 40 Op 10 oktober 1891 vond de inspeling door Verheijen plaats,
met medewerking van het drie jaar eerder opgerichte Concertgebouworkest onder leiding van
Willem Kes. Het programma luidde aldus: 41
Ouverture van de opera ‘Iphigenia in Aulis’
Concert IV in F (orgel en orkest)
Fantasia et Fuga in g
Largo [uit Xerses]
Symphonie nr.1 [in d], op. 42 (orgel en orkest)

C.W. von Gluck/bew. R. Wagner
G.F. Händel
J.S. Bach
G.F. Händel
A. Guilmant

Het orgel in het Concertgebouw werd gebruikt bij uitvoeringen van composities voor orgel en
orkest, obligaatpartijen en oratoriumuitvoeringen. Tot de eerste groep behoorden werken van
S. de Lange jr., Sgambati, Bossi, Van ’t Kruijs, Tournemire, met de componist aan het orgel
of met solisten als C.F. Hendriks jr. en Evert Cornelis. Vanaf 1895 was het Amsterdamsch
Conservatorium de grootste gebruiker van het orgel: vanaf dat jaar tot zijn overlijden in 1924
gaf Jean-Baptiste de Pauw in het Concertgebouw les, met de jaarlijks terugkerende
einduitvoeringen als artistiek hoogtepunt.

40

De totale kosten van het orgel in het Concertgebouw bedroegen ƒ 22.358,80. De gelden werden voornamelijk
bijeengebracht door een loterij en een benefietconcert. De prijs van het Cavaillé-Coll-orgel in het Paleis voor
Volksvlijt was indertijd 93.641 fr [= ca. ƒ 45.000,-].
41
Van Royen, deel I, 60.
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Slotbeschouwing
Het was bij de aankoop van het Cavaillé-Coll-orgel voor het Paleis voor Volksvlijt stellig
Philberts bedoeling om Nederland in aanraking te brengen met de contemporaine Franse
orgelfactuur en de orgelspelkunst. Landen als Engeland en België hadden zich tot belangrijke
afzetgebieden van de Franse orgelbouw ontwikkeld. Vanaf 1866 gaven Widor, Saint-Saëns,
Guilmant en Gigout regelmatig concerten in Londen, Sheffield en andere Engelse steden en
werd de Franse orgelcultuur ook stevig in het Belgische muziekleven verankerd.
In deze slotbeschouwing willen we in het kort ingaan op de vraag hoe de Franse orgelesthetiek in Nederland werd ontvangen en zich ontwikkelde. Wat was de betekenis van het
Cavaillé-Coll-orgel voor het algemene concertleven? Hoe benaderden Nederlandse organisten
Franse orgelwerken en hoe zette dit zich in de 20ste eeuw voort? In hoeverre heeft de rehabilitatie van de symfonische orgelkunst sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw ook in ons land
doorgewerkt? Is er tenslotte sprake geweest van een impuls voor het kerkelijk orgelspel in
met name de rooms-katholieke liturgie?
We zagen reeds dat Franse composities met uitzondering van enkele operabewerkingen tot
1875 nauwelijks werden uitgevoerd en contacten met Franse cultuurdragers vrijwel nihil waren. Langzaam doorbraken Nederlandse dirigenten en componisten als Richard Hol en Daniël
de Lange de Duitse hegemonie. Hoewel zij beiden ook organist waren, traden zij zeker niet op
als pioniers van de Franse orgelkunst. Die rol werd vervuld door de Franse consul Philbert.
Het lijdt geen twijfel dat als Philbert rond 1860 een overplaatsing naar een volgende standplaats Milaan of zelfs Japan had geaccepteerd, de Franse orgelcultuur volledig aan ons land
voorbij zou zijn gegaan. Nederland zou dan waardevolle bijdragen van de orgelmakers Adema en Maarschalkerweerd hebben gemist, organisten als Verheijen, Hendriks, De Pauw en De
Vries zouden zich op een andere wijze hebben ontwikkeld en Franse orgelwerken zouden
wellicht veel later zijn uitgevoerd. In het Duitse taalgebied is de interesse voor de Franse
orgelkunst pas in de jaren ’70 van de vorige eeuw goed op gang gekomen.
Alle inspanningen van Philbert ten spijt, kwam een Frans georiënteerde orgelcultuur in
Nederland nauwelijks van de grond. Het is opmerkelijk dat in Duitsland opgeleide musici als
Julius Röntgen en Willem Mengelberg aan het eind van de 19de eeuw gepassioneerde voorstanders werden van de Franse orkest- en kamermuziek. Er is echter geen aanwijzing dat de
oplevende belangstelling voor de Franse muziek zich uitstrekte tot het terrein van de orgelmuziek. Deze interesse zou pas in de 20ste eeuw gaan ontkiemen met figuren als Evert Cornelis,
Louis Robert en Hendrik Andriessen. Tot die tijd bleef het orgelcircuit in het Amsterdamse
Paleis steken in isolement. Nederlandse organisten traden in het Paleis nauwelijks op en De
Pauw speelde op zijn beurt nergens anders, behalve een enkele keer in het Concertgebouw.
Het Paleis voor Volksvlijt gold bovendien als uitgaansgelegenheid van het joodse en het
buitenkerkelijke volksdeel. In de verzuilde Nederlandse samenleving betekende dat andere
orgelminnende groepen de weg naar het Paleis moeilijk vonden. De zondagsconcerten werden
door het chris-telijke volksdeel veelal gemeden. Bovendien vonden in ons land in talrijke
protestantse kerken orgelbespelingen plaats. De recitals in het Paleis op zaterdagmiddagen
werden mogelijk om die reden weinig bezocht; er was eenvoudig geen behoefte aan.
De hierboven genoemde concerten van Franse organisten bleven beperkt tot eenmalige
optredens. Composities van Widor en vooral Guilmant kwamen wél regelmatig op de lessenaar van de Nederlandse organisten. Dat deze werken op Hollandse orgels vér van het bedoelde klankidioom klonken, nam men voor lief. De concerten van Hendrik de Vries in de Grote
Kerk te Rotterdam en die van Louis Robert in de Haarlemse St.-Bavokerk onderstrepen dit.
Met een knipoog denk ik terug aan een uitvoering van de Symphonie Romane van Widor door
Albert de Klerk op het Müller-orgel in de St.-Bavo. Vol trots en breed glimlachend prees de
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Haarlemse stadsorganist het bereikte klankresultaat: ‘Het was net de Saint-Sulpice!’ Deze opvatting was kenmerkend voor menig Nederlandse organist.
In de algemene muziekwereld raakten pas na 1900 componisten als Franck, Fauré,
Pierné, Tournemire e.a. bekend. Vóór genoemd jaartal was de Franse orgelmuziek ook weinig
bekend zoals blijkt uit de opmerking van Van ’t Kruijs: ‘behalve orgelwerken van Widor en
Guilmant en enkele transcripties van Saint-Saëns en Massenet is er verder niet veel verschenen, dat genoemd kan worden’ (vgl. 4.2.2.). Andere critici meenden dat muziek van Widor en
Franck eerder voor orkest dan voor orgel was bedoeld.
Franse composities voor orgel en orkest kwamen in Nederland zelden ten uitvoer. In
1913 klonk in het Concertgebouw Poème op. 38 van Tournemire (opgedragen aan Evert Cornelis). Pas in 2007 beleefde dit werk een tweede uitvoering, in dezelfde zaal. In de tweede
helft van de 20ste eeuw kwamen programmamakers en organisten doorgaans niet verder dan
de Derde Symfonie van Saint-Saëns en het Concerto van Poulenc. Voor het ingebruiknameconcert van het gerestaureerde Maarschalkerweerd-orgel in het Concertgebouw in 1993 waren
louter eigentijdse werken geprogrammeerd. Dertien jaar later, na de reconstructie van het orgel in de Haarlemse Philharmonie, klonken werken voor orgel en orkest van Vierne en Respighi. Sinds enkele jaren houdt de organist Leo van Doeselaar in Amsterdam een vurig pleidooi
voor Franse werken met dezelfde bezetting.
Nadat symfonische orgelmuziek in ons land bijna veertig jaar weinig aandacht had gekregen,
overigens anders dan in Frankrijk zelf, kwam rond 1980 een opleving. Tien jaar daarvoor
hadden cursussen van Marie-Claire Alain aan de Haarlemse Zomeracademie al belangstelling
in Franse barokmuziek aangewakkerd. Nederlandse organisten als Henk Klop, Piet van der
Steen, Ben van Oosten en Tjeerd van der Ploeg waren vurige propagandisten voor het 19deeeuwse en vroeg 20ste-eeuwse repertoire. Zij waren overigens niet de eersten die opnamen
maakten op daartoe geëigende Franse instrumenten. In de jaren ‘60 maakten de organisten
Feike Asma en Piet van Egmond voor de NCRV-radio opnamen in de St.-Sulpice, NotreDame en Ste.-Clotilde. Vanaf 1976 werd in de Haarlemse St.-Bavo-kathedraal het
driejaarlijkse César Franck-concours georganiseerd, waarbij Franse muziek tussen 1850 en
1950 centraal stond en nog staat.
De recente restauratie van het Haarlemse Cavaillé-Coll-orgel mag als een belangrijke
mijlpaal worden beschouwd, hoewel dit instrument tot dusver nog zelden is bespeeld door
Franse ‘specialisten’. Wel wordt het gebruikt bij de Haarlemse Zomeracademie. Met betrekking tot de kleinere instrumenten van de Parijse maker was er vanaf 1969 enige tijd interesse
voor het orgel in de St.-Augustinuskerk. In 5.3.6. is beschreven hoe het instrument acht jaar
lang een zekere faam genoot.
In de 18de eeuw behoorde de ‘Roomsche statie Mozes en Aron’ tot de weinige locaties waar
kerkmuziek van enig niveau werd uitgevoerd. Organisten namen als continuospelers deel aan
de zogeheten orkestmissen. Toen dit in de ogen van de clerus tot theatrale excessen ging leiden, werd orkesten en vrouwenstemmen de toegang tot de koorzolders geweigerd. Vanaf
1866 bleef het orgel als enig geaccepteerd instrument binnen de katholieke kerkmuren over.
Wie denkt dat hiermee het organistenambt kon opbloeien, vergist zich. Anders dan in Frankrijk, waar in het kielzog van de orgelontwikkeling een nieuwe orgelschool ontstond en waar
titularissen van Parijse instrumenten tot ver over de landsgrenzen aanzien genoten – men denke hierbij aan de Messes basses (= de vieringen waarbij het orgel behoudens enkele momenten voortdurend werd bespeeld en die veel orgelliefhebbers aantrokken) – werden de Nederlandse organisten aan banden gelegd door de strenge regels van het Caecilianisme. Anders
dan in het buitenland (Parijs, Ecole Niedermeyer [1853], Schola Cantorum [1896], Mechelen,
Lemmensinstituut [1879], Regensburg [1874]) kende de rooms-katholieke kerk geen oplei-
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dingsinstituut. Daarop moest men tot 1925 wachten. Op inspelingen na waren orgelconcerten
verboden waardoor het organistenvak weinig artistiek perspectief bood. Tot de schaarse beroepsorganisten behoorden de reeds genoemde Jos.Verheijen en Joh. Kupers, de Rotterdamse
musicus J.A. Oremus en Ph. Loots en N.H. Andriessen uit Haarlem. Als saillant detail mag
worden vermeld dat het monumentale Anneessens-orgel in de kathedrale kerk Ste.-Barbara te
Breda aan het einde van de 19de eeuw door een dilettant werd bespeeld. Is het verwonderlijk
dat De Pauw slechts enkele katholieken onder zijn leerlingen telde (Evert Haak, Jos Pickers
en Jan Nieland), terwijl hijzelf na 1895 geen kerkelijk organistenambt ambieerde? Pas na
1950 werden orgelconcerten in katholieke kerken onder stricte voorwaarden toegestaan. Vijftien jaar later werden talloze koren gedwongen om plaats te nemen op het liturgisch centrum,
waar niet zelden een electronicum als begeleidingsinstrument prijkte.
Franse componisten als Gounod, Saint-Saëns en Widor schreven boeiende kerkmuzikale werken, terwijl het niveau in ons land niet veel verder reikte dan mis- en lofcomposities
van bescheiden kwaliteit. Dat Diepenbrocks Missa ‘In Die Festo’ pas na twintig jaar een nihil
obstat werd verleend, kenmerkt enigszins de Nederlandse situatie. Tot 1965 klonken in de
meeste katholieke kerken missen voor mannen- en jongenskoren. Na Vaticanum II werd de
interesse voor een romantische orgelklank verder beknot en getuigden voorgeschreven registraties van een neobarokke denktrant.
Een diepgaand onderzoek zou moeten plaatsvinden naar de delicate relatie tussen de Franse
orgelcultuur enerzijds en de Nederlandse orgelliefhebber anderzijds. Het terloopse citaat uit
Wittes brief uit 1846 dat ‘men aldaar meer door pikante geluidveranderingen tracht te imponeeren’ verwijst naar de indruk die Franse organisten vaak bij Nederlanders achterlaten. Terwijl de gemiddelde katholieke organist heden ten dage een sterke voorkeur voor barokmuziek
uitspreekt, is er binnen de (orthodox) protestantse kerk nog steeds een sterke interesse voor de
Franse kunst merkbaar. Of de warme klank, sonore kracht en de weldadige mystiek van het
Cavaillé-Coll-orgel en de daaruit voortvloeiende orgelschool binnen de rooms-katholieke kerk
in Nederland wordt begrepen, waag ik nog steeds te betwijfelen.
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BIJLAGEN
I. Documenten betreffende de aanschaf van het Cavaillé-Coll-orgel in het
Paleis voor Volksvlijt
Ia. Concept-statuten der Vereeniging tot bevordering van orgelmuziek te Amsterdam
Artikel 1
Het doel der Vereeniging is de uitvoering van Orgelmuziek te Amsterdam te
bevorderen.
Zij wenscht dat inzonderheid te doen door in het Paleis voor Volksvlijt een
orgel te plaatsen.
Artikel 2
De Vereeniging wordt aangegaan voor den tijd van 29 jaren.
Artikel 3
Zij wordt vertegenwoordigd en beheerd door een Bestuur van drie Leden. Als
zoodanig worden voor de eerste maal benoemd en verzocht de Heeren: [L.H. Weetjen,
voorzitter, L.J.G. van Ogtrop, secretaris, en E.J.L. Koch].
Ingeval van overlijden of bedanken van een Lid van het Bestuur wordt in eenen
Algemeene Vergadering door de Leden in de vacature voorzien.
Artikel 4
Leden der Vereeniging zijn zij, die in de negotiatie door de Vereeniging aan te
gaan, zich voor één of meer aandeelen verbinden.
Artikel 5
Jaarlijks in de maand […], wordt eene Algemeene Vergadering der Leden
gehouden en voorts zoo dikwijls als het Bestuur zulks noodig oordeelt. Ieder Lid,
houder van een geheel aandeel in gemelde negotiatie, is stemgeregtigd. Elk aandeel
geeft regt op één stem.
Tot het bijeenroepen van eene Vergadering der Leden zal eene aankondiging in
één of meer dagbladen der Hoofdstad voldoende zijn.
Artikel 6
Ingeval de Vereeniging wordt ontbonden, geschiedt de vereffening harer baten
en lasten op zoodanige wijze als door de Leden in eene Algemeene Vergadering zal
worden beslist.
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Ib. Concept-reglement eener Negotiatie van ƒ 50.000,- ten behoeve van het inrigten en
in bruikleen geven van een orgel in het Paleis voor Volksvlijt
Artikel 1
Er wordt een Negotiatie van Vijftig Duizend Gulden (ƒ 50,000,-) gesloten,
door de Vereeniging tot Bevordering van Orgelmuziek te Amsterdam, welke Vereeniging regtspersoonlijkheid zal aanvragen.
Artikel 2
Gemelde Negotiatie wordt uitgegeven in aandeelen à ƒ 500,-, splitsbaar in Vijf
aandelen à ƒ 100,- aan toonder.
Artikel 3
Het Orgel, dat voor die som wordt aangeschaft en geplaatst in het Paleis voor
Volksvlijt, hetwelk het in bruikleen ontvangt, blijft het eigendom der Vereeniging, totdat de hoofdsom der Negotiatie geheel zal zijn afgelost. Intusschen genieten de houders van niet uitgeloten aandelen eene rente van 4% ’s jaars.
Artikel 4
Het Paleis voor Volksvlijt betaalt jaarlijks als pachtsom voor bruikleen
ƒ 3000,-.
Uit die pachtsom wordt de rente à 4% op de niet afgeloste aandeelen voldaan
en het overblijvende tot aflossing à pari der uitloting besteed.
Zoodra uit die jaarlijksche pachtpenningen de geheele Negotiatie is afgelost,
wordt het orgel het eigendom van het Paleis voor Volksvlijt.
Wanneer het Paleis voor Volksvlijt, om welke oorzaak ook, weigert of buiten
staat is de pachtsom van ƒ 3000,- te betalen, heeft de Vereeniging het regt, het orgel
uit het Paleis voor Volksvlijt weg te nemen, zonder dat het Paleis voor Volksvlijt
eenige vergoeding wegens vorige betaling kan eischen.
Het Paleis voor Volksvlijt behoudt zich echter het regt voor, de aflossing te bespoedigen door het bedrag zijner jaarlijksche bijdrage te verhoogen. Alsdan zal het
meerdere dan ƒ 3000,- eveneens tot aflossing à pari of tot inkoop van Aandelen, indien
dit beneden pari mogelijk is, worden bestemd, en de Negotiatie met dat bedrag worden
verminderd.
Artikel 5
De naamloze vennootschap het Paleis voor Volksvlijt verbindt zich, zoolang zij
het orgel van de Vereeniging in bruikleen heeft, het, op hare kosten, duurzaam in goeden staat te onderhouden.
Het Paleis voor Volksvlijt verbindt zich, in gemeen overleg vast te stellen
voorwaarden, het Orgel beschikbaar te stellen voor groote klassieke Muziekuitvoeringen van Muziek-vereenigingen hier te lande, doch heeft overigens vrije beschikking
over het gebruik van het Orgel.
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1c. Brief aan het Bestuur van het Paleis voor Volksvlijt inzake de verbetering van de
akoestiek van de Grote Zaal
Aan Heeren Leden van het Bestuur van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.
De Commissie, benoemd bij Ued. Missive van den 6 dezer, en bestaande uit de
Heeren:
Mr. J.A. van Eijk, President,
Dr. J.P. Heije, Algemeen Secretaris der Maatschappij van Toonkunst,
Ch. Philbert, Vice-Consul van Frankrijk,
Joh.M. Coenen, Orchest-Directeur van het Paleis-Orchest,
J.A.F. Delprat, Generaal-Majoor, Secretaris.
heeft zich geconstitueerd en ingevolge hare opdragt de middelen besproken, die de
acoustiek van de Groote Zaal van het Paleis voor Volksvlijt zouden kunnen verbeteren,
vooral met het oog op het aan de Commissie medegedeelde voornemen om aldaar een
orgel te plaatsen, zóó het mogelijk bleek te zijn, om den nadeeligen galm van het lokaal
weg te nemen.
Tot één der middelen, die het eerst ter sprake kwamen, behoorde het spannen
van draden dwars door de zaal. Het was der Commissie namelijk bekend, dat hierdoor
in het buitenland in kerken en ook in eenige kleinere zalen hier te lande gunstige uitkomsten verkregen waren.
Zij besloot alzoo dit middel zoo spoedig mogelijk te beproeven. De eerstkomende repetitie van het Paleis-orchest, op Donderdag den 11den dezer, bood haar
daartoe eene gewenschte gelegenheid aan. Op den morgen van dien dag werden alzoo
door de Commissie, draden breikatoen No. 6 gespannen, dwars door de zaal, van elk
der kapiteelen van de benedenste rij kolommen naar die der daartegenoverstaanden.
Van de kapiteelen der bovenste kolommenrij werden insgelijks draden gespannen, loopende van elk der kapiteelen naar die der tweezijdelings dáártegenoverstaande kolommen. Deze diagonale draden kruisten elkander alzoo in het middelpunt van
elk vak.
Onder den koepel werden op die wijze twee kruiselingsloopende draden gespannen, aan de benedenste kolommen en eindelijk nog eenigen kort vóór het scherm,
aan het einde van het tot schouwburg ingerigt gedeelte der zaal.
Tot een en ander werd voor hoogstens twee gulden aan draad verbruikt.
Reeds gedurende de repetitie was er verbetering in de acoustiek te bespeuren.
Op het eind was men echter nog niet gereed met het spannen van alle draden.
Des avonds had er in de zaal eene uitvoering plaats van klassieke muziek. De
Commissie woonde die bij en werd, even als vele deskundigen en bevoegde beoordeelaars, verrast, door de reeds verkregen gunstige uitkomst. Alle partijen toch, vooral
die der strijk-instrumenten, kwamen duidelijker uit dan vroeger, en opvallend was het,
hoe bij den overgang van forto’s in piano’s, de vroegere nagalm, die het door den
componist beoogde effect grootendeels deed verloren gaan, thans bijna geheel was
weggenomen.
Een groot nadeel bleek nu echter nog altijd te bestaan, namelijk het gedruisch,
veroorzaakt door de bezoekers en zelfs door de bedienden, die vrijelijk heen en weder
loopen, in het breede gangpad, dat van den ingang onder den koepel door, naar den
overkant leidt. Dit zeer hinderlijk geschuivel, juist in een sterk terugkaatsend gedeelte
der zaal, zal naar het oordeel der Commissie wel niet anders zijn weg te nemen, dan
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door gedurende de uitvoeringen daar ter plaatse een looper te leggen van kokos of
van eenige andere zachte stof.
De Commissie stelt zich voor, deze reeds met een aanvankelijk gunstig gevolg
bekroonde proeven, nog verder voort te zetten, en zal de eer hebben U na den afloop
daarvan, een verslag te doen toekomen. Op grond echter van deze boven verwachting
gunstige uitkomsten, durft zij als haar eenstemmig gevoelen nu reeds verklaren, dat er
bij haar geen twijfel bestaat, of de acoustiek der zaal zal door eenvoudige middelen
zóó zijn te verbeteren, dat een orgel daar eene goede uitwerking zal hebben, en durft
zij alzoo, uit dat oogpunt U de aanschaffing van een orgel gerustelijk aanbevelen.
Amsterdam, den 13 Februarij 1875
J.A. van Eijk, voorzitter.
F.A.T. Delprat, secretaris.

II. Brieven Charles-Marie Philbert aan Aristide Cavaillé-Coll 1875-1876
[Duke University/USA, Collection Cavaillé-Coll, Box 9, 4th folder, correspondance
1873-1876]
i.

Amsterdam , le 6 novembre 1875,
Cher Monsieur Cavaillé,
Voici huit pages de traduction à la vapeur que je n’ai eu aucune façon le temps
de recopier et que j’ai à peine pu relire. M. Veerkamp avait, du reste, je vous l’ai déjà
dit, eu l’obligeance de m’en préparer une partie. – J’en ai transcrit un petit bout pour
M. Guilmant: ce que le Handelsblad dit de lui. Si vous en donnez quelque chose aux
journaux demandez lui son édition. Elle est un peu plus revue. Somme toute en repassant tout cela, je vois avec un plaisir immense combien j’ai à vous féliciter tous deux.
J’ai rarement vu un enthousiasme pareil en notre bonne ville aux trois cents ponts.
Communiquez s’il vous plaît tout mon grimoire à M. Guilmant en lui serrant bien la
main de ma part.
Il n’a pas fait la besogne facile à qui vient après lui. Verheijen n’a pas mal
joué du tout jeudi soir à l’assemblée de la direction.
On a mis de suite des poëles à gaz dans la soufflerie. Jeudi toutefois ils nous
ont joué un tour. On avait oublié de les éteindre à temps en quand on a commencé à
jouer c’est l’air plus chaud que celui de la salle qui est arrivé aux tuyaux. Les jeux de
bouche montèrent de suite au grand chagrin des anches et de Verheijen. J’y ai paré
pour l’avenir.
Suivant votre désir je vous envoie les deux premières feuilles d’épreuve de la
brochure. Il n’y a pas mal de coquilles dont quelques unes tout à fait extraordinaires
et pas mal amusantes. Ainsi on me fait dire que les vieilles pédales françaises se composaient de ténors passant à travers le plancher. – Je ferai en outre encore quelques
petites modifications de texte.
Le titre sur le premier recto est aussi incomplet et doit reproduire en entier celui de la seconde page.
En vous envoyant ces premières pages je dois vous exprimer mon intention très
positive que ce soit affaire à nous deux et que personne n’en ait communication avant
la publication. Trop de collaborateurs gâtent la besogne et je sais d’expérience qu’en
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cherchant des conseils on n’arrive guère qu’a faire des mécontants. J’ai entrepris cette oeuvre pour l’amour de vous et je compte la mener en bien à nous deux.
Avez-vous donné suite au projet de faire envoyer ici une commission belge. Ce
serait une chose excellente sous tous les rapports.
J’ai si peu de temps en moi que je vous serais bien reconnaissant de faire recopier et de me renvoyer ma traduction des articles de nos journaux parce que j’aurai
besoin d’y puiser pour completer la brochure. Je n’en ai pas même un brouillon.
J’ai renvoyé herr Guilmant à se pourvoir par devant vous pour prendre connaissance de toute cette écriture – Je n’ai pu lui en donner qu’un petit extrait. Serrezlui bien la main pour nous deux.
Mille choses à tous les vôtres de nous tous. Mes respects à Mme Reinburg et
Mlle Cavaillé et en particulier à M. et Mme Faugère.
A vous de coeur, Philbert
ii.

Amsterdam, le 11 novembre 1875,
Cher Monsieur Cavaillé,
Je viens de recevoir votre petite note d’observations sur mes épreuves (je n’ai pas
encore la feuille de correction que vous m’annoncez avoir été envoyée): voici
quelques mots d’explication.
1º Le titre: (La facture d’orgue moderne) est très-essentiel dans le titre car une bonne
partie de l’ouvrage est employé à appliquer ce qu’est cette facture. Il eut été sans cela
impossible de faire ressortir les motifs qui devaient faire abandonner ici les errements
de l’ancienne facture suivis jusqu’à ce jour pour entrer dans la voie où depuis
cinquante ans on marche à l’étranger.
2º L’histoire de l’orgue qui vient d’être placé au Palais est très largement developpée
dans un des chapitres suivants (voir le plan de la brochure que je vous ai envoyé il y a
quelque temps). Par son importance cette matière exigerait ……plaise qui me servira
pour notre brochure française.
Je vous envoie sous bande deux exemplaires du Handelsblad et deux du
Amsterdamsche Courant pour vous et pour ce bon et excellent M. Guilmant que nous
avons appris à aimer autant que nous l’admirons ce qui n’est pas peu dire.
Du Tijd je ne puis vous envoyer encore qu’un exemplaire attendu que je n’en ai
obtenu que deux dont l’un doit me rester pour la traduction.
J’espère vous envoyer cette traduction demain (celle de tous articles).
Merci, excellent ami de votre bonne lettre – Merci de toutes aimables choses
de votre chère famille à laquelle nous faisons aussi nos meilleures amitiés.
Ne nous oubliez pas non plus près de M. Guilmant ou pour mieux dire montrez lui que
nous ne l’oublions pas du tout. Presentez aussi nos hommages et nos félicita-tions à
Mme Guilmant.
Verheijen n’a pas empoigné la chose à mon sens dimanche. Je vais voir ce qu’il fera
ce soir. Je vous en écrirai. En attendant, tout à vous,
Philbert
Mille choses également à M. Neuburger
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iii.

Amsterdam, le 14 novembre 1875,
Monsieur et ami,
M. Veerkamp vient de passer ici trois jours très utilement remplis et dont nous
avons profité non seulement pour guérir des maux ……suivant ce qui m’avaient fait
……mais encore tout ce que nous avons pu découvrir de petits manquements venus au
jour depuis qu’on se sert de notre si bel et excellent instrument.
Ainsi quelques tuyaux de la Voix humaine arrivent désagréablement dans le
jeu et trois notes du basson du récit étaient devenues sourdes et faibles à
……Plusieurs basses de l’accouplement à l’octave du même clavier ne parlaient pas.
La boîte expressive du positif faisait de bruit en se fermant. Le registre de la contre
basse de 16 à la pédale faisant entendre au coup sensible chaque fois qu’on le tirait
parce que le haut du balancier en fer rencontrait le ressort à boudin du tremblant du
récit et le faisait frapper contre le panneau du devant de la console. Un des reservoirs
alimentaires de la grande soufflerie faisait du bruit parce qu’il montait de travers par
suite de la place donnée à une des plaques de fonte.
Il est encore deux inconvénients d’une nature peut-être plus grave auxquels il
n’a pas encore été remedié.
Le premier est celui ci. Plusieurs registres de la pédale et du grand orgue sont
devenus difficiles à tirer parce que les chapes semblent avoir gonflé par suite de
l’énorme humidité que nous avons eu presque constamment depuis l’inauguration.
Nous avons eu des tempêtes de vent sud et sud-ouest avec grande pluie presque continuellement.
Le second s’est révélé dans tout le tirage des registres du positif. Quand on tire
un registre de ce clavier tous les tirants du même coté font un petit cessant qui les
ouvre de quelques millimètres. Une seconde, une troisième traction produisent le
même effet, ajoutant encore quelques millimètres d’ouverture de façon qu’après un
certain nombre de tractions un registre auquel on n’a pas touché se trouve sensiblement ouvert. Ceci est d’autant plus sensible que le plupart de nos organistes du cru,
habitués à leurs dures mécaniques tirent plus violemment qu’il ne serait nécessaire ou
pour mieux dire emploient une furie de traction tout à fait inutile avec le tirage doux et
moelleux de nos registres. L’inconvénient que je viens de mentionner ne se produit
toutefois pas du tout au grand-orgue et à la pédale, alors même qu’à dessein on tire
assez fort, et à peine sensiblement au récit. Il était, au reste devenu de plus en plus
appreciable au positif. Nous avons donc recherché quelle en pouvait être la cause et
voici ce que nous avons constaté.
Les boites ou échelles qui contiennent les mouvements du positif contre la boîte
du récit au dessus de la tribune sur laquelle est situé le positif ne sont arrêtés que par
leur partie inférieure et cédent un peu en se déversant par en haut vers la boîte du
récit à chaque secousse que produit le mouvement d’un des longs tirants perpendiculaires qui y sont suspendus. En calant l’échelle le défaut a disparu presque entièrement. Il est d’autant plus souhaitable qu’il y soit porté remède qu’un défaut identique
a causé à Moïse et Aaron d’assez vives difficultés avec les facteurs qui ne manqueraient pas de faire grand bruit de la constatation d’un manquement pareil dans notre
orgue si elle venait à être faite. M. Veerkamp a pris ses mesures pour soutenir chacune des deux boîtes ou échelles par une tige de fer a écrou traversant le plancher de
la galerie devant le positif de façon à ce qu’elles ne puissent plus bouger.
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Quant à la difficulté du tirage des registres de la pédale et du grand orgue nous sommes convenus de n’y toucher en aucune façon mais d’observer seulement si elle
augmente encore auquel cas on vous en référerait.
M. Veerkamp repart demain matin pour la Frise où il compte passer huit jours.
Il repassera par ici en s’en retournant en France et d’ici là je vous écrirai à temps
pour avoir vos instructions.
Il a aussi donné un coup d’accord aux anches et y a fort bien réussi comme
nous avons pu le constater au concert d’hier soir; de façon qu’aucun facteur du pays
n’est encore entré dans l’orgue et n’a pu rémarquer les petits manquements (si naturellement explicables du reste dans un instrument nouvellement posé dans les conditions du nôtre) que je viens de vous signaler.
Nous n’avons pas remarqué de cire entre les touches du positif ou le cornement s’était produit. Il y en avait toutefois une goutte sur la touche correspondante du
grand orgue. M. Veerkamp croit que le ressort de la machine était un peu mou. En le
bandant un tant soit peu il a rendu à la touche du positif toute la vivacité de ses
voisines.
Je l’avais engagé à vous rendre lui même compte de ces divers incidents. Il
m’a toutefois prié de le faire, ne voulant pas avoir l’air de faire, lui dernier arrivé, des
observations sur l’ouvrage de ses ainés dans votre maison. J’apprécie beaucoup cette
délicatesse et je me suis rendu à son voeu. J’ai parlé à la Direction pour l’éclairage
du clavier et les poëles et l’on m’a promis satisfaction.
J’ai vu M. Binger qui m’a promis de faire vos feuilles d’épreuve sur papier
mince et qui est très étonné du refus de la poste française de prendre les épreuves
d’imprimerie comme papiers d’affaire. J’irai ici demander au directeur de la poste ce
qu’il pense à ce sujet. Je vous enverrai demain ou après demain la feuille suivante qui
malheureusement était déjà tirée mais qu’il sera facile de me renvoyer sous bande en
suivant un procédé que je vous indiquerai.
Pour ce soir ou plutôt ce matin je vous quitte parce que je tombe de fatigue.
Me voici debiteur envers ce bon et cher M. Reinburg de la reponse aux deux lettres.
Priez-le d’avoir encore un peu de patience et de m’excuser. Faites lui toutes nos
amitiés et presentez mes hommages à sa femme et Mlle Cavaillé – et mille amitiés a
vos garçons dont on trouve ici les portraits charmants.
Tout à vous, Philbert
iv.

Amsterdam, le 18 fevrier 1873 [1876],
Monsieur et ami,
M. Mailly a eu le plus brillant succès dans ses deux concerts d’avant hier et
d’hier. Il y a eu répétition complète de ce qui s’est passé lors de l’inauguration de
l’orgue. Même attention recueillie de l’auditiore et même enthousiasme frénétique à la
fin du second concert surtout. De plus, la réputation de l’orgue et la curiosité de l’entendre allant en augmentant et la Direction du Palais ayant eu la bonne idée d’accorder l’entrée le second jour à tous les abonnés l’auditoire a été plus nombreux que
jamais. Je ne me rappelle pas de l’avoir vu monter à cet effectif pour un concert.
Mailly enthousiasmé de la richesse et de la perfection de notre instrument dont il n’a
cessé de parler a tous venants a été lui aussi “sempre crescendo” et le second jour
surtout a fait des choses délicieuses. Il a instrumenté la IVe concerto de Haendel et
l’andante de sa sonate (redemandés tous deux) avec une finesse et une délicatesse
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d’effets ravissantes. Il a eu également beaucoup de succès avec diverses pièces de
Chauvet, de Renaud de Vilbac et de Lefébure et avec un final endiablé de Widor.
Entre nous j’aurais voulu aussi un peu de Guilmant mais la matière étant assez
délicate je n’ai pas osé y pousser. J’ai pris la bonne humeur de la Direction au vol
pour faire engager Mailly pour deux auditions qui auront lieu dans un mois environ,
c’est à dire du 10 au 20 mars, le jour précis ne pouvant être fixé qu’ultérieurement. Si
le succès monte encore ce dont je ne doute pas maintenant que le vent y est peut-être
la Direction pourra-t-elle être amenée à mettre un millier de francs au lieu de cinq
cent pour avoir Widor, St.Saëns ou de nouveau notre grand et cher maître Guilmant.
Mais c’est une chose moins simple qu’on ne pourrait le croire. Le Palais est loin
d’être riche et pour donner deux concerts d’orgue dans la semaine il doit sacrifier la
recette, fructueuse d’ordinaire d’un soir d’opéra ou de ballet. Enfin ……
En tous cas, je me réjouis beaucoup pour vous du succès de Mailly qui vient de
me quitter et part d’ici enthousiasmé de notre orgue. C’est donc un excellent atout
dans votre jeu pour celui de Bruxelles. Il s’agit de bien en profiter et si tel est votre
avis, je crois qu’il ne serait pas mal de faire mousser la circonstance dans les journaux de Paris. Mailly bien entendu va le faire dans ceux de Bruxelles.
Si la petite note que je vais joindre à ces lignes peut vous être de quelque utilité
à cet égard, servez-vous en.
M. Mailly prend, du reste, la balle au bond, et dès avant l’arrivé de la lettre ou
vous invitez M. Veerkamp à le suivre à Bruxelles il lui avait proposé de l’y emmener
pour lever le plan de la salle. Et M. Mailly aime beaucoup M. Veerkamp et va le
présenter à M. Gevaert comme il l’a fait ici aux notabilités artistiques avec lesquelles
il s’est trouvé en rapport. Il dit que c’est un très bon spécimen des employés de la
maison Cavaillé-Coll.
Je regrette infiniment d’avoir été pour quelque chose dans le malentendu qui a
eu lieu au sujet des frais de deplacement de M. Veerkamp. D’après notre correspondance, je croyais que vous vous étiez déterminé à l’envoyer en faveur de M. Mailly et
en faisant tout à fait abstraction de la Direction du Palais. Et puis, pour le concours il
y a un embroglio qui le rejette à un mois de distance. Ce n’est que dans les derniers
jours que les concurrents se sont présentés, nous en avions hier vingt sur les rangs.
On a fait beaucoup d’opposition ……[slot ontbreekt]
v.

Amsterdam, le 12 mai 1876,
Monsieur et ami,
Deux lignes en toute hâte. J’ai enfin le plaisir de vous envoyer par ce même
courrier le premier exemplaire de notre brochure. Acceptez-la, je vous en prie comme
un temoignage de tous les sentiments d’affection, de respect et d’admiration pour
votre génie artistique que vous me connaissez.
J’en adresse en même temps un exemplaire à M. Reinburg en temoignage d’affection et un exmplaire en hommage respectueux à M. Faugère.
Puis comme Bruxelles est pour le moment l’endroit ou chauffe l’interêt d’actualité, j’en envoie par ce même courrier quatre exemplaires à M. Mailly. Un que je
lui offre et ceux destinés à M. Gevaert, au Roi et à M. Delcourt, ministre de l’intérieur.
Ce sont la les premières. Les autres expeditions suivront très promptement.
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Veuillez seulement remarquer qu’afin de proteger la fraîcheur de ces premiers
exemplaires, j’y ai mis une très forte chemise. Mais lorsqu’il s’agira d’expedier les
autres aux frais de M. Cavaillé-Coll, je veillerai au contraire à ce que M. Binger
n’emploie que des bandes légères.
De plus la poste où j’ai fait peser ces exemplaires n’est pas d’accord avec moi
et me demande quinze ports tandis que je n’en trouve que 13. Je n’ai pas le loisir de
vérifier cela définitivement avant le courrier que je ne veux pas perdre mais avant les
expéditions on y veillera avec attention.
Au revoir, à vous et à tous les vôtres mes et nos plus affectueux sentiments,
A vous de coeur, Philbert

III. Documenten m.b.t. onderhoud van het Paleisorgel en de overplaatsing
naar Haarlem
IIIa. Selectie van aantekeningen uit de agenda’s van P.J. Adema (1875-1910) *)
1875

30 oktober
23 december

P. Adema het orgel geheel bezien in ’t Paleis, fooi ƒ 1,-P. Adema in ’t Paleis voor Volksvlijt ½ dag kaars aldaar 10c

1876

10 februari
30 maart

Dis en E geholpen op ’t manuaal, die bleven zitten, ¾ dag
P. Adema in ’t Paleis voor Volksvlijt gestemd en eene toets van het Recit die
bleef vastzitten geholpen, ½ dag
aan Schilling Said voor twee lange stemijzers voor het Paleis voor Volksvlijt
ƒ 2,70
mechanieken der Cornetstok geregeld, benevens die van het Bourdon-register
in ’t Paleis aan de beweegtoestellen der blaasbalgerij 1 uur
mechanieken van het Recit geregeld en de octaafkoppeling ½ dag
regeling der tremulant ¼ dag
herstelling blaasbalgerij in ’t Paleis voor Volksvlijt ½ dag twee stuks kopere
zware schroefhaken
P. Adema en Sybrand in ’t Paleis voor Volksvlijt Bombarde ¼ dag

18 april
8 mei
25 mei
2 juni
15 juni
17 juni
31 augustus

1877

16 februari

P. Adema bemoeiing in het Paleis voor Volksvlijt voor de aanleg van gas in
het orgel, met de Hoofdopzichter en de Gaswerkers ½ dag
22-23 februari S. Adema in ’t Paleis bij ‘t inbrengen der Gaspijpen ½ [resp.] 1 dag
26 februari
P. Adema in ’t Paleis bij aanbrengen van ’t gas ¼ dag
20 maart
combinatie flot gemaakt van het Positief en bemoeiing met gaslicht ½ dag
23 maart
combinatie pedaal ¼ dag
23 mei
P. Adema in ’t Paleis voor Volksvlijt, benevens regeling der Mechaniek van ‘t
Positief ¼ dag
31 oktober
jalousiekasten gangbaar gemaakt
5 december
herstelling aan een blaasbalgstang aan werkloon tezamen ¼ dag

1878 30 maart
21 juni
7 november

de blaasbalgerij gesmeerd 1 uur
nieuwe abstractdraad ingemaakt het Positief afgeschroefd en de trekkagie der
Expressiekasten gesmeerd waarvoor de Pedaal en pedaalvloer opgenomen
moest worden ½ dag
blaasbalgen gesmeerd 1 dag

*) Met bijzondere dank aan Antoine Schreurs voor inzage en gebruik van deze gegevens.
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1880

11 november
14 november

P. Adema bespreking met den Heer Philbert over ’t Paleis ¼ dag
(extra) pijpen uitgestoft en bijgestemd 1 dag

2 januari
27 september

hanger der toetsen
P. Adema in ’t Paleis voor Volksvlijt, met den Heer de Pauw het orgel
geinspecteerd en eenige gebreken hersteld ¾ dag
toetsen geholpen die bleven hangen ¼ dag
trede Expressie kast Reciet ¼ dag
herstelling tremolo Recit

9 december
10 december
18 december

1881

10 januari
13 januari
21 januari
2 februari
3 februari
5 maart
7 maart
12 maart
17 maart
18 maart
23 juni
10 september
14 oktober
25 november

1882

6 januari
16 januari
19 januari
21 april
30 augustus

P. Adema bespreking in ’t Paleis voor Volksvlijt al het koperwerk ¼ dag
Aan de Winkel van Sinkel nota dec.1880 Duffel voor bekleeding
tremulantenkast Paleis ƒ 2,25
twee nieuwe abstracten Reciet ¼ dag
P. Adema inspectie gehouden in het Paleis voor Volksvlijt met Philbert en
Rijnburg [sic] voor Cavaillé ½ dag
P. Adema in ’t Paleis voor Volksvlijt drie nieuwe trekdraden die door den
Heer Rijnburg van Parijs zijn medegenomen ¼ dag
nieuwe abstract Recit 1 uur
het geheele pedaal uit elkander genomen en in orde gemaakt, alles bleef vast
zitten ¾ dag
nieuwe trekdraad in ’t Reciet op verzoek van den Heer de Pauw
P. Adema schrijfwerk rapport Cavaillé Parijs
twee pijpen der Hautbois en eene der Viola Positief ¼ dag
P. Adema in ’t Paleis voor Volksvlijt bespreking met Rijnburg van Parijs
¼ dag
werk besproken met Reinburg namens de directie van ’t Paleis ¼ dag
werktuigelijke der Expressiekast Recit
herstellingen der Mechaniek, Groot A Positief, Klein Dis Recit bleven
vastzitten
vastklemmen der toetsen hersteld volgens aanschrijvingen in ’t journaal
regeling der klavieren en mechaniek ½ dag
Fis, C, f, H en h van ’t Positief huiling [= doorspraak] geholpen
(Combinaison), in ’t pedaal Combinaison Cis, Fis, Gis en A
extra Viola di Gamba te langzaam sprekende pijpen Positief en piepen
Expressiekast van ’t Recit ¼ dag
de treden der Expressiekasten nieuw bekleed met trijp en sluitlat onder de
octaafkoppeling

1883

3 februari
3 maart
30 mei
26 juni
12 november

herstellingen aan de pneumathieken van ’t hoofdmanuaal ½ dag
vastklemmen der toetsen Recit 3 uren
omgevallen trompetpijpen recht gemaakt ½ dag
met Rijnsburg bespreking en revisie ½ dag
In ’t Paleis twee nieuwe stalen veeren op de Compresseuren der
pneumathieken manuaal ƒ 2,--

1885

16 maart
4 augustus
24 oktober

D abstract pedaal
reparatie door lekkagie
P. Adema naar Den Haag Waalsche Kerk, Philbert ontmoet reiskosten ƒ 2,30

1886

4 maart
1 april

drie abstracten draaden Pedaal gemaakt
Fis pedaal bleef vast zitten wanneer men sterk aandrukt, enige pijpen van
Voix Humaine geëgaliseerd en van de Clairon Positief
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30 september
19 oktober
4 november
25 november
27 november

1887

15 januari
17 januari
27 januari
4 februari
10 februari
2 juni
22 september
29 september
18 oktober
19 oktober
20 oktober
10 november

1888

20 maart

onder de bespeling bleven er vastzitten hoogste B op ’t pedaal en klein g op ‘t
manuaal, vermoedelijk door de felle strenge koude
twee noten verbeterd g manuaal en Bes pedaal die bij de seance bleven zitten
E tweede octaaf Violoncelle pedaal spreekt onvast (verbeterd)
tremulant Cis kant Positief
twee [nieuwe?] veeren op de compresseur van de pneumathieken voor het
Positief
Trompet Grand Orgue G/ stom
de hoogste f/ [=f¹] op ’t pedaal bleef vastzitten
de hoogste Dis en E op ’t pedaal bleven zitten
Reinburg van Parijs heden begonnen in ‘t Paleis
nieuw trijp op de treden der Expressiekasten
Heden in ’t Paleis voor Volksvlijt gestemd door Reinburg
C// [=c²] van ’t Recit sprak niet

8 december

trede der Expressiekast van ’t Positief hersteld die in de beweging eene toets
van het Hoofdmanuaal medenam
eenige pijpen der Viola en Voix Celeste octaveerden door de stof
C// [=c²] van de Voix Celeste gaf de octaviant
trekdraad groot D van ’t Recit was gebroken, daarin een nieuwe draad
gemaakt
een trekdraad gemaakt pedaal klein A

19 december

diverse abstracten draden voor het pedaal ingemaakt

22 maart
29 maart
13 september

1889

eenige herstellingen van de Pedaalmechanieken, Cis en Dis medio Clarinet a/
[= a¹] niet vast Trompet Reciet Dis// [= D#²] stem
twee nieuwe veeren in de regulateur van ’t Positief ƒ 2,-verbeteren van een paar pijpen der Voix Humaine en Cor Anglais
een abstracte rooster gemaakt voor trekkagie Positief
Sijbrand in ’t Paleis met Rijnburg en Widor

1890 en 1891

agenda’s verloren gegaan

1892

21 januari
25 februari
26 februari
28 april

nieuwe stalen veer aan de compresseur van de Pneumathieken
herstellingen trekkagie, intoneering der Violen registers
herstellingen blaasbalgerij
twee abstracten draden gemaakt (pedaal)

1893

12 januari

plaatje op ’t klavier gelijmd, eene toets op ’t Recit bleef vast zitten, Tremolo
Positief C-kant gaf geen trilling
draad getrokken voor ’t Paleis voor Volksvlijt
blaasbalgerij en draadwerk ¼ dag
P. Adema in het Concertgebouw het orgel uitgebreid bezigtigd met Verheijen
en De Pauw en Maarschalkerweerd

5 oktober
6 oktober
18 oktober

1894

31 januari
2 februari
1 oktober
9 oktober
17 oktober
22 oktober

begrooting draadvernieuwing Paleis voor Volksvlijt
herstelling afgebroken draad Positief
draad gekocht voor de mechanieken in ’t Paleis voor Volksvlijt, draad bij Van
Essen 95c
draad voor het Paleis voor Volksvlijt bij Van Essen ƒ 2,15 draad getrokken
Paleis ¼ dag
draad getrokken voor ’t Paleis voor Volksvlijt, aan draad voor ’t Paleis ƒ 1,10
vernieuwing der stemkrukken Vox Humaine, draad voor krukken 25c
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23 oktober
30 oktober
31 oktober
2 november
3 november
5 november
6 november
8-16 november
1 december

loopwerk en aan de stemkrukken voor het Paleis
P. Adema aan de stemkrukken, draad voor stemkrukken Paleis
P. Adema aan stemkrukken voor het Paleis
P. Adema stemkrukken voor ’t Paleis voor Volksvlijt
P. Adema aan de krukken voor ’t Paleis voor Volksvlijt
P. Adema stemkrukken ½ dag, draad voor krukken 40c
P. Adema aan stemkrukken Paleis ½ dag
P. Adema aan stemkrukken voor ’t Paleis voor Volksvlijt
P. Adema in ’t Paleis voor Volksvlijt, ontvangen nota ƒ 220,--

1895

19 december

toetsen van het Positief geholpen 3 uren

1897

5 mei
18 mei

orgel stemmen voor ’t concert van St Saens [vond pas 2 en 13 juni plaats]
begonnen schoonmaken der blaasbalgerij

1898

8 maart

stemming en revisie van t’orgel Concert de Pauw ƒ 29,70 vooi 50c

1901

26 oktober

Paleis voor Volksvlijt voor de maanden Juli, Augustus en September ƒ 15,-vooi 15c
pijpen der Contrabas 16v v/h pedaal hooger gestemd

20 december

1902

s.d.
3 mei
6 september

1903

24 februari
18 april
12 december

1904

s.d.

4 februari

1905 en 1906
1907

17 april
19 april
20 juni
27 oktober
16 december
28 december

1908 en 1909
1910

19 januari
20 januari
5 februari

voor de maanden October, November en December [1901] gewone
stemmingen ƒ 15,-Januari, Februari en Maart 1902 ƒ 15,-- fooi 20c
April, Mei, Juni, Juli en Augustus ƒ 25,-drie malen het orgel gestemd extra voor de Oratorium vereeniging ƒ 21,-- met
inbegrip van het loon van de blaasbalgentrappers
Januari, Februari Maart en April ƒ 20,-- vooi 25c
stemming en herstellingen op verlangen van den Heer Robert
Nota Paleis voor Volksvlijt [1902]-1903
stemming Augustus en September
ƒ 10,-9 December Jongelingen Ver
ƒ 10,-12 December Concert Robert
ƒ 15,-16 Januari 1904 Concert Robert
ƒ 15,-Voldaan 26 Januari
ƒ 50,-gestemd voor het bezoek van Koningin Moeder tram 25c
agenda’s verloren gegaan
toets gerepareerd wegens afbreking winkelhefboom ƒ 2,50
herstelling windlade kleppen Positief
extra herstellingen aan Mechanieken en koppelingen te zamen ƒ 6,-- tram 25c
Mei, Juni, Juli en Augustus ƒ 20,-- fooi 25c
draad voor beugeldraadjes voor de pneumatische balgjes 83c
blaasbalgen gerepareerd leder en lijm
agenda’s verloren gegaan
blaasbalg kokers beleerd, leder, lijm en kaarsen 25c
reparatie en stemming
herstellingen blaasbalgen in Januari ƒ 25,25 vooi 25c
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IIIb. Omschrijving van werkzaamheden en opgave van kosten voor het afbreken,
inpakken, vervoeren, de tijdelijke berging en wederopbouw van het groote
Concert-orgel van het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam in de Concertzaal
te Haarlem (geschreven versie: Haarlem Secretariearchief, afd. 7, inv. 467 [1916];
de getypte versie is op enkele taalkundige details na gelijk aan de uitgeschreven
versie: NHA 1019 D7)
I.

Uitelkandernemen en Inpakken van het orgel

De eerste werkzaamheden zullen bestaan in het afnemen van het tin- en houten pijpwerk op
de windladen in het orgel aanwezig daarbij begrepen alle frontpijpen.
Alle metalen en zooveel mogelijk ook de 8 voets houten pijpen zullen in stevige kisten gepakt
en goed gesloten naar de plaats van bestemming worden vervoerd.
Vervolgens zal het mechanisch gedeelte en het regeerwerk worden uitgenomen, de expressiekasten verwijderd, windladen en pneumatische toestellen uitelkander genomen en voor beschadiging worden beveiligd. Alle mechaniek- en regeerwerkdeelen zullen zooveel mogelijk
in kisten gepakt, worden verzonden, terwijl de speeltafel, de windladen, groote reservoirs,
pompbalgen en regulateurs van een stevige betimmering voorzien worden vervoerd.
II

Tijdelijke berging

Het geheele orgel zal te Haarlem in een daarvoor te huren bergplaats worden opgeborgen, tot
het tijdstip, dat de nieuwe aanbouw van de concertzaal gereed is en met de plaatsing van het
instrument een aanvang kan worden genomen. Mocht er in het concertgebouw zelf gelegenheid bestaan voor berging, dan kan zulks worden aanbevolen.
III

Noodzakelijke Restauratie van verschillende Hoofd- en onderdeelen van
het orgel.

Frontpijpen
De tinnen frontpijpen van het orgel zullen waar noodig worden hersteld. Sommige pijpenvoeten welke in de gaten zijn weggezakt worden bijgewerkt en de geheel verbogen voeten vernieuwd. Alle oneffenheden en builen worden verwijderd en het geheele front zal opnieuw fijn
gepolijst worden om het geheel een nieuw aanzien te geven.
Binnenpijpwerk
Al het metalen pijpwerk zal van de stof worden ontdaan, opnieuw opgerond en waar noodig
gesoldeerd worden. De houten pijpen zullen stofschoon worden gemaakt, de stemstoppen
uitgenomen en goed afsluitend worden ingepast.
Regeerwerk
Alle ijzeren onderdeelen van het regeerwerk zullen van den roestaanslag worden ontdaan en
met een krachtige lakverf worden aangestreken. De aspunten van winkelhaken en wellen
worden nauwkeurig schoongemaakt en gevet; zoodat de oorspronkelijke gelijkmatige werking
van registers, combinatie- en expressietreden worden herkregen.
Mechaniek
De draaddeelen van de mechaniek moeten voor het grootste gedeelte vernieuwd worden,
hetzij van phosfoorbrons ofwel van rood koperdraad [aantekening Robert: liefst uitsluitend
phosfoorbronsdraad]. Een twintigtal jaren geleden is een klein gedeelte van het abstracten291

draad vernieuwd, teweten van het Hoofdklavier en van het Recit, en eenige jaren geleden is
een gedeelte van de pneumatische toestellen gerestaureerd.
De geheele trekkage van af de speeltafel naar de pneumatische machines, van de machines
naar de windladen, ook van het pedaal, is door occideering van de nikkelen trekdraden geheel
onzeker geworden en kan onder de bespeling afbreken en ook de koppelingen hebben hetzelfde gebrek.
Het is zonder den minste twijfel noodzakelijk al deze verbindingsdraden te vernieuwen, behalve die verbindingen welke reeds vroeger werden gerestaureerd en door grondig onderzoek
blijken nog in goeden staat te zijn.
Pneumatische toestellen
Deze drie toestellen van Hoofdmanuaal, Positief en Récit met hunne octaafkoppelingen vereischen een algeheele restauratie. Alle pneumatiekbalgjes moeten aan de scharnierpunten
geheel opnieuw worden belederd, daar de meeste dezer punten versleten zijn en daardoor veel
windverlies veroorzaken. Alle lederen pulpetumzakjes moeten door nieuwe worden vervangen en het draadwerk, dat niet meer in goeden staat wordt bevonden moet worden vernieuwd.
Het hinderlijk klapperen van balgjes en mechaniek vooral van de toestel van het Hoofdmanuaal moet door het aanwenden van zachte viltdeelen zooveel mogelijk worden weggenomen.
Blaasbalgen en Regulateurs
De beledering van de groote reservoirs en pompbalgen zal nauwkeurig worden nagezien en
waar zich gebreken mochten voordoen hersteld. De zeven regulateurs, waarvan vier voor het
Hoofdklavier, twee voor het Positief, een voor het Récit hare respectieve windladen van windvoeding voorzien, benevens de twee compresseurs onder de beide pedaalwindladen, moeten
zorgvuldig van stof worden ontdaan en waar noodig hersteld worden.
De groote elastische kanaalverbindingen van de groote reservoirs moeten opnieuw worden
belederd, terwijl de kleinere van de regulateurs en compresseurs naar de windladen worden
hersteld waar zulks vereischt wordt.
Speeltafel
Van de speeltafel zullen alle deelen zoowel binnen als buiten zorgvuldig worden nagezien en
hersteld. Alle klaviertoetsen uitnemen en repasseeren; terwijl de klavierramen en lijsten, de
registertrekkers en de overige klavier- en registermonteering fijn worden opgepolitoerd om
aan het geheel weer een frisch aanzien te geven. De mechaniek en het regeerwerk in de speeltafel zal in alle deelen worden nagezien en geregeleerd en het ijzerwerk met lakverf worden
aangestreken.
Het pedaalklavier zal in zijn geheel moeten hersteld worden. Elke overtollige ruimte tusschen
de toetsen en de geleidstiften moet worden weggenomen om de oorspronkelijke onhoorbare
werking te erlangen. De verhoogde pedaaltoetsen, welke door de bespeling zijn versleten
moeten met nieuwe stukken van palissanderhout worden voorzien.
Orgelkast
De werken aan de orgelkast zelf, namelijk: schilderen, wijzigen en de vergrooting der beide
zijden tot aan den muur van den nieuwen bouw, welke werkzaamheden hoofdzakelijk door
den Heer Architect zullen worden geleid, benevens het opstellen in de concertzaal van de
orgelkast komen niet ten laste van den orgelmaker; zoodat deze bijzondere kosten geheel
buiten deze begrooting vallen.
Opstelling van het orgel
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Wanneer de nieuwe bouw van de zaal gereed is, zal worden aangevangen met de opstelling
van het instrument. Alle hoofd- en onderdeelen, het regeerwerk en de mechaniek, de pneumatische toestellen, de pijpen enz. zullen na behoorlijke herziening wederom geplaatst worden. Alle verbindingen van regeerwerk en mechaniek zullen met kundige hand worden uitgevoerd en vooral de trekkage der dubbele kleppenrijen nauwgezet worden geregeleerd en aan
de pneumatische toestellen worden verbonden. De klavier- pedaal en octaafkoppelingen,
benevens de trekkage van de Subbas 32 voet verbonden aan de pedaalmechaniek verkrijgen
een accurate onderlinge regeling, waardoor de vlugge juiste aanslag van grondstemmen en
tongwerken in het pedaal wordt hersteld, welke aanslag door het gedurig afbreken van het
metalen draadwerk in de laatste jaren veel te wenschen liet. Vervolgens moet de lange mechanische verbinding van het Positief voorzien worden van meerdere abstractenroosters om het
hinderlijk rammelen van deze abstracten te verminderen.
Het enorme mechanisme van dit groote werk opnieuw aangelegd en tot in de kleinste deelen
accuraat geregeld en hersteld zal zonder twijfel voor den bespeler het vlugge registreeren en
het aanwenden van de moderne hulpmiddelen vergemakkelijken, wat niet weinig zal bijdragen tot het ontwikkelen van de zeldzaamste geluidseffektecten van dit overschoone instrument van wijlen den grootsten orgelbouwer Cavaillé-Coll.
Intonatie en stemming
De intonatie zal op de meest artistieke wijze geschieden en wel elke stem in haar oorspronkelijk karakter. Van de stof gereinigd zal de geluidsmassa aan helderheid en kracht winnen.
Grondstemmen, vulstemmen en tongwerken worden in hare vroegere harmonie teruggebracht
en de solostemmen erlangen het prachtige timbre waardoor het instrument zoo bijzonder geroemd wordt. Het grondstemmenkoor komt met de sublieme pedaalbassen wederom krachtig
en harmonieus te voorschijn, terwijl de vulstemmen het volle werk meer frischheid zullen
brengen.
Het orgel zal worden gebracht in de oorspronkelijke stemming met den Diapason normal tot
grondslag. Alle registers zullen na behoorlijk geëgaliseerd te zijn zuiver worden bijgestemd.
De tongwerken, waarvan tongen en lepels een accurate schoonmaak behoeven, zullen met
bijzondere zorg worden behandeld. De stemkrukken zullen worden ingevijld, waar deze door
de gedurige stemming zijn afgestompt en de nog aanwezige krukken vervaardigd van nikkeldraad, welke afgebroken zullen door nieuwe worden vervangen. Van elk klavier zullen de
registers eerst afzonderlijk en later bijelkander getrokken, worden bijgestemd om elke onzuiverheid in de stemming te voorkomen zoodat het volle werk een vol, krachtig en harmonieus
geluid zal voortbrengen.
Guarantie
Tien jaren zal de ondergeteekende voor de uitvoering van het werk aansprakelijk blijven.
Alléén wanneer blijkt dat door mogelijke vochtigheid van het gebouw of andere buiten zijn
schuld staande oorzaken ernstige gebreken ten gevolge hebben zullen deze niet voor zijne
rekening komen. Gedurende de bovengenoemde tien jaar neemt de lastgever op zich het orgel
behoorlijk te laten onderhouden, éénmaal per jaar het geheele instrument te doen reviseeren
en stemmen en op nader te bepalen tijdstippen de tongwerken te doen bijstemmen. Voor deze
revisie en stemming zal bij nadere overeenkomst een vast jaarlijksch honorarium worden
vastgesteld en aan den ondergeteekende worden uitbetaald.
Opgave van de kosten
De kosten van uitvoering voor de hiervoor omschreven werkzaamheden: afbreken, opbergen,
restauratie van verschillende hoofd- en onderdeelen, opstellen, opnieuw intoneeren en stem-
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men in één woord, de volmaakte oplevering van het instrument in de Concertzaal te Haarlem
zullen bedragen: Zes Duizend Gulden Zegge ƒ 6000.Amsterdam 27 Mei 1916

De Orgelfabrikant
Sybrand Adema

geheel accoord
[w.g.] Louis Robert
[toevoeging getypte versie]:
De betaling van de aannemingssom kan na eenige bespreking in onderling overeen te komen
termynen worden gesplitst, wat voor den aannemer eenigszins noodzakelijk wordt geacht met
het oog ook op de tydruimte tusschen het afbreken en het wederom opstellen van het instrument, daar in dien tusschentyd de noodige reparatiën moeten geschieden.
IIIc. Restauratie Paleisorgel
Korte beschrijving met opgave van kosten voor restauratie en opstellen van
het instrument in de Gemeentelijke Concertzaal te Haarlem (NHA, 1019 D7)
Zooals reeds in 1916 uitvoerig is opgegeven het plaatsen en opstellen van het Paleisorgel in
de Concertzaal te Haarlem waren daarvoor de volgende restauratiën noodzakelijk:
1. Herstelling van de frontpijpen.
2. Herstelling van het binnenpijpwerk.
3. Repasseeren en herstellen van alle mechanische hoofd- en onderdeelen van tractuur en
regeerwerk.
4. Vernieuwing van alle draadwerk door oxide verteerd.
5. Herstelling van de drie pneumatische toestellen.
6. Restauratie van blaasbalgen en regulateurs.
7. Vernieuwing van alle stemkrukken van de tongwerken.
8. Opstellen en afwerken van het instrument.
9. Vernieuwing van enkele mechanische onderdeelen
Deze werkzaamheden zouden nu ook moeten gebeuren maar zijn vermeerderd met het aanbrengen van electrische machine, nieuwe Subbas 16 voet en het vernieuwen van alle looden
conducten door oxide verteerd. Bovendien zal het thans noodzakelijk geworden zijn alle
blaasbalgjes van de drie pneumatische toestellen van nieuw leder te voorzien, dat hooge
kosten aan materiaal en werkloon veroorzaakt.
Wanneer de restauratie, welke in 1916 was aangegeven thans zou moeten uitgevoerd worden,
dan zullen de kosten ruim driemaal zooveel bedragen. Werkdagen van 8 uur (vroeger 10 of 12
uren), werkliedenverzekering, verdrievoudigde werkloonen, verplichtingen aan den Raad van
Arbeid; benevens kosten van vervoer voor het personeel langeren termijn van oplevering door
de korte werkdagen zijn hiervan onmiddellijk de oorzaak.
De kosten voor het restaureeren en opstellen van het orgel zouden thans geraamd kunnen
worden op ruim: Achttien Duizend Gulden Zegge ƒ 18000,Amsterdam 26 juni 1923

Sybrand P.H. Adema
orgelbouwer te Amsterdam
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IIId. Korte beschrijving voor het omwerken van het pneumatisch mechanisch
Paleisorgel tot een rein pneumatisch instrument en zijne opstelling in de
Gemeentelijke Concertzaal te Haarlem, benevens opgave van de daarvoor
benoodigde kosten. (NHA, 1019 D7)
Wanneer het instrument geheel zuiver pneumatisch wordt ingericht, zal het behalve de voordeelen in het regeeren van het technisch deel voor den bespeler, óók volkomen beantwoorden
aan de eischen van den modernen orgelbouw. Hieronder volgen de noodzakelijke vernieuwingen voor het technisch deel van het instrument, terwijl het geluidgevend deel geheel
onveranderd moet blijven.
Windladen
De bestaande windladen, welke als sleepladen zijn ingericht zullen vervangen worden door
nieuw te vervaardigen pneumatische. Alléén de laden waarop de Subbas 32 voet is geplaatst
en niet door middel van registersleepen den wind toevoeren of afsluiten blijven behouden en
worden pneumatisch in verbinding gebracht met de nieuwe pneumatische speeltafel.
Mechaniek en Regeerwerk
Alle mechanische hoofd- en onderdeelen van mechaniek en regeerwerk vervallen en worden
vervangen door pneumatisch werkende apparaten met een uitgestrekt buizennet, dat de registers en klaviertoetsen in den nieuwe speeltafel met windladen en pijpen in verbinding brengt
en onberispelijk laat functionneeren.
Pneumatische Speeltafel
Het instrument zal worden voorzien van eene nieuwe moderne speeltafel, pneumatisch ingericht en voorzien zijn van alle degelijke hulpmiddelen van de tegenwoordige moderne orgelbouwkunst, om een vlugge en handige registratie mogelijk te maken.
Koppelingen en Combinatiën zullen met ijzeren voettreden in dezelfde volgorde boven het
pedaal geplaatst worden zooals de plaatsing nu is. De bascule-treden voor de expressiekasten
van Positief- en Recitklavier zullen op dezelfde hoogte boven het pedaal worden aangebracht,
benevens een nieuwe basculetrede voor de aan te brengen Generaalcrescendo.
Verder komen vaste geluidscombinatiën in deze opvolging: Pianissimo, Piano, Mezzoforte,
Forte, Fortissimo en Tutti, benevens de oplosser van deze combinatiën.
Vrije Geluidscombinatiën
Vrije geluidscombinatiën kunnen drie maal achtereen intreden. Deze combinatiën worden
voorbereid door de boven de registers geplaatste knopjes, en met twee drukknoppen voor elke
voorbereide combinatie worden in- of uitgeschakeld.
Generaalcrescendo en Automatisch Pedaalomschakelaar
Generaalcrescendo brengt het instrument van pianissimo in verschillende tempo’s tot volle
werk en omgekeerd, terwijl de automatisch pedaalomschakelaar de pedaalstemmen bij sterk
of zacht spel automatisch regelt.
Nieuwe vorm van de speeltafel
De speeltafel geheel van prima kwaliteit eikenhout vervaardigd zal van af de beide uiteinden
van de klavieren aan weerszijden in gebogen vorm worden uitgevoerd. In deze rechtsche en
linksche vleugels worden met kleine registerknoppen de stemmen geplaatst en wel in dezelfde
volgorde als nu in de bestaande tafel. De pedaalverdeeling, de afstand tusschen klavieren en
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pedaal, en ook de maat van vooruitschuiving van het pedaal onder de klavieren zullen ook
gelden voor de nieuwe speeltafel.
Windtoestellen
Voor den regelmatigen windaanvoer zullen de twee Hoofdreservoirs worden gevoed door
middel van eene aan te brengen ventilator, gedreven door electrische motor, zoodat alle
trapinrichtingen door menschenkracht in werking gesteld, vervallen. Voor behoud van de constante windaanvoer zullen de voorhanden zijnde regulateurs óók bij de nieuwe windladen
worden aangebracht.
De volgende nieuwe Hoofd- en onderdeelen zullen voor het vernieuwde instrument worden
geleverd:
1. Nieuwe speeltafel met nieuwe klavieren en bevattende alle benoodigde pneumatische
apparaten.
2. Twee nieuwe pneumatische windladen voor het pedaal met twee registerkasten en relais.
3. Nieuwe pneumatische windlade voor het Hoofdmanuaal in twee deelen, met twee
registerkasten en relais.
4. Nieuwe pneumatische windlade voor het positiefklavier.
5. Nieuwe pneumatische windlade voor het Recitklavier.
6. Nieuw in te brengen register Subbas 16 voet voor het pedaal met de benoodigde intonatie.
7. Electrische windmachine met motor.
8. Het vernieuwen van alle looden conducten, welke door oxide zijn aangedaan.
9. Het vernieuwen van alle stemkrukken van de tongwerken.
10. Opstellen, restaureren van alle te gebruiken hoofd- en onderdeelen en verder afwerken van
het instrument benevens het herstellen van het binnenpijpwerk en de frontpijpen.
De kosten voor deze verwerking van het orgel met bijlevering van alle nieuwe hoofd- en onderdeelen zullen bedragen: Vijftien Duizend Zeshonderd en Vijf, Tachtig Gulden Zegge
ƒ 15685,Veranderingen en schilderen van de orgelkast komen niet op rekening van den uitvoerder van
bovengenoemde werkzaamheden.
Amsterdam 26 Juni 1923

Sybrand P.H. Adema
orgelbouwer te Amsterdam

IV. Paleis voor Volksvlijt, Amsterdam: orgelprogramma’s en concerten met
deelname van het Cavaillé-Coll-orgel (1875-1909)
Opmerkingen:

(*) met orgel
(#) voor orgel en orkest
[-] orgelaandeel niet bekend

o
ok
vi
vc
fl

orgel
cl clarinet
orkest
pi piano
viool
str strijkinstrumenten
violoncello ko koor
fluit

1875:
26-10

Lemmens
Bach
Salomé
Guilmant

Prélude à cinq parties [in Es]
Toccata en fuga in c [sic](Philbert)
Allegro moderato
Adoration [op.44/1], Invocation [op.18/3],
Fugue in D [op.25/3]
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Guilmant

Cae.1875, 182/
Ph.142-143

Mendelssohn
27-10

Coenen

Improvisatie
Sonate in f [op.65/1]
Hulde aan Graaf Floris V
Guilmant
Neêrland’s Toonkunst [sopraan,
mannenkoor, ok, o]
Toccata en fuga in d
Air (vi, o)
Ave Maria [sopraan, vi, pi, o]
Toccata [in ?]
Largo (vi, o)
Allegretto in b [op.19/1], Prière in F [op.16/2],
Grand Choeur in D alla Händel [op.18/1]
Improvisatie op Nederlandse volksliederen

Ph.148-152/
de Volksvlijt
362-366/AC
30-10/AHB
02-11

Marche nuptiale [op.25/1]
Guilmant
Marche funèbre et Chant séraphique [op.17]
Sonate nr.1 in d [op.42]
Improvisatie
Neêrland’s Toonkunst

Ph. 150

Guilmant

Ph.155, 158/
AC 29-10,
02-11

Boers
Hol
Guilmant
Mendelssohn

Delen uit Oratorium Sancta Caecilia
(sol, ko, ok, o)
Deel uit Die Auferstehung
Ouverture op koraalmelodiën (ko, ok, o)
Concert-Aria (sopraan, o)
Sonate nr.1 in d [op.42]
Duet uit Lobgesang (sopraan, alt, ko)

[31-10] II

Coenen
Bach/Gounod
Mendelssohn

Neêrland’s Toonkunst
Ave Maria (sopraan, vi, pi, o)
Hochzeits-Marsch (#)

Verheyen [sic]

AG 44 O.30/
AC 31-10

[07-11] II

Mendelssohn
v.d. Heye [sic]
Mendelssohn

Ouverture Athalia (*)
Improvisatie
Hochzeits-Marsch (#)

v.d. Heye [sic]

AG 45 N.6

[14-11] I
II

Guilmant
Lemmens
Bach/Gounod
Lade

Canzone [op.40/2]
Fanfare
Ave maria (o, vi, cl)
Luchtkugeln (*)

Verheyen [sic]

AG 46 N.13

[18-11] II

Guilmant
Weder [sic]

Cantilène pastorale [op.15/3]
[Verheijen ?]
Adagio en Final [uit Symphonie II, op.13/2]

AG 48 N.13

[21-11] II

Beethoven

Marsch voor orgel

Hendriks

AG 48 N.27

[25-11] II

Verdi-concert
le Beau, A.
Verdi
le Beau, A.

A. le Beau

AG 48 N.27

A la chapelle (met dubbelkwartet)
Miserere du Trovatore (#)
[…]
Hendriks

AG 48 N.27

Guilmant

Aria uit Paulus (trombone, ok, o)
’t Wiel van Heusden (zangpartijen door
het orgel)
Prière [uit op.16 of 17 ?]

[05-12] I
II

Kucken
Guilmant
Verdi

Gebet ‘Verlass uns nicht’ (*)
Mélodie [op.17/4]
Il Trovatore (*)

Hendriks

AG 49 D.4

[19-12] II

Guilmant
Hesse

Prière nr.1 [op.16/2]
Allegretto

Hendriks

AG 51 D.18

Bach
Bach/Gounod
Sweelinck
Händel
Guilmant

28-10

Guilmant

Coenen
30-10

[28-11] I
II

Heinze

Mendelssohn
Coenen
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[23-12] II

[Guilmant]

Marche funèbre et Chant séraphique [op.17] Verheyen [sic]

AG 51 D.18

[26-12] I

Kucken
Verdi
Guilmant

Gebet ‘Verlass uns nicht’ [-]
Il Trovatore (*)
Scherzo [op.16/4]

Hendriks

AG 52 D.24

Rinck

[Variaties] God save the King

Verheijen

AG 52 D.24

[02-01] II

Bach/Gounod
Fahrbach

Ave Maria [-]
Der Blumenkorf (groot quodlibet waarin
Romances ohne Worte van Coenen en
Mendelssohn zijn opgenomen) (*)

Hendriks

AG 01 Jan.1

[09-01] II

Pergolesi
Schubert

Tre Giorno, Romance (cello, o)
Marsch

Hendriks

AG 02 Jan.8

[16-01] II

Guilmant

Andante con moto [op.16/1]

Hendriks

AG 02 Jan.8

[23-01] II

Schubert

Allegretto (uit de Sonate) [?]

[?]

AG 04 Jan.22

[03-02] I
II

Verheijen
[?]

Improvisatie
Fantasie over Schuberts liederen (*)

Verheijen

AG 05 Jan.29

[13-02] II

Mendelssohn
Schumann
Guilmant

Lied ohne Worte (pi, ok, o)
Jagdlied
Mélodie [op.17/4]

Hendriks

AG 07 Feb.12

16-02

Händel
Mendelssohn
Chauvet
Lefébure-Wély
Mailly
Bach
Schumann
Mailly
Renaud de Vilbac
Widor
Bach/Gounod

Concerto IV (#)
Mailly
Andantino uit Sonate in A [op.65/3]
Romance
Prière
Allegro maestoso en Andante uit Sonate in d
Fuga in g
Abendlied (vi, o)
Andantino
Méditation
Finale [uit op.13]
Ave Maria (sopraan, vi, pi, ok, o)

II
[30-12] II

1876:

I

II

17-02

I

Lefébure-Wély
Offertoire nr.4 [uit op.35]
Stradella
Air d’église
Bach/Gounod
Ave Maria (sopraan, vi, pi, ok, o)
Mendelssohn
Hochzeits-Marsch (#)
[delen programma 16 februari]

Mailly

Ph. 179

[20-02] I

Tschirsch

Sei du mit mir (mannenkoor, ok, o)

[02-03] I
II

Beethoven
Widor

Symfonie IX (koorpartijen door het orgel)
Verheijen
Marcia, Adagio [uit 3e Symphonie, op.13/3]

AG 09 Feb.26

[12-03] II

Conradi

Pêle Mêle, quodlibet (*)

[?]

AG 11 Mrt.11

[16-03] II

Bach
Guilmant

Praeludium en fuga in g
Romance sans paroles [op.45/3]

Verheijen

AG 11 Mrt.11

23-03

Nationaal Concours van Organisten
Hendriks

AG [NMI]/
HO 1990
Congresboek,
p.34

23-03

I

[Guilmant]

II

Bach
Gade

Marche funèbre et chant séraphique
[op.17]
Preludium en fuga in a [BWV 543]
Allegro in F
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[?]

AG 07 Feb.12

De Vries

AG 08 Feb.19

Beethoven

Finale Symfonie IX

Verheijen

29-03

[…]

[…]

Mailly

br. Ph. 13-03

[30-03] I
II

Fétis
Bach

Fantaisie symphonique (#)
Andante uit Italiaans Concert (vi, o)
Preludium en fuga [in ?]
Andante
Sérénade [in Bes] (vi, fl, vc, pi, o) [op.10]
Hochzeits-Marsch (#)

Mailly

AG 13 Mrt.25

Mailly
Widor
Mendelssohn
08-05

Volksconcert door het Paleisorkest o.l.v. J. Coenen

[?]

AG 19 Mei 6

[11-05] II

Bach

Aria (vi, o)

de Vries

AG 19 Mei 6

[18-05] I
II

Mendelssohn
Lefébure-Wély

Sonate in Bes [op.65/4]
Offertoire [uit op.35]

de Vries

AG 19 Mei 6

[25-05] II

Haydn

Andante

de Vries

AG 21 Mei 21

[08-06] II

Mendelssohn

Ein Sommernachtstraum

[?]

AG 23 Juni 3

[01-09] II

Guilmant
Gade

Cantilène Pastorale [op.15/3]
Allegro

de Vries

AG 35 Aug.31

[08-09] II

Lefébure-Wély

Offertoire [uit op. 35]

de Vries

AG 36 Sept.2

[15-09] II

Bach

Toccata en fuga [in ?]

[?]

AG 37 Sept.9

[22-09] I

Romance sans paroles (#)

de Vries

AG 38 Sept.16

II

Mendelssohn/
Coenen
Mendelssohn

Sonate [in D, op.65/5]

[29-09] II

Lefébure-Wély

Offertoire [uit op.35]

de Vries

AG 39 Sept.28

[06-10] II

Guilmant
Rinck

Prière [op.16 of 17]
Fluitconcert

de Vries

AG 40 Sept.30

[13-10] II

Guilmant

Marche funèbre et Chant séraphique [op.17] [?]

AG 41 Oct.

[19-10] I

Bach
Golterman
Mendelssohn
Lieblig
Lemmens
Mozart
de Pauw
Schumann
Coenen

Toccata [in ?]
Andante (vc, o)
Sonate in Bes [op.65/4]
Romanza (cl, o)
Thema en variaties
Andante (fl, o)
Improvisatie
Abendlied (vi, o)
Choral, Fugue en Marsch (#)

AG 42 Oct.14

Bach
Mendelssohn
Fleissner
Maes
Bach
Lefébure-Wély
de Pauw
Bach
Coenen

Toccata [in ?]
Sonate [in ?]
Romance (cl, o)
Improvisatie
Fuga in a
Allegretto
Improvisatie
Aria (vi, o)
Choral, Fugue en Marsch (#)

[09-11] I
II

Reinecke
Mendelssohn

Fest-Ouverture (*)
Priestermarsch Athalia (*)

14-11

Concert door Nederlandsche Toonkunstenaars-Vereeniging

II

[26-10] I

II
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Maes
de Pauw
Maes
de Pauw

Maes
de Pauw
Maes

AG 42 Oct.19

de Pauw
Maes
de Pauw

[?]

AG 45 Nov.4
AG 46 Nov.11

I

S.R. de Vries
Heinze
Coenen
Hol
Kwast
Viotta
Kwast
Heinze
Meijroos
van Eijken
Hol
Liszt

Concert-Ouverture
Delen uit Missa nr.2, op.38
La Serenata (fl, o)
Kerk-aria ‘Het worde Licht’ (alt, o)
Romanza (vi, o)
Delen uit Missa [op. ?]
Concert-Fantaisie (bazuin, o)
Adoro te (alt, o)
Allerseelen (alt, o)
Andante uit Sonate op.25
Pastorale
Praeludium en fuga over B.A.C.H.

[19-11] II

Lassen

Feest-Ouverture (*)

[?]

AG 47 Nov.18

[03-12] I
II

Coenen
Conradi

’t Wiel van Heusden (*)
Musicalischer Bilderbogen (*)

[?]

AG 49 Dec.2

[10-12] II

Adam
Conradi

Chant de Noël (str, o)
Musicalischer Bilderbogen (*)

[?]

AG 50 Dec.9

[14-12] II

Adam
[?]

Chant de Noël (str, o)
Schuberts liederen met orgel

[?]

AG 50 Dec.9

[17-12] II

Schubert
Larroche

Ständchen (str,o)
Musicalische quodlibet (*)

[?]

AG 51 Dec.16

[24-12] I
II

Kucken
Schubert

Gebet ‘Verlass uns nicht’ (*)
Ständchen (str,o)

[?]

AG 52 Dec.23

[28-12] II

Adam
Haydn

Chant de Noël [str,o]
Introduction en koor uit Der Schöpfung (*)

[?]

AG 52 Dec.23

[31-12] II

Schubert
Fahrbach

Ständchen (str,o)
Der Blumenkorf (*)

[?]

AG 52 Dec.30

[14-01] -

Adam

Chant de Noël (str,o)

[?]

AG 05

[21-01] I
II

Schubert
Mendelssohn

Ständchen (str, o)
Lieder ohne Worte (pi, o)

[?]

AG 07

[25-01] II

Rossini

Qui tollis (pi, str, o)

[?]

AG 08

[01-02] II

Schumann

Abendlied (vi, o)

de Vries

AG 10

03-02

Orgelconcert

[programma onbekend]

Verheijen

AG 10

[04-02] II
[11-02] II

Chant de Noël (str, o)
Ouverture Athalia (*)
Qui tollis (pi, str, o)
De Fremersberg (*)
Ave Maria (str,o)

[?]
[?]

AG 11
AG 13

[15-02] II

Adam
Mendelssohn
Rossini
Koenemann
Cherubini

[?]

AG 14

17-02

Orgelconcert

[programma onbekend]

Verheijen

AG 14

[18-02] II

Schubert

Ständchen (str,o)

[?]

AG 15

[22-02] II

Cherubini
Mendelssohn

Ave Maria (str, o)
Priestermarsch Athalia (*)

[?]

AG 16

24-02

Orgelconcert

[programma onbekend]

Verheijen

AG 16

II

H. de Vries

C.1876, p.189

Hol
Kwast
H. de Vries
Kwast
Hol

1877:
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[25-02] II

Cherubini

Ave Maria (str, o)

[?]

AG 17

[01-03] II

Adam
Haydn

Chant de Noël (pi, str, o)
Finale uit Der Schöpfung (#)

[?]

AG 18

03-03

Orgelconcert

[programma onbekend]

Verheijen

AG 18

[04-03] II

Bach/Gounod

Ave Maria (vi, cl, pi, o)

de Vries

AG 19

[08-03] II

Cherubini
Adam

Ave Maria (str, o)
Chant de Noël (pi, str, o)

[?]

AG 20

10-03

Orgelconcert

[programma onbekend]

Verheijen

AG 20

[11-03] II

Kücken
Coenen

Gebet ‘Verlass uns nicht’ (*)
Fantasie Faust van Gounod (*)

[?]

AG 21

[18-03] II

Mendelssohn

Brise de Mai, Lied ohne Worte (pi, ok, o)

[?]

AG 23

20-03

Coenen

Grande Fantaisie ‘La nouvelle Epoque’ (*)

[?]

AG 23

[22-03] II

Cherubini
Mendelssohn

Ave Maria (str,o)
Ouverture Athalia (*)

[?]

AG 24

24-03

Orgelconcert

[programma onbekend]

Verheijen

AG 24

[25-03] II

Nicolaï
Coenen

Ouverture ‘Ein fester Burg ist unser Gott’ (*) [?]
La nouvelle Epoque (*)

AG 25

01-04

I
II

[?]
Schubert

Fantasie over Schuberts liederen (*)
Ständchen (str, o)

[?]

AG 27

[12-04] II

Cherubini

Ave maria (str, o)

[?]

AG 30

03-11

II

Guirand [Omir]
E. Bach [?]

Marche triomphale
Jünglings Träume, Fantaisie (*)

de Vries

AG 88

04-11

II

Coenen

La nouvelle Epoque (*)

[?]

AG 88

[15-11] II

Coenen
Reinecke

Ave Maria (pi, str,o)
Ouverture Friedensfeier (*)

[?]

AG 89

17-11

Orgelconcert
Widor
Batiste
Bach
Maes
[…]

Maes
Deel uit Symphonie nr.2 [op.13]
Communion
Fuga in g
Prière
[…]

AG 90
C.1877, p.205

Kucken
Lemmens

Gebet ‘Verlass uns nicht’ [-]
Variaties voor orgel

Maes

AG 92

Bach
Lefébure-Wély
Maes
Chopin
Bekker

Fuga in e
Andante
Improvisatie
Marche funèbre
Fantaisie ‘Souvenir de Schumann’ (*)

Maes

AG 93

[25-11] I
II

Lemmens
Guilmant
Coenen

Fanfare
Andante [op.33/4], Gavotte [op. ?]
La nouvelle Epoque (*)

Maes

AG 94

[29-11] I
II

[…]
[…]

[…]
[…]

Maes

AG 95

18-11

II

I

[22-11] I
II
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[02-12] I
II

Schumann

Souvenir en Kinderszenen (-)

[…]
Verdi
Rossini
[…]

[…]
Fantaisie Il Trovatore (*)
Qui tollis (pi, str,o)
[…]

Maes

AG 96

06-12

I
II

[…]
[…]

[…]
[…]

Maes

AG 97

09-12

II

Cherubini
Coenen

Ave Maria (str, o)
Fantaisie espagnole (*)

[?]

AG 98

[10-01] I
II

Beethoven

Adagio sostenuto uit Sonate [op.27/2]
Andante uit 3e Sonate [?]

Maes

AG 01

[13-01] II

Schubert
Conradi

Ständchen (pi, str, o)
Pêle Mêle (*)

[?]

AG 04

[24-01] II

Coenen
Liszt

Ave Maria (vi, pi, o)
O Sanctissimo

[?]

AG 07

[31-01] II

de Hartog, J.E.
Merkel

Allegro vivace
Andante

Maes

AG 09

[07-02] I
II

Beethoven
Lefébure-Wély

Adagio uit 3e sonate [?]
Andante

Maes

AG 10

[14-02] I
II

Salomé
Bach
Mendelssohn

Pièce nr. 6
Fuga [in ?]
Romance sans paroles nr. 7

Maes

AG 11

[17-02] II

Bach/Gounod

Ave maria (vi, cl, pi, o)

Maes

AG 12

[21-02] II

Mendelssohn
Lefébure-Wély

Jour de Fête, liederen (pi, ok, o)
Allegro

Maes

AG 13

[24-02] MM
I
II

Coenen
Schubert
Coenen

La nouvelle Epoque (*)
Ständchen (str, o)
Fantaisie Faust van Gounod (*)

[?]

AG 16

[07-03] I

Maes

l’Echo

Maes

AG 19

[10-03] II

Mendelssohn
Conradi

Brise de Mai (#)
Melodieën-Congres (*)

[?]

AG 20

[14-03] II
[28-03] II

[…]
Maes
Rubenstein

[…]
Fête villageoise
Es blinkt der Thau (vi, pi, str, o)

Maes
Maes

AG 21
AG 25

[31-03] I

Cherubini
Adam

Ave Maria (str, o)
Chant de Noël (str, o)

[?]

AG 26

[04-04]

Wagner-concert
Wagner
Vorspiel zur 3.Akte (Tannhäuser)
Einleitung zur 3.Akte (Meistersinger)

Maes

AG 27

[21-04] II

Rubinstein

Es blinkt der Thau (vi, pi, str, o)

[?]

AG 29

[25-04] I
II

Maes
Mailly
Nicolaï

Finale uit Sonate in Es
Méditation
‘Ein fester Burg ist unser Gott’ [-]

[Maes]

AG 30

1878:

I
II
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[02-05] I
II

Bach
Chopin

Concerto [?]
Marche funèbre

[?]

AG 32

[09-05] I
II

Hummel
Bach
Mailly

Adagio
Fuga [in ?]
Andante uit Sonate in d

Maes

AG 34

[12-05] I
II

Bekker
Schubert

Fantaisie ‘Souvenir à Schumann’ [-]
Ständchen (str,o)

[?]

AG 35

[16-05] I

Lemmens
Kretschmer
Rubinstein
Maes

Pastorale
Andante
Es blinkt der Thau (vi, pi, str, o)
Nocturne (pi, o)

Maes

AG 36

[23-05] I

Mendelssohn
Maes
Cherubini

Allegretto [uit Sonate in Bes, op.65/4 ?]
Le Carillon
Ave Maria (str, o)

Maes

AG 38

[26-05] I
II

Rubinstein
Adam

Es blinkt der Thau (vi, pi, str, o)
Chant de Noël (str, o)

[?]

AG 39

[06-06] II

Maes

Introduction et Fugue

Maes

AG 42

[29-08] II

de Vries

[Improvisatie over nationale en
internationale liederen]

de Vries

AG 65

[10-11] I
II

Tilborghs
Lemmens
Cherubini

Scherzo
Finale
Ave Maria (str, o)

d’Hulst

AG 86

[14-11] I

Clark
Lefébure-Wély
Bach
Lemmens
Clark

Marche Commemoration
Pastorale
Preludium en fuga in d
Prière [,] Grand Choeur
Fantaisie in F
Marche aux Flambeaux

Clark

AG 88

Lefébure-Wély
Lemmens
Schubert
Adam
Sourget de
Santa Coloma

Thema met variaties
Marche
Scherzo uit Groote Sonate [?]
Chant de Noël [str,o]
Introduction en Choral (#)

de Vries

AG 100

[02-01] II

Coenen
Sourget de
Santa Coloma

Ave Maria (pi, str, o)
Introduction en Choral (*)

[?]

AG 01

[05-01] II

Bach/Gounod

Ave Maria (vi, cl, pi o)

[?]

AG 02

[19-01] II

Schubert

Ständchen (str, o)

[?]

AG 05

[26-01] II

Rubinstein

Es blinkt der Thau (vi, pi, str, o)

[?]

AG 07

[02-02] II

Mendelssohn

Brise de Mai (pi, ok, o)

[?]

AG 09

[06-02] II

Sourget de
Santa Coloma

Introduction en Choral (#)

[?]

AG 10

[09-02] II

Schubert

Ständchen (str, o)

[?]

AG 11

II

II

[29-12] I
II

1879:
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[02-03] II

Bach/Gounod

Ave Maria (vi, cl, o)

10-03[?] I

Grison
Lefébure-Wély
Salomé
Bach
Mailly
Guilmant
Renaud de Vilbac
Radoux

Marche triomphale
Wiegand
Prière
Andante nr.9
Fuga in D
Andante
Marche funèbre et Chant séraphique [op.17]
Bénédiction
Grande Marche internationale

GAA
WW 080.003

[20-03] II

Schubert

Ständchen (str, harp, o)

[?]

AG 21

[23-03] II

Mendelssohn

Elegie (str, o)

[?]

AG 23

[27-03] II

Coenen

Ave Maria (vi, pi, str, o)

[?]

AG 24

[03-04] I

Guilmant
Batiste
Händel
Bach
Guilmant
Chopin

Grand Choeur in D [op.18/4]
Prière in G
Marche
Fuga in g
Allegretto in b [op.19/1]
Marche funèbre

Wiegand

AG 26

[04-05] II

Mendelssohn

Elegie (str, o)

[?]

AG 35

[11-09] I

Wiegand
Leclairc
Bach

Grande Marche triomphale
Largo (vi, o)
Aria (vi, o)
Toccata en fuga in d
Offertoire in G [op.35/4]

Wiegand

AG 66

Allegro uit Sonate in f [op.65/1]
Canzonetta
Andante
Invocation [op.18/4]
Tempo di Menuetto [op.45/4]
Abendlied (vi, o)

Soubre

AG 75

II

II

Lefébure-Wély
[12-10] I
II

Mendelssohn
Bach
Rheinberger
Guilmant
Schumann

[?]

AG 17

[02-11] II

Coenen

Fantasie Faust van Gounod (*)
Les Rameaux de Faure (str,o)

[?]

AG 82

28-11

Mailly
Lefébure-Wély
Bach
Guilmant
[Grison]
Sourget de
Santa Coloma

Marche solennelle, Mélodie
Offertoire [uit op.35]
Toccata en fuga in d
Pastorale uit 1e Symphonie, op.42 (#)
Grande marche triomphale
Introduction en Choral (#)

Mailly

AG 89

[07-12] I
II

Bach
Mendelssohn

Fuga in a
Twee Romances sans paroles

de Pauw

AG 91

[15-12] I
II

Mendelssohn
Guilmant
Berlioz

Variaties uit Sonate in d [op.65/6]
Méditation [uit op.20]
Danse des Sylphes

de Pauw

AG 93

Guilmant
Berlioz
[…]
Adam

Méditation [uit op.20]
Danse des Sylphes
[…]
Chant de Noël [str.o]

[de Pauw]

AG 01

I
II

1880:
04-01

I
II
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04-01

II

Schubert

Ständchen [str, o]

[de Pauw]

AG 02

08-01

I
II

Guilmant
Sourget de
Santa Coloma

Cantilène pastorale [op.15/3]
Introduction en Choral (#)

[de Pauw]

AG 03

15-01

I

Bach

Preludium en fuga in e
Canzonnetta

[de Pauw]

AG 05

22-01

I

Mendelssohn

Andante en Allegro uit Sonate in Bes
[op.65/4]
Frühlingslied
Ave Maria

de Pauw

AG 07

Fantaisie Espagnole (*)
Les Rameaux de Faure (*)
Hochzeits-Marsch (*)

de Pauw

AG 08

de Pauw

AG 09

II
Schubert
25-01

II

Coenen
Mendelssohn

29-01

I

Widor

II

Vieuxtemps
Coenen

Pastorale en Finale uit Symphonie [II,
op.13/2]
Romance (vi, o)
Romance sans paroles

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 09

31-01
05-02

I
II

Bach
Massenet
Mendelssohn

Toccata en fuga in d
Invocation des Erynnées
Duetto

[de Pauw]

AG 11

08-02

II

Coenen

Fantaisie Faust van Gounod (*)

[de Pauw]

AG 12

12-02

I
I
II

Händel
Bach/Gounod
Lefébure-Wély

Aria uit Messiah
Ave Maria
Offertoire nr.4 [uit op.35]

de Pauw

AG 13

[…]

I

Mendelssohn
Chopin

Pianoconcert in G
Polonaise in Es

de Pauw
[piano]

AG 17

02-03

I
II

Bach
Guilmant
Wagner

Passacaglia in c
Invocation [op.18/4]
Rêve d’Elsa

de Pauw

AG 19

04-04

I
II

Mendelssohn
de Pauw
Ceuppens

Sonate in f [op.65/1]
Gavotte
Prière

[de Pauw]

AG 27

15-04

I

Mendelssohn
Bach
Guilmant
Haydn

Romances sans paroles nrs.6 en 7
Fugue dite des Géants
Invocation [op.18/3]
Finale uit Die Schöpfung

[de Pauw]

AG 30

II
18-04

II

Marschner

Ave Maria (str, o)

[de Pauw]

AG 31

22-04

I
II

Mendelssohn

[de Pauw]

AG 32

Guilmant
Schumann

Variaties uit Sonate in d [op.65/6]
Andante
Prière [uit op.16 of 17]
Träumerei

Marschner
Bach
Chopin
Guilmant
Beethoven

Ave Maria [str, o]
Fantaisie [in ?]
Marche funèbre
Cantilène pastorale, op.15/3
Andante uit Sonate Pathétique, op.13

[de Pauw]
de Pauw

AG 33
AG 34

25-04
29-04

II
I
II
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Wagner
01-05

Huldigings-Marsch (*)

Buitengewoon Vocaal en Instrumentaal concert
[programma onbekend]

de Pauw

AG 34

02-05

II

Gounod

Berceuse (str, o)

[de Pauw]

AG 35

09-05

I

Bach
Lefébure-Wély
Guilmant
Massenet

Preludium en fuga in f
Rêverie
Marche funèbre [op.41/2 ?]
Evocation des Erynnées

de Pauw

AG 36

Fuga in D
Andante [uit op.13/2 ?]
Evocation des Erynnées
Frühlingslied
Rêve d’Elsa (Lohengrin)

[de Pauw]

AG 38

II

Bach
Widor
Massenet
Mendelssohn
Wagner

I

Guilmant

de Pauw

AG 40

Bach/Gounod
Händel
Schumann
Mendelssohn

Prière [uit op.16 of 17]
Méditation [uit op.20]
Ave Maria
Sarabande (vi, o)
Abendlied (vi, o)
Athalia-Marsch (*)

II
20-05

27-05

I

II

16-09

I
II

Mailly
Lefébure-Wély
Glück
Martini

Allegro uit 1e Sonate
Pastorale
Scène d’Orphée (Les Champs Elysées)
Gavotte

[de Pauw]

AG 74

26-09

I
II

Wagner
Lefébure-Wély
Mozart

Marche Religieuse (Lohengrin)
Feuillet d’album
Souvenir de Mozart

de Pauw

AG 76

30-09

I

Bach

Preludium en fuga in g

de Pauw

AG 78

17-10

II

Ochs

S’ kommt ein Vogel geflogen (var.13)

de Pauw

AG 83

21-10

I

Mendelssohn

Sonate in c [op.65/2]

de Pauw

AG 86 ?

22-10

I

Wagner

Rêve d’Elsa (Lohengrin)

[de Pauw]

AG 84

23-10

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 84

30-10

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 86

31-10

II

Rubinstein

Es blinkt der Thau (harp, str, o)

[de Pauw]

AG 87

04-11

I
II

Bach
Salomé
Lefébure-Wély

Preludium en fuga in a
Intermezzo, Grand Choeur
Prière

[de Pauw]

AG 88

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 88

Lefébure-Wély
Meyerbeer

Offertoire in F [op.35/2]
Les Huguenots (harp, saxofoons, o)

[de Pauw]

AG 90

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 90

Bach/Gounod
Bach
Weber
Rameau
Guilmant

Ave Maria (vi, harp, o)
Prelude in c
Andantino
Gavotte
Cantilène pastorale [op.15/3]

[de Pauw]
[de Pauw]

AG 93
AG 94

06-11
12-11

I
II

13-11
21-11
25-11

II
I
II
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27-11

Sourget de
Santa Coloma

Introduction en Choral (#)

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 94

24-12

I
II

Mailly
Mendelssohn
Cherubini
Sourget de
Santa Coloma

Allegro en Andante uit Sonate [in d]
Frühlingslied
Ave Maria [str, o ?]
Introduction en Choral (#)

[de Pauw]

AG 102

26-12

II

Adam

Chant de Noël (harp, str, o)

[de Pauw]

AG 103

I
II

Mendelssohn
Berlioz
Dupont
[?]

Variaties uit Sonate in d [op.65/6]
Danse des Sylphes
Dans le bleu Courant
[17de-eeuws werk]

[de Pauw]

AG 02

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 02

1881:
06-01

08-01
07-04

I
II

Bach
Berlioz
Beethoven

Toccata en fuga [in ?]
Danse des Sylphes
Andante uit Sonate Pathétique [op.13]

[de Pauw]

AG 27

10-04

II

Coenen

Fantasia Der Wiederruf (deel 13)

de Pauw

AG 28

21-04

I
II

Händel
Guilmant
Mendelssohn

Concerto [in ?]
Méditation [uit op.20]
Aus dem Lobgesang

[de Pauw]

AG 31

24-04

II

Cherubini

Ave Maria (str, o)

[de Pauw]

AG 32

03-05

I
II

Guilmant
Mendelssohn
Boccherini

Marche funèbre et Chant séraphique [op.17][de Pauw]
Andante uit Symphonie Reformation
Menuet

AG 35

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 35

07-05
17-05

I
II

Henselt
Mendelssohn
Glück

Poème d’amour
Variaties uit Sonate in d [op.65/6]
Scène d’Orphée

[de Pauw]

AG 39

02-10
15-10

II

Bach/Gounod
Orgelconcert

Ave Maria (vi, cl, o)
[programma onbekend]

de Pauw
de Pauw

AG 76
AG 79

16-10

I
II

Beethoven
de Pauw
Cherubini

Menuetto en Largo
Gavotte
Ave Maria [str,o]

[de Pauw]

AG 79

23-10

I

Bach
Glück
Liszt

Toccata en fuga in d
Scène d’Orphée
Rakoczy-Marsch

[de Pauw]

AG 80

Bach
Mendelssohn
Field

Passacaglia in c
Barcarolle
Chanson Ecossaise

[de Pauw]

AG 83

Orgelconcert
Mailly
Lemmens
Ochs

[programma onbekend]
Sonate [in d]
Marche triomphale
S’ kommt ein Vogel geflogen (var.13)

de Pauw
de Pauw

AG 83
AG 92

II
27-10

29-10
27-11

I
II

MM
II

307

01-12

I

Hummel

Larghetto de la grande Fantaisie

[de Pauw]

AG 93

11-12

II

Mendelssohn

Lied ohne Worte (#)

[de Pauw]

AG 96

25-12

II

Adam

Chant de Noël [str, o]

[de Pauw]

AG 100

II

Adam

Chant de Noël [str,o]

[de Pauw]

AG 01

Bach
Haydn
Glück
Wagner

Fuga [in ?]
Andante
Musette
Rêve d’Elsa (Lohengrin)

[de Pauw]

AG 04

[19-01] I
II

Bach
Martini
Mendelssohn

Toccata en fuga [in ?]
Gavotte
Aus dem Lobgesang

[de Pauw]

AG 06

21-01

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 06

1882:
01-01

[12-01] I
II

29-01

II

Mendelssohn

Brise de Mai (#)

[de Pauw]

AG 09

05-02

II

Rubinstein

Es blinkt der Thau (str, o)

[de Pauw]

AG 11

12-02

.

Rossini

Qui tollis (str, o)

[de Pauw]

AG 13

02-03

I
II

Bach
Guilmant
Mendelssohn
Cherubini

Toccata in F
Cantilène pastorale [op.15/3]
Auf Flügeln des Gesanges
Ave Maria (str,o)

[de Pauw]

AG 18

09-03

I

Beethoven
Coenen
Wagner
Massenet

Adagio uit 1e Sonate
Tweede Symphonie [transcriptie ?]
Romance (Lohengrin)
Prélude (l’Hérodiade)

[de Pauw]

AG 20

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 20

II
11-03
14-03

I
II

Wagner
Massenet
de Pauw

Rêve d’ Elsa (Lohengrin)
Evocation
Gavotte, Courante

[de Pauw]

AG 21

13-04

I
II

Mozart
de Pauw
Cherubini

Larghetto uit Klarinetquintet
Intermezzo
Ave Maria [str,o]

[de Pauw]

AG 30

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 30

15-04
16-04

MM

[…]

[…](kwartet en orgel)

de Pauw

AG 31

20-04

I
II

Wagner
Händel
Boccherini

Rêve d’Elsa (Lohengrin)
Larghetto
Menuetto

[de Pauw]

AG 32

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 34

I

Mendelssohn

[de Pauw]

AG 34

II

Sourget de
Santa Coloma
Reinecke
Dupont

Allegro serioso
Aus dem Lobgesang
Andante (#)

29-04
30-04

Entr’acte Roi Manfred
Dans le bleu [Courant]
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04-05

I
II

Bach
Schumann
Lefébure-Wély

Toccata en fuga in d
Im Garten
Prière

[de Pauw]

AG 36

07-05

II

Schubert

Ständchen (str, o)

[de Pauw]

AG 37

11-05

II

de Pauw
Lefébure-Wély

Intermezzo
Prière

[de Pauw]

AG 38

25-05

I
II

Guilmant
Wagner

Sonate in d [op.42]
Prélude (Lohengrin)

[de Pauw]

AG 42

07-09

I
II

Bach
Händel
de Pauw

Preludium en fuga [in ?]
Larghetto uit 1e Concerto
Rêve d’amour

[de Pauw]

AG 71

14-09

I
II

Bach
Mozart
Lefébure-Wély

Passacaglia in c
Larghetto
Prière

[de Pauw]

AG 73

21-09

I
II

Mailly
Wagner

Allegro en Andante uit Sonate [in d]
Marche réligieuse uit Lohengrin

[de Pauw]

AG 75

28-09

I
II

Bach
Reinecke
Boccherini

Toccata en fuga in d
Entr’acte Roi Manfred
Menuet

[de Pauw]

AG 77

05-10

I
II

Mendelssohn
Händel
Saint-Saëns
Nicolaï

Sonate in d [op.65/6]
Larghetto
Rêverie du Soir uit Suite Algérienne
‘Ein fester Burg ist unser Gott’ [#]

[de Pauw]

AG 79

08-10

II

Bekker

Souvenir à Robert Schumann (*)

[de Pauw]

AG 80

15-10

II

Händel

Largo (str, o)

[de Pauw]

AG 82

21-10

I

Bach
Mendelssohn
Guilmant
Sourget de
Santa Coloma

Fuga in d
Andante uit Symphonie Reformation
Sonate in d, op.42
Introduction en Choral (*)

[de Pauw]

AG 84

Bach
Beethoven
Händel
Haydn
Salomé
Massenet

Preludium in c
Andante uit Sonate Pathétique [op.13]
Largo (str, harp, o)
Menuetto
Intermezzo
Evocation des Erynnées

[de Pauw]

AG 85

Beethoven
Berlioz
Massenet
Händel

Menuetto en Marcia funèbre
Danse des Syplhes
Evocation des Erynnées
Largo (harp, str, o)

[de Pauw]

AG 87

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 87

[…]
Bach/Gounod
Coenen

[…]
Ave Maria (#)
Adagio (fl, o)

[de Pauw]

AG 88

19-11

I
II
I

de Pauw

AG 92

23-11

I

Bach
Schumann
Wagner

Fuga in D
Im Garten
Prélude (Lohengrin)

[de Pauw]

AG 93

II

26-10

I
II

02-11

I
II

04-11
05-11

II

309

26-11

I

Marschner

Andante (str, o)

[de Pauw]

AG 94

07-12

I
II

Beethoven
Saint-Saëns

Andante in d
Rêverie du soir

[de Pauw]

AG 97

10-12

I
II

Mendelssohn
Bekker

Elegie (pi, str, o)
Souvenir de Schumann (*)

[de Pauw]

AG 98

14-12

I
II

Bach
Mendelssohn

Preludium en fuga in g
Brise de Mai, Duetto

[de Pauw]

AG 99

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 99

Beethoven
Bach
Guilmant

Andante in d
Gavotte in d
Invocation [op.18/3]
Cantilène pastorale [op.15/3]

[de Pauw]

AG 101

Bach
Wagner
Adam

Passacaglia in c
Rêve d’ Elsa (Lohengrin)
Chant de Noël [str, o]

[de Pauw]

AG 102

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 102

I
II

Rossini
Wagner

Qui tollis (str, o)
Fantaisie op motieven (Tannhäuser)

[de Pauw]

AG 103

11-01

I
II

Händel
Mozart
Händel

Larghetto uit 1e Concerto
Aus der Zauberflöte
Adagio (#)

[de Pauw]

AG 04

01-02

I
II

Bach
Mendelssohn

Fuga in D
Brise de Mai, Aus dem Lobgesang

[de Pauw]

AG 10

04-02

I
II

Bekker
Sourget de
Santa Coloma

Souvenir à Robert Schumann (*)
Andante (#)

[de Pauw]

AG 11

08-02

II

Worp
Sweelinck

Fantasie in f
Toccata in a

[de Pauw]

AG 12

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 12

Mendelssohn
Sweelinck
Astorga
Mendelssohn
Reinecke

Liederen (*)
Toccata in C
Aus dem Stabat Mater
Doux Souvenir
Entr’acte Roi Manfred

[de Pauw]
[de Pauw]

AG 13
AG 14

16-12
23-12

I
II

28-12

I
II

30-12
31-12

1883:

10-02
11-02
15-02

I
I
II

22-02

I
II

Mailly
Guilmant
Bach
Cherubini

Allegro en Andante uit Sonate in d
Invocation [op.18/3]
Aus dem Weihnachtsoratorium
Ave Maria (str,o)

[de Pauw]

AG 16

25-02

I

Coenen

‘t Wiel van Heusden (*)

[de Pauw]

AG 17

04-03

I

Mendelssohn

Elegie (#)

[de Pauw]

AG 19

11-03

I

Mendelssohn

Lied ohne Worte (*)

[de Pauw]

AG 21

18-03

I

Rubinstein

Es blinkt der Thau [bezetting?]

[de Pauw]

AG 23
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29-03

12-04

Wagner-concert
I
Wagner
II
I
II

Marche religieuse (Lohengrin)
Recitatif et Romance (Tannhäuser)

[de Pauw]

AG 26

Sweelinck
Mendelssohn
Saint-Saëns
Chopin

Toccata in a
Variaties uit Sonate in d [op.65/6]
Bénédiction nuptiale [op.9]
Marche funèbre

[de Pauw]

AG 30

06-05

II

Mendelssohn

Brise de Mai

[de Pauw]

AG 37

13-05

I

Bekker

Souvenir à Robert Schumann (#)

[de Pauw]

AG 39

20-05

II

Sourget de
Santa Coloma

Introduction en Choral (#)

[de Pauw]

AG 41

09-06

I

Adam

Chant de Noël (str, o)

[de Pauw]

AG 46

06-09

II

Bach
Massenet

Fuga in a
Entr’acte l’Hérodiade

[de Pauw]

AG 72

09-09

I
II

Verdi
Wagner

Mélange de l’Opéra Le Trouvère (*)
Fantaisie (Tannhäuser)

[de Pauw]

AG 73

13-09

I
II

Mozart
Fétis

Larghetto
Fantaisie symphonique (#)

[de Pauw]

AG 74

20-09

II

Wagner

Abendstern (Tannhäuser)

[de Pauw]

AG 76

23-09

II

Coenen

Fantasie uit Gounods Faust

[de Pauw]

AG 77

30-09

I
II

Cherubini
Schubert

Ave Maria (str, o)
Ständchen (vi, ok, o)

[de Pauw]

AG 79

07-10

II

Bach/Gounod

Ave Maria (cl,vi, harp, o)

[de Pauw]

AG 81

11-10

I
II

Mendelssohn
Gigout
de Pauw

Sonate in d [op.65/6]
Grand Choeur dialogué
Andantino

[de Pauw]

AG 82

25-10

I
II

Bach
Salomé
Mendelssohn

Preludium en fuga [in ?]
Intermezzo
Romance sans paroles

[de Pauw]

AG 86

28-10

II

Fétis

Andante en Finale uit Het Concert [sic](#)

[de Pauw]

AG 87

[08-11] I

Mailly
Mendelssohn

Allegro en Andante uit 1e Sonate
Gavotte, Aus dem Lobgesang

[de Pauw]

AG 90

25-11

II

Schubert

Ständchen (str, o)

[de Pauw]

AG 95

29-11

I
II

Händel
Guilmant
de Pauw

Arioso
Prière [uit op.16 of 17]
Gavotte

[de Pauw]

AG 96

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 96

Bach
Schumann
Mendelssohn
Schubert
Sourget de
Santa Coloma

Fuga in G
Abendlied
Andante
Serenade
Introduction et Choral (#)

[de Pauw]

AG 98

01-12
06-12

I
II
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09-12

I
II

13-12

Verdi
Cherubini

Mélange de l’Opera Le Trouvère (*)
Ave Maria (*)

[de Pauw]

AG 99

Bach

Matthäus-Passion
(Amst. Orchestver. [?] o.l.v. J. Verhulst)

de Pauw

Alg. Hbl.
15-12-1883

16-12

II

Mendelssohn

Brise de Mai (#)

[de Pauw]

AG 101

20-12

I
II

Händel
Henselt

Great Organ Concerto [sic]
Poème d’amour

[de Pauw]

AG 102

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 102

II

Adam

Cantique de Noël (vi, str, o)

[de Pauw]

AG 103

I

Bach
Händel
Gluck

Fuga in D
Aus: Rinaldo
Pastorale, Scène d’Orphée

[de Pauw]

AG 02

Orgelconcert

[programma onbekend]

[de Pauw]

AG 02

Bekker

Fantasie op liederen van Schumann (*)
Fantasie op liederen van Schubert (*)

[de Pauw]

AG 09

22-12
23-12

1884:
03-01

II
05-01
27-01

I
II
I
II

Wagner-Concert
Wagner
Elsa’s Traum (Lohengrin)
Am stillen Herd (Meistersinger)

[de Pauw]

AG 13

17-02

II

Mendelssohn

Brise de Mai (*)

[de Pauw]

AG 14

21-02

I

Händel

[de Pauw]

AG 15

II

Bach
Schubert

Allegro uit Great Organ Concerto Cuckoo
and Nightingale
Gavotte
Ave Maria

28-02

I

Bach
Mendelssohn
Mozart
Cherubini

Fuga in G
Andante uit 3e Sonate [op.65/3]
Andante
Ave Maria

[de Pauw]

AG 17

13-03

I

Händel
Gluck
Guilmant
de Pauw

Arioso
Gavotte (d’Iphigênie)
Méditation [uit op.20]
Rêve d’amour

[de Pauw]

AG 21

Orgelconcert

[programma onbekend]

[de Pauw]

AG 21

I

Händel

[de Pauw]

AG 25

II

Mozart

Introduction, Minuetto et Finale du
Concert Militaire
Andante favori in F [KV 616 ?]

I

Guilmant

de Pauw

AG 26

II

Wagner

Marche funèbre et Chant séraphique
[op.17]
Am stillen Herd (Meistersinger)

03-04

I
II

Händel
Wagner

1e deel uit Concerto in D
Vorspiel (Lohengrin)

[de Pauw]

AG 27

24-04

II

Händel
Mendelssohn

Andante (vi, harp, o)
Sarabande, Aus dem Lobgesang

de Pauw

AG 33

01-05

I

Bach

Fuga in g

[de Pauw]

AG 35

14-02

II
15-03
27-03

30-03
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II

Mozart
Berlioz
Mendelssohn

Andante
Danse des Sylphes
Contemplation [sic]

08-05

II

Chopin

Marche funèbre

[de Pauw]

AG 37

15-05

I

de Pauw
Beethoven
Wagner
Sourget de
Santa Coloma

Sarabande
Adagio in C
Marche réligieuse (Lohengrin)
Introduction et Choral [*]

[de Pauw]

AG 39

Toccata en fuga [in ?]
Aria (Rinaldo)
Andante in G

[de Pauw]

AG 43

II

Bach
Händel
Haydn

11-09

I
II

Mozart
Händel

Largo favori [sic]
Cavatine (vi, harp, str, o)

de Pauw

AG 72

09-10

I

Bach
Schumann
Bach
Schumann

Fuga nr.1
Träumerei
Gavotte, Musette
Abendlied

[de Pauw]

AG 80

II

29-05

I

II
12-10

I

Wagner

Marche réligieuse (Lohengrin)

[de Pauw]

AG 81

16-10

I

Mendelssohn

Sonate in d [op.65/6]

[de Pauw]

AG 82

23-10

I
II

Bach
Mendelssohn

Toccata in F
Aus dem Lobgesang

[de Pauw]

AG 84

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 84

25-10
26-10

I

Mendelssohn

Aus dem Lobgesang

[de Pauw]

AG 85

30-10

I
II

Mendelssohn
Coenen
Bach
Schubert

Fugue Choral
Widmung (vi, vc, o)
Fuga in g
Ave Maria [-]

[de Pauw]

AG 86

09-11

I
II

Mailly
Cherubini

Andante uit 1e Sonate
Ave Maria (*)

[de Pauw]

AG 89

16-11

I

Guilmant

Marche funèbre et Chant séraphique
[op.17]

[de Pauw]

AG 91

23-11

I

Lefébure-Wély

Offertoire [uit op.35]

[de Pauw]

AG 92

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 92

25-11
27-11

I
II

Schumann
Händel

Fuga nr.1 over B.A.C.H.
Larghetto

[de Pauw]

AG 93

11-12

I
II

Mozart
Sweelinck
Massenet
Sourget de
Santa Coloma
Bach
Boccherini
Berlioz
Mendelssohn

Adagio in f [KV 594 ?]
Toccata in C
Prélude l’Hérodiade
Introduction et Choral (vi, ok, o)

[de Pauw]

AG 97

[de Pauw]

AG 97

Preludium en fuga in e
Menuet
Danse des Sylphes
Duetto

[de Pauw]

AG 99

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 99

18-12

I
II

20-12
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21-12

I

Lemmens

Marche triomphale

[de Pauw]

AG 100

28-12

II

Adam

Chant de Noël (harp, o)

[de Pauw]

AG 102

11-01

I
II

Haydn
Schubert

Minuetto
Ständchen (str, o)

[de Pauw]

AG 04

22-01

I
II

Bach
Wagner

Schlafe mein liebster (Weihnachtsoratorium)[de Pauw]
Elsa’s Traum (Lohengrin)

AG 07

25-01

I
II

[…]
Mendelssohn

[…]
Elegie (harp, str, o)

de Pauw

AG 08

29-01

I
II

Mendelssohn
Chopin

Sonate in A [op.65/3]
Marche funèbre

[de Pauw]

AG 09

05-02

I
II

Beethoven
Händel

Largo in D
Aus Rinaldo

[de Pauw]

AG 11

08-03

I
II

Mendelssohn
Coenen

Marche funèbre, Sérénade
Transcriptie Meyerbeer’s Les Huguenots
(altvi, vc, harp, o)

[de Pauw]

AG 19

12-03

I
II

Beethoven
Lemmens

Andante, Minuetto
Grande Fantaisie ‘de Storm’

[de Pauw]

AG 20

Orgelconcert

[programma onbekend]

de Pauw

AG 20

1885:

14-03
22-03

I
II

Lemmens
Schubert

Grande Fantaisie [‘de Storm’]
Ständchen (vi, harp, o)

[de Pauw]

AG 23

26-03

I
II

Bach
Mailly
Gluck

Toccata en fuga in d
Toccata
Scène d’Orphée

[de Pauw]

AG 24

02-04

I
II

Bach
Mendelssohn

Toccata en fuga in F
Andante

[de Pauw]

23-04

I

Händel
Coenen

Concerto in F (#)
Paaschlied (harp, str)
Rêverie

[de Pauw]

AG 26
GAA T602.060
(1885-’86)
AG 32

II
15-05

I
II

de Pauw
Sourget de
Santa Coloma

Rêve d’amour, Gavotte
Introduction en Choral (*)

[de Pauw]

AG 38

21-05

I
II

Mendelssohn
Wagner

Fugue Choral
Groote transcriptie opera Tannhauser (*)

[de Pauw]

AG 40

28-05

I

Bach
Schumann
Lemmens

Fuga in a
Prelude du Paradis et la Peri
Grande Fantaisie ‘l’Orage’

[de Pauw]

AG 42

II
31-05.1 MM

(toevoeging: ‘bij ongunstig weder in de zaal’):
Lemmens
Grande Fantaisie ‘l’Orage’

[de Pauw]

AG 43

13-07

II

Lefébure-Wély

de Pauw

AG 55

I

Groot Concert door het Blinden-muziekkorps van het Blinden-Instituut te Parijs
Marty
L’Hirondelle (zang, pi, o)
Marty
AG 61
Lebel
Pastorale

03-08

Offertoire [uit op.35]
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II

Brès

Gavotte (pour deux violons)

10-09

I
II

Bach
Guilmant

Fuga in a
[de Pauw]
Marche funèbre et Chant séraphique [op.17]

AG 72

17-09

I

Händel

[de Pauw]

AG 74

II

Mozart

Musette (l’Armide)
Double Chœur (Israel en Egypte)
Andante uit Quartet in D

24-09

I
II

Bach
Gigout

Toccata in F
Marche funèbre

[de Pauw]

AG 76

08-10

I

Fuga in g
Aus König Manfred
O Sanctissima (Variations de concert)

[de Pauw]

AG 80

II

Bach
Reinecke
Lux

18-10

I
II

Chopin
Mendelssohn

Marche funèbre
Lieder ohne Worte (ok, o)

[de Pauw]

AG 83

22-10

I
II

Mendelssohn
Variaties uit Sonate in d [op.65/6]
Schubert/Coenen Frühlingsglaube (vi, vc, harp, o)

[de Pauw]

AG 84

29-10

I

Bach
Händel
Mailly
Schubert
Sourget de
Santa Coloma

Prelude-fanfare [sic] in C
Aria uit Rinaldo
Toccata in D
Ave Maria
Introduction en Choral (#)

[de Pauw]

AG 86

II

Dantot, Vierne (!)

03-12

I
II

Rüfer
Schumann

Allegro uit 1e Sonate
Uit: Manfred

[de Pauw]

AG 95

10-12

I
II

Gade
Lefébure-Wély
Mendelssohn

Moderato et Allegro
Pastorale
Romance sans paroles

[de Pauw]

AG 97

17-12

I
II

Bach
Wagner

Passacaglia in c
Rêve d’Elsa

[de Pauw]

AG 99

24-12

I
II

Beethoven
Henselt

Andante Appassionata
Poème d’amour

[de Pauw]

AG 101

07-01

I
II

Bach
Chopin

Schlafe mein Kind (Weihnachtsoratorium)
Nocturne in Es

[de Pauw]

AG 03

12-01

I
II

Bach
Field

Preludium en fuga in C
Chanson écossaise

[de Pauw]

AG 04

17-01

I

Wagner

Marche [Réligieuse](Lohengrin)

[de Pauw]

AG 04

II

Feestconcert 20-jarig jubileum Joh. Coenen
Mendelssohn
Aus dem Lobgesang

de Pauw

AG 06

28-01
25-03
08-04

I
II
I
II

Händel
Wagner
Mozart
Chopin

Allegro Concert Coucou et Rossignol
Lied an der Abenstern
Andante favori
Nocturne in B

[de Pauw]
[de Pauw]
[de Pauw]

AG 09
AG 25
AG 29

23-09

II

Coenen

Ave Maria (vi, harp, o)

[de Pauw]

AG 82

30-09

I
II

Bach
de Pauw

Toccata en fuga in d
Andante cantabile en Scherzo uit Suite I

[de Pauw]

AG 84

1886:

[..-01]
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07-10

I
II

Händel
Chopin

Concerto in d (#)
Prelude in Des

[de Pauw]

14-10

I
II

Mailly
Händel

Allegro en Andante uit 1e Sonate
Largo (vi, harp, o)

[de Pauw]

AG 88

Widor

Symphonie nr.4 in f, op.13/4

Widor

Le Ménestrel
LIII (1886), 5

Orgelconcert
Wagner
de Pauw
Schumann
von Weber
Mozart
Field
Händel
Bach
Schubert

de Pauw

GAA 602060

Intrade uit Lohengrin
Sarabande
Schöne Wiege
Grosze Fuge, aus einer Hymne
Andante favori
Chanson écossaise
Alleluia uit Messias
Fuga in g
Ave Maria

[Mendelssohn]

Zwei Lieder ohne Worte

de Pauw

NMI/Archief
Joh. Coenen

28-11

1887:
[?]

1888:
[geen gegevens]

1889:
15-03

I

1890:
[geen gegevens]

1891:
08-10

I
II

Bach
Beethoven

Toccata in F
Marcia funebre sulla morte d’un Eroe

de Pauw

NMI/Archief
Richard Hol

15-10

I
II

Mendelssohn
Bach
Gluck

Sonate in d [op.65/6]
Gavotte in b
Scène d’Orphée

de Pauw

NMI/RH

29-10

I
II

Bach
Lux

Toccata en fuga in d
O Sanctissima (Variations de concert)

de Pauw

NMI/RH

12-11

I
II

Bach
Hol

Passacaglia in c
Pastorale

de Pauw

NMI/RH

26-11

II

Guilmant

Allegro en Pastorale uit Sonate nr.1 in d
[op.42]

de Pauw

NMI/RH

03-12

I

Mozart

Larghetto

de Pauw

NMI/RH

25-02

II

Bach

Preludium in Es

de Pauw

NMI/RH

03-03

I

Händel

Allegro uit Concerto in D
Aria (Rinaldo)

de Pauw

NMI/RH

07-04

II

Bach
Wagner

Fuga in a
Marche Réligieuse (Lohengrin)

de Pauw

NMI/RH

1892:
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14-04

II

Widor

Andante en Toccata [uit ?]

de Pauw

NMI/RH

21-04

II

Rheinberger
Massenet

Finale uit Sonate in f
Prélude d’Hérodiade

de Pauw

NMI/RH

28-04

I
II

Mailly
Schumann
Arcadelt/Liszt

1e deel uit Sonate [in d]
1e Fuga [over B.A.C.H.]
Ave Maria

Tierie

NHI/RH

06-10

I

Fuga in c
de Pauw
Ave Maria
Marche funèbre et Chant séraphique [op.17]

NMI/RH

II

Bach
Arcadelt/Liszt
Guilmant

20-10

I
II

Rheinberger
Wagner

Concert (o, str, drie hoorns)
Marche Réligieuse (Lohengrin)

de Pauw

NMI/RH

08-12

I
II

Bach
Mendelssohn
Guilmant

Preludium in Es
Andante
Sonate nr.1 in d [op.42]

Tierie

C.1893, p.11/
NMI/RH

22-12

I
II

Gade
Wagner

Tonstück nr.1
Récit et Romance (Tannhäuser)

de Pauw

NMI/RH

12-01

I
II

Bach
Lemmens

Pastorale
De Storm

de Pauw

NMI/RH

26-01

I
II

Händel
Bach
de Pauw

Concert nr.13, Coucou et Rossignol
Fuga in g
Rêve d’amour

de Pauw

C.1893, p.39/
NMI/RH

02-02

I
II

Bach
Beethoven

Liebster Jesu, wir sind hier, Fuga in g
Andante uit 1e Sonate

de Pauw

NMI/RH

09-02

I
II

NMI/RH

I
II

Allegro uit 1e Sonate
Gavotte
Scène d’Orphée
Prélude, Fugue et Gavotte
Andante [uit 1e Sonate]

de Pauw

23-02

Mailly
de Pauw
Gluck
Bach
Mailly

de Pauw

NMI/RH

02-03

I

S. de lange

de Pauw

NMI/RH

II

Händel
Beethoven

Transcripties van Twee Oud-Nederlandse
Weisen
Allegro uit Concerto in F
Marcia funebre sulla morte d’un Eroë

09-03

I
II

Bach
Mozart

Preludium en fuga in a
Aus der Zauberflöte

de Pauw

NMI/RH

13-04

II

Bach
Mendelssohn

Fuga in D
Aus dem Lobgesang

de Pauw

NMI/RH

30-11

I
II

Händel
Mailly

Concerto in d, nr.1
Andante uit 1e Sonate

de Pauw

NMI/JC

07-12

I

Bach
Schumann
Chauvet
de Pauw
Sourget de
Santa Coloma

Toccata en fuga in d
Lebhaft, Scherzo, Langsam lebhaft
Pièce in b
Gavotte
Introduction et Choral [-]

de Pauw

NMI/JC

1893:

II
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1894:
18-01

I
II

Haydn
Wagner

Andante in G
Récit et Romance (Tannhäuser)

de Pauw

NMI/JC

22-03

I
II

Guilmant
Händel

Pastorale [uit Sonate in d nr.1]
1e Allegro uit Concert in F

de Pauw

NMI/JC

17-05

I
II

Schumann
Lux

Vorspiel Paradies und Peri
O Sanctissima, Variations de concert

de Pauw

NMI/JC

[…]

[…]

Vierne

Gavoty, p.67/
Souvenirs,
p.14, 117-118

C.F. Hendriks
Bach
Pessard
Dubois

Preludium en fuga
Preludium
Andalouse
Toccata [in G]

C.F. Hendriks

HO mrt 1896,
p.9

I

Saint-Saëns

C.1897, p.84

II

Liszt

Prélude et fugue in E [op.99/1]
Saint-Saëns
Bénédiction nuptiale [op.9]
Fantaisie in Es, [zonder op.nr.]
Prélude et fugue in B [op.99/2]
[Trois] Rapsodies Bretonnes [zonder op.nr.]
Berceuse [zonder op.nr.]
Fantaisie in Des [op.101]
Prélude et fugue in Es [op.99/3]
Fantaisie et fugue sur ‘Ad nos, ad
salutarem undam’
Prélude et Fugue in E [op.99/1]
Bénédiction nuptiale [op.9]
Expectans (Oratorio de Noël), (alt, o)
Fantasie in E [sic][zonder op.nr.]
Prélude et fugue in B [op.99/2]
Deus Abraham (alt, o)
Trois Rhapsodies Bretonnes [zonder op.nr]
Panis Angelicus (alt, o)
Passacaglia in c [zonder fuga]
Berceuse [zonder op.nr.]
Fantaisie [in Des], op.101
Jesus de Nazareth (alt, o)
Prélude et fugue in Es [op.99/3]
Fantaisie et fugue sur ‘Ad nos, ad
salutarem undam’

Saint-Saëns

NvdD 120697

[de Pauw ?]

GAA T602.060

1895:
± 15-05

1896:
± 01-03

1897:
02-06

13-06

Saint-Saëns

Franck
Bach
Saint-Saëns
Gounod
Saint-Saëns
Liszt

1898:
29/30-05

Groot Socialistisch Zang- en Muziekfeest
[…]
[…]

1899:
[geen gegevens]

1900:
[geen gegevens]
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1901:
24-11

Händel

Josua

de Pauw
Programma
Orat.Ver. + USO Coll.G. Schaap
o.l.v. D. de Lange

Händel

Der Messias

C. de Wolf, Kon. NMI/Archief
Orat.Ver. + CO E. Cornelis
o.l.v. A.H. Tierie

Hol, Zweers
Diepenbrock

[?]

E. Cornelis, Kon. NMI/EC
Orat.Ver. + CO
o.l.v. A.H. Tierie

Bach

Matthäus-Passion

E. Cornelis, Kon. NMI/EC
Orat.Ver. + CO
o.l.v. A.H. Tierie

Weingartner
Beethoven

[…]
Symfonie IX

E. Cornelis, Kon. NMI/EC
Orat.Ver. + CO
o.l.v. A.H. Tierie

25-10

Franck
Mailly
de Pauw

Final, op.21
Méditation
Gavotte, Rêve d’amour

L. Robert

HO dec. 1908,
p.1

27-10

[koorconcert o.l.v. A. ter Steege]

J. Verheijen

HO dec. 1908,
p.1

29-10

Bach
Widor

Toccata en fuga in d
Symfonie V, 1e deel

E. Cornelis

NMI/EC

07-02

Brest [Best]
Widor
Franck
Bach
Händel
Lefébure-Wély
de Pauw

Fantasia and Fugue
Toccata uit 5e Symphonie [op.42/1]
Final [op.21]
Fantasia en fuga in g
Allegro uit Concert in F
Prière
Rêve d’amour

L. Robert

HO mrt. 1909,
[p.1]

07-03

Bach
Mendelssohn
Buxtehude
Mozart
Saint-Saëns

Passacaglia in c
Variaties uit Sonate in d, op.65/6
Fuga in C
Andante in A
Marche héroïque

L. Robert

HO april 1909,
p.58

21-03

Bach
Mailly
S. de Lange

Toccata en fuga in d
Allegro en Andante uit 1e Sonate
Carillon

L. Robert

HO april 1909,
p.58

1902:
[geen gegevens]

1903:
22-03

1904:
10-04

1905:
09-04

1906:
13-05

1907:
[geen gegevens]

1908:

1909:
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01/04-05

Guilmant
Händel

Prière [uit op.16 of 17]
Halleluia uit der Messias

Händel

Der Messias

E. Cornelis, Kon. [programma]
Orat.Ver. + CO
o.l.v. A.H. Tierie

Bach
Franck

Toccata con Fuga
Pastorale, Allegro [?]

E. Cornelis

1914:
[?]

NMI/EC

V. Documenten met betrekking tot Jean-Baptiste de Pauw (1852-1924)
Va. Libretto Camoëns (1879, tekstdichter onbekend), compositie J.-B. de Pauw
Solisten: Camoëns (tenor), Catarina (sopraan)
Vocale ensembles: Soldats (TTBB), Matelots (TBB), Femmes (SSA)
Camoëns

Catarine
Camoëns
Catarina

Soldats

Camoëns

Soldats

Je fuis ces lieux, ces lieux jadis pleins de charmes, où maintenant
encore mes frères d’armes remplissent l’air de leurs accents joyeux !
Le cœur brisé, je fuis ces tristes lieux !
La belle nuit ! Le ciel sourit ! La lune murmure: espère, et j’ai perdu l’espoir !
Et comme un naufragé qui cherche au loin la dune,
je tends les bras vers toi, que je ne dois plus voir !
Idole que j’adore, delices de mes yeux,
aux tendres sons de la mandore je viens te faire mes adieux !
Si je pouvais entendre, comme autrefois, ta cantilène tendre, ta douce voix,
pour l’heure que j’envie je donnerais le restant de ma vie sans plainte
ni regrets !
Adieu, adieu mon adoré !
Ô ciel, qu’entends-je ? C’est sa voix !
Mon bien-aimé, c’est toi ! Je te revois !
Idole que j’adore, je viens te faire mes adieux !
J’ai pu te voir, te voir encore, j’ai pu te voir, je pars en bénissant les cieux !
Partir ! J’accours, vers toi je vole ! J’accours, vers toi je vole!
Et quand tu m’es rendu tu parles de partir !
Dis-moi que je suis folle ! Ah ! Dis-moi que j’ai mal entendu !
(dans le lointain)
Mandolines, castagnettes, éclatez en sons joyeux !
Danses, rires, amourettes, remplacez les longs adieux,
remplacez les longs adieux où se mouillent tous les yeux !
Accourrez, beauté piquantes, et chantez le verre en main, et buvez gaîment,
bacchantes, à l’oubli du lendemain, à l’oubli du lendemain !
Ô douce extase ! Ivresse pure et sainte !
Je sens son cœur frémir sous mon étreinte, et sur son front je puis enfin poser
le souffle ardent de mon premier baiser !
Ô douce extase ! Ivresse pure et sainte !
Ô douce extase, ivresse douce pure et sainte !
(plus éloignés)
Aux buveurs toujours avides, jeunes filles et vieux vins,
remplissons nos verres vides, et vidons nos verres pleins !
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Vous blondines, vous brunettes, folâtrez à qui mieux-mieux !
Mandolines, castagnettes, éclatez en sons joyeux, jusqu’à l’heure des adieux !
Catarina
Ah, laisse-moi, je meurs de honte !
Camoëns
Que ton amour fidèle et tendre soit bénie ! Rivaux jaloux je vous affronte !
Qu’ils viennent, ceux qui m’ont banni ! Je leur dirai : voici ma femme !
Sous leur sentence infâme ma tête se courbait hier !
Mais l’orgueil rentre en mon âme ! L’amour me rend heureux et fier !
Catarina, mon bien, ma vie ! Faut-il que tu me sois ravie ?
Catarina
Eh quoi ! Sous un ciel étranger tandis que tu cours au danger, je veux que moi
je résigne, et reste au foyer pleurer et prier, timide femme, amante indigne !
Non, non, ta campagne a pour loi de tout partager avec toi !
Trop cruel pour toi-même, envers celle qui t’aime sois clément !
Ne cours pas au devant du trépas !
Si l’envie ou la haine contre toi se déchaîne,
Ah ! Laisse-moi, par pitié, du chagrin qui te blesse,
laisse-moi, laisse-moi sans faiblesse, laisse-moi partager la moitié !
Mais te perdre, et survivre, j’y songe avec effroi, ou laisse-moi te suivre ou
reste auprès de moi !
Camoëns
Ma Catarina !
Catarina
Ah, reste !
Camoëns
Mon bien, ma vie !
Catarina
Sois clément !
Camoëns
Catarina !
Catarina
Mon bien aimé !
Camoëns
Ô je t’adore !
Soldats
(bocca chiusa)
L’aube luit, adieux mes belles, les étoiles du matin brillent moins que vos
prunelles, un dernier baiser mutin pour butin. Adieu donc, adieu mes belles !
Pour butin un doux baiser, l’aube luit, adieu mes belles !
L’aube luit, bonne nuit !
Camoëns
Il faut partir ! Le sort barbare en vain nous sépare, je suis à toi jusqu’au trépas,
je reviendrai vainqueur du More, et le héros qu’un peuple honore mettra
sa gloire sous tes pas !
Catarina
Le sort barbare de toi me sépare !
Camoëns
(gelijktijdig) Ma bien aimée!
Catarina
L’exil t’arrache de mes bras hélas, répétez-moi, cent fois encore, que bientôt
tu reviendras !
Camoëns
(gelijktijdig) Je reviendrai, je reviendrai bientôt vainqueur ! Il faut partir !
Catarina
Le sort barbare toi me sépare, l’exil t’arrache de mes bras !
Camoëns
(gelijktijdig) Il le faut !
Catarina
Répète-moi cent fois encore que toute nuit a son aurore et que bientôt
tu reviendras !
Camoëns
(gelijktijdig) Je suis à toi jusqu’au trépas, il faut partir, mon bien aimée ! A
toi !
Catarina
Hélas !
Camoëns
A toi !
Catarina et Camoëns A toi jusqu’au trépas !
Matelots
(au loin, dans les coulisses)
Au ciel, plus d’étoiles ! En mer ! La brise, de nos voiles, gonfle les toiles !
Plus d’étoiles, en mer ! En mer ! En mer ! Ah ! Hilloa ! Hilloa ! Ah !

321

Adieu, il faut partir !
Adieu, adieu je t’appartiens, adieu !
Ma bien aimée, adieu, je suis à toi !
Adieu, adieu, il faut partir !
Adieu, ma bien aimée !
A tout souffrir je me résigne, combats au milieu des dangers,
je reste au foyer, pleurer et prier !
Camoëns
Ma bien aimée !
Catarina
Mon cœur du tien se montre digne !
Camoëns
Sur des bords étrangers, au sein des dangers, je cours chercher un titre insigne !
Catarina
Adieu, adieu, mon bien aimé, il faut partir !
Camoëns
Poête et guerrier, un double laurier bientôt de toi me rendra digne !
Catarina
Mon cœur du tien se montre digne !
Camoëns et Caterina Tu m’appartiens ! Que Dieu protège notre amour !
Soldats
Adieu patrie, patrie aimée pour toi si nous mourons, un jour la
Renomméecouronnera nos fronts, la gloire nous appelle, à Dieu, patrie
aimée,ta voix, ta voix nous crie !
Matelots
(gelijktijdig) Adieu patrie, mon doux rivage, adieu patrie, adieu patrie !
Soldats
Il faut partir, adieu patrie, patrie aimée, adieu patrie !
Matelots
(gelijktijdig) Adieu patrie aimée, riants vallons, grands monts !
Soldats
La gloire nous appelle, adieu patrie !
Matelots
(gelijktijdig) Adieu patrie aimée, bientôt vers vous nous reviendrons !
Femmes
Adieu, vous tous que nous aimons, vaillante armée, adieu !
Adieu vaillante armée, adieu vaillants soldats, bannières au vent ! Les voiles
au vent !
Soldats
Ô ma patrie!
Femmes
(gelijktijdig) Guerriers en avant !
Matelots
(gelijktijdig) Ô ma patrie, mon doux rivage, adieu !
Femmes
Battez, tambours ! Sonnez, clairons !
Soldats
(gelijktijdig) Adieu, patrie aimée !
Matelots
(gelijktijdig) Adieu, patrie aimée !
Femmes
Adieu vaillante armée, battez tambours !
Soldats
(gelijktijdig) Adieu patrie aimée, la gloire nous appelle, adieu patrie aimée !
Matelots
(gelijktijdig) La gloire nous appelle, adieu patrie aimée !
Femmes
Sonnez clairons, battez tambours, vaillante armée, adieu !
Soldats
(gelijktijdig) Adieu mon doux rivage, patrie aimée, il faut partir, adieu !
Matelots
(gelijktijdig) Partons, la mer est belle, mon doux rivage, les voiles au vent !
Femmes, soldats et matelots (tutta forza) A la grâce de Dieu !
Camoëns
Catarina
Camoëns
Catarina
Camoëns
Catarina
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Vb. Algemeen leerlingenoverzicht J.-B. de Pauw
HO
DO
HP
BO

hoofdvak orgel
diploma orgel
hoofdvak piano
bijvak orgel

Cursusjaar
1884-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909*
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920**
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924

BP
PP
PdE
AU

HO DO HP BO BP
1
1
2
3
2
2
2
3
3
3
3
5
7
8
6
8
9
3
4
3
2
2
5
5
6
3
2
3
3
5
6
4
4
5
6
6
8

1
2
1
2
2
4
2
1

3
7
8
7
6
7
10
12
13

3
2
1

bijval piano
paedagogie [didactiek] piano
Prijs van Uitnemendheid
aantal lesuren per week

PP

15
22
28
26
29
25
26
30
28
32
29
31
40
43
43
41
36
38
36
39
35
40
41
31

PdE

1O

2O
1P

AU
8
10
14 ½
11
11
11
13
13
13 ½
13 ½
15 ½
17 ½
25 ¼
24
32 ½
17 ½ [?]
32 ½
39 ½
33
34 ½
27 ¾
33
35
28

1
1
2
1
1
2
1
2
1
2

20
17
17
23
21
16
14
16
17
16

1
4
3
1
3
3
3
4
5

20
18
17
7
11
20
20
27
11
4

9
9
6
5
7

1P

1O

21
26

36 ¾
24 ½
27
24 ¾
24 ¼
28 ¾
25 ¾
30
24 ¾
28 ¼

1 O, 2 P
2O

1

*) Van het cursusjaar 1908-1909 zijn geen gegevens voorhanden
**) Vanaf het cursusjaar 1919-1920 zijn leerlingengegevens niet in de Berichten vermeld

323

Vc. Leerlingenoverzicht hoofdvak orgel J.-B. de Pauw
Naam

Studietijd

G. Koek
Anton H. Tierie
A.L. (Louis) Hoog
J.F. Bos
G.H. Manikus
Cornelis Pameijer
mej. L.J.B. Deetman
Bernard J. ten Cate
Cornelis de Wolf
Jan Paardekoper
A.J.C. Mooy
J.A. Wolff
Jan Brugge
C.J. Spruyt
Louis Robert
Cornelis Tolk
Egbert Veen
Wouter Westerhoud
Gerrit Budelman
Evert Cornelis
Pieter van Heteren
Frieso Molenaar
Jan Slot
Carel Roest
Johan W. Meyll
Frans Hasselaar
Cornelis Wijers
Jan v.d. Bom
H.M. Keuning
J. F. (Frits) Rootlieb
Dirk J. v.d. Stam
Sipke Duif
Martin J. Lürssen
Evert L. Haak
Anthon v.d. Horst
W.F. Swijters
George Rubbert [Robert]
Jaap Zwaan
N.J. (Klaas) Bakker
Cor Kee
J.H. Pickkers
Jacob Bijster
Jan H.I.M. Nieland
Marius Monnikendam
Piet Halsema
J.T. Westerdaal

1886-1887
1888-1892
1889-1891
1890-1891
1891-1895
1892-1896
1894-1896
1895-1899
1896-1901
1896-1900
1898-1904
1898-1901
1899-1903
1899-1900
1899-1904
1900-1902
1900-1904
1900-1904
1901-1904
1902-1904
1902-1903
1903-1906
1903-1906
1903-1907
1905-1908
1906-1909
1908-1911
1909-1912
1909-1912
1909-1912
1910-1913
1911-1914
1911-1914
1914-1917
1914-1919
1914-1917
1916-1918
1916-1920
1917-1923
1917-1918
1917-1921
1919-1924
1919-1924
1920-1924
1921-1927
1921-1923

Diploma

Bijzonderheden
overleden in maart 1887
tot 1 april 1891

1896
tot 1 maart 1896
1899
1899
1900
1904

Prix d’Excellence 1901

1903
1902
1902
1904
1904
1904
1903

Prix d’Excellence 1904

Prix d’Excellence 1904

1906
1906
1907
1909
1911
1912
1912
1913
1914
1917
1917

Prix d’Excellence 1919

1918
1920
1920

Prix d’Excellence 1923

1921
1922
1922
1924
1927
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Prix d’Excellence 1924
Prix d’Excellence 1924

J.A. Huider
Jan L. Schouten
G.L.P.J. Snijders
E.A. Vos

1923-1927
1923-1927
1923-1926
1923-1928

1927
1927
1928

Vd. Repertoire-overzicht leerlingen Prijs van Uitnemendheid J.-B. de Pauw
1901 1904 1904 1919 1923 1924 1924
CdW EC
LR AvdH
KB
JB
JN

Duitse school:
Bach:

Toccata, Adagio et fuga in C
Toccata en fuga in d
Toccata in d [‘Dorische’?]
Toccata in F
Fantasia et fuga in g
Praeludium et fuga in a
Praeludium et fuga in c
Praeludium et fuga in D
Praeludium in Es
Praeludium [et fuga] in e
Praeludium in b
Passacaglia in c
Sonate nr. 2 in c
Sonate nr. 3 in d
Trio
Durch Adams Fall ist ganz verderbt
Es ist gewisslich an der Zeit
Ich ruf zu dur, Herr Jesu Christ
Komm Gott Schöpfer, heil’ger Geist
Nun freut euch, lieben Christengemein
Nun komm’ der Heiden Heiland
O Lamm Gottes unschuldig
Valet wil ich dir geben
Wachet auf ruft uns die stimme
Wir glauben all’an einem Gott, Vater
Händel/Best Concert in D
Concert in d
Concert in F
Concert in g
Concert in A
Muffat:
Toccata in F
Pachelbel:
Ciaconna in d
Fuga in as
O Traurigkeit, O Herzeleid
Hesse
Einleitung, Thema & Variationen
Karg-Elert Schmücke dich, o liebe Seele
An Wasserflüssen Babylons
O Gott, du grosser Gott
Passacaglia in es
Kühmstedt Fantasie in f
Doppelfuge in b
Lux
Concertfantasia ‘O Sanctissima’
Mendelssohn Sonate nr. 3 in A
Sonate nr. 6 in d
Reger
Consolation

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x
x
x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

Brahms

x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x

x
x
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x

x

CdW
Pastorale
Rheinberger Sonate nr. 18 in A
Sonate nr. ? in G
Rüfer
Sonate in g
Schumann Fuga nr. 1 in Bes
Fuga nr. 3 in g
Thiele
Concertsatz in c

EC

LR

AvdH

KB

JB
x

JN
x

x

x

x

x
x
x
x
x
x

x

Franse School:
Boëllmann
Bonnet
Dubois
Franck

Guilmant

d’Indy
Saint-Saëns
Vierne
Widor

Suite Gothique
Clair de lune, Caprice héroïque
Prélude in F, Toccata in G
Prélude, fugue et variation
Pastorale
Final
Cantabile
Pièce héroïque
Choral nr. 1
Choral nr. 3
Sonate nr. 1
Prière, Allegretto
Grand Choeur, Pastorale
Marche funèbre et Chant séraphique
Cantilena Pastorale
Prélude et petit canon
Prélude et fugue in C
Légende
Symphonie nr. 2 in D
Symphonie nr. 5 in f, 1e deel
Symphonie nr. 5 in f, 1e en 2e deel
Symphonie nr. 5 in f, 1e en 5e deel
Symphonie nr. 5 in F ?, 2e en 5e deel
Symphonie nr. 5 in f, 5e deel
Symphonie nr. 6 in g, 1e deel
Symphonie nr. 7 in a, 6e deel
Symphonie nr. 8 in b, 5e deel

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

x

x

x
x
x
x

x

x
x
x
x

x

Nederlandse School:
Sweelinck

Toccata in a
Fantasia in a
Fantasia in a

C.F. Hendriks Toccata
S. de Lange Sonate nr. 7 [in f]
Sonate [nr. 2 of 4] in D
Concertstück, op. 83
Trauungsmusik
Litzau
Thema met variaties
E. Mobach
Preludium en fuga in d
J. Röntgen
Passacaglia op thema van Tovey
C. de Wolf
Sonate
Fantasie over Psalm 33

x

x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Belgische School:
Jongen
Mailly

Improvisation-Caprice
Sonate, 1e en 2e deel

x
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x

x
x

x

CdW
x

Cantilena
Sonate in g

Tinel

EC

LR

AvdH

KB

JB

JN

x

Italiaanse School:
Bossi
Capocci
Frescobaldi
Gallieri

Etude symphonique
Sonate nr. 4 in Es
Fuga in G
Méditation

x
x

x
x
x

Deense School:
Gade

Drei Tonstücke

x

x

x

Engelse School:
Best
Smart

Fantasia et fuga in e
Air with variations in A

x

x

x

x

Russische School:
Borowsky

Sonate in C

x

Werken voor orgel en orkest:
Händel
Rheinberger

Concert in Bes
Concert II in g

x
x

Ve. Artikel Daniël de Lange (Nieuws van den Dag, 9 december 1904) t.g.v. het feit dat
J.-B. de Pauw vijfentwintig jaar eerder tot organist van het Paleis voor Volksvlijt
was benoemd [facsimile, zie katern afbeeldingen, pp. 400-402]
VI. Dispositievoorstellen van serie-orgels – Werkplaatsboek A. Cavaillé-Coll
(Compositions des jeux de nos divers modèles d’orgues)[werkplaatsboek van de firma A.
Cavaillé-Coll, ms. Oberlin College Library, pp. 125-135]
No. 1 Orgue de 4 jeux à 54 notes
A et B Clavier adhérant au buffet et à coulisse
1re Disposition A
1. Bourdon 8p basse
2. Flûte harmonique 8[p] dessus
3. Basse de Prestant 4p
4. Dessus de Prestant 4p
5. Basse de Doublette 2p
6. Dessus de Doublette 2p
7. Basse de Trompette 8p
8. Dessus de Trompette 8p
Coupe du Sommier No. 6

2me Disposition B
24 notes
30 ,,
24 ,,
30 ,,
24 ,,
30 ,,
24 ,,
30 ,,

1. Basse de Bourdon 8p
24 notes
2. Dessus de Flûte harm. 8p
30 ,,
3. Basse de Salicional 8p
24 ,,
4. Dessus de Salicional 8p
30 ,,
5. Basse de Prestant 4p
24 ,,
6. Dessus de Prestant 4p
30 ,,
7. Basse de Trompette 8p
24 ,,
8. Dessus de Trompette 8p
30 ,,
Coupe du Sommier No. 6² bis

No. 2 Orgue de 5 jeux à 54 jeux
A et B Clavier adhérant au buffet et à coulisse
Pédalier à tirasse d’ut en C [sic]: 13 notes
1re Disposition A

2me Disposition B
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1. Basse de Bourdon 8p
2. Dessus de Flûte harm. 8p
3. Basse de Prestant 4p
4. Dessus de Prestant 4p
5. Quinte 3p [sic]
6. Doublette 2p
7. Basse de Trompette 8p
8. Dessus de Trompette 8p
Coupe du Sommier No. 6bis

24 notes
30 ,,
24 ,,
30 ,,
54 ,,
54 ,,
24 ,,
30 ,,

1. Basse de Bourdon 8p
24 notes
2. Dessus de Flûte harm. 8p
30 ,,
3. Basse de Prestant 4p
24 ,,
4. Dessus de Prestant 4p
30 ,,
5. Dessus de Flûte 8p
30 ,,
6. Quinte 2⅔p
54 ,,
7. Basse de Trompette 8p
24 ,,
8. Dessus de Trompette 8p
30 ,,
Coupe du Sommier No. 6x

No. 3 Orgue O, petit modèle, de 6 jeux à 8 registres
Clavier adhérant au buffet, ou en console, de 54 notes
Pédalier à tirasse d’ut en fa, 18 notes, le buffet est en chêne (modèle No. 8), avec
25 tuyaux de Montre.
1. Basse de Bourdon 8p
2. Dessus de Bourdon 8p
3. Flûte 8p (basse acoustique)
4. Prestant 4p

26 notes
28 ,,
54 ,,
54 ,,

5. Quinte 2⅔[p]
6. Doublette 2p
7. Basse de Basson 8p
8. Dessus de Hautbois 8p

54 notes
54 ,,
26 ,,
28 ,,

Une pédale pour tirer le Basson et le Hautbois
Une ,,
pour repousser le Basson et le Hautbois.
[N.B. geen vermelding van Coupe-nummer]

No. 4 Orgue de 6 ½ jeux
Buffet M gr[osse] modèle en chêne poli (style renaissance), avec 23 tuyaux de Montre.
Le clavier d’ut à fa, 54 notes, est adhérant au buffet, et se trouve placé sur le coté
gauche en regardant le buffet. Pédalier à tirasse d’ut en sol, 20 notes
1re Disposition A

2me Disposition B

1. Montre 8p
54 [notes]
2. Prestant 4p
54 ,,
3. Basse de Bourdon 8p
24 ,,
4. Dessus de Flûte harm. 8p
30 ,,
5. Voix Céleste 8p C 4p
42 ,,
6. Doublette 2p
54 ,,
7. Dessus de Hautbois 8p
30 ,,
8. Trompette 8p
54 ,,
Une pédale pour tirer ou repousser la Trompette.
Coupe du Sommier No. 467bis

No. 5 Orgues de 8 Jeux, à deux Claviers
A et B
Pour églises
A

Les mêmes jeux ajustés dans un buffet en
chêne poli (style ogival) No. 17, avec 20
tuyaux de Montre. Tous ces jeux sont
enfermés dans une boîte expressive, exceptés
les basses de la Montre et du Bourdon et les
tuyaux de la façade. Une pédale pour tirer et
repousser la Trompette, et une pédale pour
faire expression. Claviers de 54 notes en
console. Pédale à tirasse de 20 notes.
Coupe du Sommier No. 467bis

Pour Salles de Concert
B

Buffet en sapin ou en chêne avec 23 tuyaux de
Montre. Les deux claviers, chacun de 54 notes,
et un pédalier à tirasse en console, sur le devant
du buffet.
Coupe du Sommier No. 423

Tout l’instrument est enfermé dans une grande boîte expressive avec soubassement en sapin excepté les tuyaux de bois pour les basses. Les 2 claviers, chacun de 54 notes et le
pédalier à tirasse de 20 notes sont en console,
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placé sur le devant du buffet.
Coupe du Sommier No. 453

1er Clavier, 54 notes

1er Clavier, 54 notes

1. Montre 8p
2. Flûte harmonique 8p
3. Prestant 4p
4. Bourdon 8p

54 [notes]
54 ,,
54 ,,
54 ,,

2eme Clavier, expressif

1. Montre (Principal) 8p
2. Bourdon 16p
3. Prestant 4p
4. Bourdon 8p

54 notes
54 ,,
54 ,,
54 ,,

2me Clavier, expressif

5. Viole de Gambe 8p
6. Flûte octaviante 4p
7. Voix Céleste 8p C 4p
8. Trompette 8p

54
54
42
54

,,
,,
,,
,,

5. Viole de Gambe 8p
6. Flûte octaviante 4p
7. Plein-jeu 2 à 4 rangs
8. Trompette 8p

Pédales de Combinaison:

54
54
180
54

,,
,,
,,
,,

Pédales de Combinaison:

1. Tirasse du 1er Clavier
2. Tirasse du 2me Clavier
3. Accouplement des Claviers
4. Tremblant
5. Expression

1. Tirasse du 1er Clavier
2. Tirasse du 2me Clavier
3. Accouplement des Claviers
4. Tremblant
5. Expression

No. 6
Orgues de 10 jeux à 2 Claviers
A, B, C, D
1er Disposition A

2me Disposition B
pour Salle[s] de Concert

1er Clavier, 54 ou 56 notes

1er Clavier, 54 notes

Coupe du Sommier No. 422

Coupe du Sommier No. 464

1. Montre 8p
2. Flûte harmonique 8p
3. Prestant 4p
4. Bourdon 8p

54 [notes]
54 ,,
54 ,,
54 ,,

1. Principal 8p
54 [notes]
2. Prestant 4p
54
,,
3. Bourdon 16p
54
,,
4. Plein-jeu harm: 2 à 4 rangs 180
,,
5. Flûte harmonique 8p
54
,,

2me Clavier, expressif, 54 notes
2me Clavier, expressif, [54 notes]
5. Viole de Gambe 8p
6. Flûte octaviante 4p
7. Voix Céleste 8p C 4p
8. Doublette 2p
9. Trompette 8p
10. Basson & Hautbois 8p

54
54
42
54
54
24 & 30

,,
,,
,,
,,
,,
,,

6. Viole de gambe 8p
7. Flûte octaviante 4p
8. Voix Céleste 8p C 4p
9. Basson 16p
10. Trompette 8p

Pédales de Combinaison:

54
54
42
54
54

Pédales de Combinaison:

er

1. Tirasse du 1 Clavier
2. Tirasse du 2me Clavier
3. Accouplement des Claviers
4. Tremblant
5. Expression

1. Effets d’orage
2. Tirasse du 1er Clavier
3. Tirasse du 2me Clavier
4. Accouplements des Claviers
5. Tremblant
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,,
,,
,,
,,
,,

6. Expression
Tout l’orgue, exceptés les basses, est enfermé
dans une grande boîte expressive en sapin. Les
claviers sont en console sur le devant de l’instrument. Le pédalier à tirasse d’ut en sol, 20
notes.

Le buffet en chêne ou en sapin, avec 23 tuyaux
de Montre. Les claviers en console. Le pédalier
à tirasse d’ut en sol, 20 notes.

3me Disposition C

4me Disposition D

Coupe du Sommier No. 455

Coupe du Sommier No. 455bis

1re Clavier

1er Clavier

1. Montre 8p
2. Bourdon 16p
3. Flûte harmonique 8p
4. Prestant 4p

54 [notes]
54 ,,
54 ,,
54 ,,

1. Montre 8p
54 [notes]
2. Bourdon 16p
54 ,,
3. Flûte harm: 8p
54 ,,
4. Prestant 4p
54 ,,
5. Plein-jeu harm: 2 à 4 rangs 180 ,,

2me Clavier, expressif
2me Clavier, expressif
5. Viole de Gambe 8p
6. Flûte octaviante 4p
7. Voix Céleste 8p C 4p
8. Plein-jeu 2 à 4 rangs
9. Trompette 8p
10. Basson Hautbois 8p

54
54
42
180
54
24 & 30

,,
,,
,,
,,
,,
,,

6. Viole de Gambe 8p
54
7. Flûte octaviante 4p
54
8. Voix Céleste 8p C 4p
42
9. Trompette 8p
54
10. Basson hautbois 8p
24 & 30

Pédales de Combinaison:

Pédales de Combinaison:

1. Tirasse du 1er Clavier
2. Tirasse du 2me Clavier
3. Accouplement des Claviers
4. Tremblant
5. Expression
Buffet en chêne ou en sapin, soit No. 9 en style
renaissance, ou No. 18 en style gothique. Tous
ces deux buffets sont décorés chacun de 23 tuyaux
de Montre. Les claviers en console, sont placés
sur le devant du buffet. Le pédalier à tirasse d’ut
en sol, 20 notes.

No. 7
A, B

,,
,,
,,
,,
,,

1. Tirasse du 1er Clavier
2. Tirasse du 2me Clavier
3. Accouplement des Claviers
4. Tremblant
5. Expression
Buffet en chêne ou en sapin, comme pour la
première et 3me disposition. Les claviers en
en console, placé sur le devant du buffet. Le
pédalier à tirasse d’ut en sol, 20 notes.

Orgues de 12 Jeux à 2 Claviers
1re Disposition A

2me Disposition B

Coupe du Sommier No. 516

Coupe du Sommier No. [477 modifié]

1er Clavier, 54 notes
1. Montre 8p
2. Prestant 4p
3. Salicional 8p
4. Bourdon 16p
5. Flûte harmonique 8p
6. Flûte douce 4p

1me Clavier, 54 notes
54 [notes]
54 ,,
54 ,,
54 ,,
54 ,,
54 ,,
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1. Montre 8p
54 [notes]
2. Prestant 4p
54 ,,
3. Salicional 8p
54 ,,
4. Bourdon 16p
54 ,,
5. Flûte harmonique 8p
54 ,,
6. Plein-jeu harm: 2 à 5 rangs 198 ,,

2me Clavier, 54 notes, expressif
7. Viole de Gambe 8p
8. Flûte octaviante 4p
9. Voix Céleste 8p C 4p
10. Plein-jeu harm: 2 à 5 rangs
11. Trompette 8p
12. Basson-Hautbois 8p

54
54
42
198
54
54

2me Clavier, 54 notes, expressif
,,
,,
,,
,,
,,
,,

7. Viole de gambe 8p
54
8. Flûte octaviante 4p
54
9. Voix Céleste 8p C 4p
42
10. Basson 16p, basse acoust. 54
11. Voix Humaine ou
Basson Hautbois 8p 54
,,
12. Trompette 8p
54

Pédales de Combinaison:

,,
,,
,,
,,
,,

Pédales de Combinaison et Claviers comme
dans la 1re disposition

1. Tirasse du 1er Clavier
2. Tirasse du 2me Clavier
3. Accouplement des Claviers
4. Tremblant
5. Expression

No. 8
Orgues de 12 Jeux à 2 Claviers, avec Pédalier de 30 notes, pouvant jouer
C, D, E séparément les Basses de 3 Jeux
1re Disposition C
1er Clavier, 56 notes (Trinité)*)

1er Clavier, 56 notes

Coupe du Sommier No. 462

Coupe du Sommier No. 514

1. Montre 8p
2. Prestant 4p
3. Salicional 8p
4. Bourdon 16p
5. Flûte harmonique 8p
6. Plein-jeu harm: 2 à 5 rangs

56 notes
56 ,,
56 ,,
56 ,,
56 ,,
208 ,,

1. Montre 8p
2. Prestant 4p
3. Salicional 8p
4. Bourdon 16 p
5. Flûte harmonique 8p
6. Flûte douce 4p

2me Clavier, 56 notes, expressif
7. Viole de Gambe 8p
8. Flûte octaviante 4p
9. Voix Céleste 8p C 4p
10. Basson 16p
11. Voix humaine 8p
12. Trompette 8p

56
56
44
56
56
56

56 [notes]
56 ,,
56 ,,
56 ,,
56 ,,
56 ,,

2me Clavier, 56 notes, expressif
,,
,,
,,
,,
,,
,,

7. Viole de Gambe 8p
56
8. Flûte octaviante 4p
56
9. Voix Céleste 8p c 4p
44
10. Plein-jeu harm: 2 à 5 rangs 208
11. Trompette 8p
56
12. Basson & Hautbois 8p
56

,,
,,
,,
,,
,,
,,

Pédalier à tirasse de 30 notes, d’ut en fa. Les 3
NB. Les trois jeux soulignés se jouent
jeux soulignés se jouent séparément sur ce clavier,
séparément à la Pédale, com[me] ci dessus.
sans faire emploi des tirasses, et se tirent par des
Voir le reste les mêmes observations.
boutons de régistres spéciaux. Les claviers en
console. Pédales de combinaison comme l’article 7º.
*) Koororgel Ste.-Trinité te Parijs, opgeleverd 7 november 1867 (Eschbach, 290)

3me Disposition E
Coupe du Sommier No.[462]
Pareille à la 1re disposition, mais avec 4 jeux séparés pour la pédale: le Bourdon 16p, la Flûte harm:
8p, le Basson 16p et la Trompette 8p. Pour la reste les mêmes observations.

331

No. 9 Orgues de 14 Jeux de 56 notes à 2 Claviers, avec un Pédalier de 4 jeux empruntés.
A, B
1re Disposition A
1er Clavier, 56 notes
1. Montre 8p
2. Prestant 4p
3. Salicional 8p
4. Bourdon 16p
5. Flûte harm. 8p
6. Bourdon 8p
7. Flûte douce 4p

54 [sic] notes
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Coupe du Sommier No. 520

2me Clavier, 56 notes, expressif
Chapes
12
8
10
13
11
10
8

8. Flûte traversière 8p [56 notes]
9. Viole de Gambe 8p
,,
10. Flûte octaviante 4p
,,
11. Voix Céleste 8p [C 4p] ,,
12. Trompette 8p
,,
13. Basson & Hautbois 8p ,,
14. Voix Humaine 8p

Chapes
11
8
9
8
13
11
10

Pédalier à tirasse de 30 notes, d’ut à fa. Les 4 jeux soulignés se jouent séparément sur ce clavier sans
faire emploi des tirasses, et se tirent par des boutons de régistres spéciaux.
Les claviers en console. Pédales de combinaison comme à l’article No. 7.

2me Disposition B
Coupe du Sommier No. 520
Disposition pareille à la 1re, mais au lieu de la Trompette 8p et du Basson & Hautbois 8p, il y a Basson
16p acoustique et Trompette 8p. Pour le reste les mêmes observations.

No. 10 Orgues de 16 jeux de 56 notes à deux claviers avec un pédalier de 4 jeux empruntés.
1re Disposition
1er Clavier, 56 notes

2me Clavier expressif de 56 notes

1. Montre 8p
2. Prestant 4p
3. Salicional 8p
4. Bourdon 16p
5. Flûte harm: 8p
6. Bourdon 8p
7. Flûte douce 4p
8. Doublette 2p
(ou Plein-jeu 2 à 5 rangs)

9. Flûte traversière 8p
10. Viole de Gambe 8p
11. Flûte octaviante 4p
12. Voix Céleste 8p
44 notes
13. Octavin 2p
14. Trompette 8p
15. Basson & Hautbois 8p
16. Voix Humaine 8p

N.B. Les mêmes observations comme pour le sommier précédant No. 9 A & B
[N.B. Geen vermelding van Coupe]

No. 11 Modèles à double expression
Orgue de 10 jeux, avec pédalier emprunté de 2 jeux à 30 notes
1er Clavier, 56 notes, expressif

2me Clavier, 56 notes, expressif

1. Trompette 8p
2. Prestant 4p
3. Bourdon 8p
4. Principal 8p

6. Flûte traversière 8p
7. Viole de Gambe 8p
8. Flûte octaviante 4p
9. Voix Céleste 8p 44 notes
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5. Bourdon 16p

10. Basson & Hautbois [8p]

Les reste comme à l’ordinair.
[N.B. Geen vermelding van Coupe-nummer]

VII. Verslagen van de oplevering van het orgel in de St.-Augustinuskerk
VIIa. Orgel in de parochiale kerk van den Heilige Augustinus te Amsterdam
[Keuringsverslag /1 Oct. 1881/]
Verslag van de deskundigen door de partijen aangesteld tot Keuring van het Orgel door den
Heer Cavaillé-Coll, te Parijs in de parochiale kerk van den Heilige Augustinus te Amsterdam
gebouwd.

Inhoud
Algemeene zamenstelling ………………………………………………… Blz. 1
Orgelkast en front …………………………………………………………
1
Inwendig timmerwerk ……………………………………………………..
2
Windtoestel ………………………………………………………………..
3
Windlade …………………………………………………………………..
11
Overbrenging van de beweging van het klavier naar de windlade ………..
15
Claviatuur met hare meer onmiddelijke aanhangselen …………………….
20
Expressie-kast ……………………………………………………………...
25
Pijpwerk ……………………………………………………………………
26
Stemmenafleiding ………………………………………………………….
32
“Intoneering” en stemming ………………………………………………...
35
Besluit en uitspraak ………………………………………………………...
50

VERSLAG
Op den een en dertigsten Augustus en op den eersten September achttien-honderd een
en tachtig, te Amsterdam, zich naar de kerk van den Heiligen Augustinus begevende, zijn de
ondergeteekenden, Charles-Louis-Marie Philbert en Josephus-Antonius Verheijen, in tegenwoordigheid van den orgelmaker, tot de keuring van het nieuwgebouwd orgel overgegaan als
volgt; te weten:

1
Algemeene zamenstelling.
De eerste zorg der ondergeteekenden bestond in het vergelijken van de grootte en algemeene zamenstelling van het orgel met de bepalingen van het bestek tusschen de partijen op
19 Januarij 1881 vastgesteld en geteekend.
Het getal, de toonhoogte en de verdeeling der stemmen op de klavieren, het getal en de
omvang van deze laatste, het getal der registerknoppen en hulptreden, werden in volmaakte
overeenkomst met het bestek gevonden.
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2
Orgelkast en front.
Vervolgens hebben de ondergeteekenden het materiaal, de afmetingen en den bouw
van de orgelkast evenzeer in vergelijking met het bestek nagegaan, en bevonden dat het materiaal, zijnde goed Riga vurenhout voor de inwendige vertimmering en schoon, waardig gebeeldhouwd eikenhout, in zijne natuurlijke kleur, voor de buitenzijde van de kast; alsmede
fijn, zorgvuldig gepolijst en gebruineerd, helder glanzend tin voor de frontpijpen, naauwkeurig met de bepalingen van het bestek overeenkwamen, [blz.2] alsook de maat bij iedere
afmeting van het geheel.
Een versiersel in den vorm van eene zogenaamde ga[a]nderij, dat niet voorkomt in de
teekening bij het bestek gevoegd, is evenwel achter het kroonwerk van de middenkast aangebracht, met het doel om het afsteken van dit gedeelte dat van achteren sterk verlicht wordt, op
den witte muur van de kerk, voor het oog te verzachten. Tevens is het daardoor mogelijk
geworden eenige meerdere hoogte voor de expressie-kast te winnen, hetgeen niets dan
voordeel aanbiedt.
De in- en uitwendige vertimmering van de kast, de ruime en gemakkelijk geschiedende opening der paneelen, om toegang er in te verleenen, hebben aan de ondergeteekenden
volkomene voldoening gegeven.

3
Inwendig timmerwerk.
Verder hebben de ondergeteekenden hunne aandacht gewijd aan de zamenstelling en
vertimmering van al de deelen bestemd om den windtoestel, de windladen en de trekkingsinrichting van het instrument te dragen. Bedoelde gansche vertimmering, stevig op de balken
van den vloer bevestigd, is uit zware stijlen, leggers en kruisstukken van “pitch-pine” vervaardigd, eene houtsoort die, even als dennen, boven eikenhout verkieslijk is, wanneer sommige
deelen rechtstandig beladen moeten worden en, buitendien, dennenhout overtreft en eikenhout
te naasten bij evenaart voor het draagvermogen van waterpas liggende deelen. Alle voegingen
en verbanden zijn aan ondergeteekeneden gebleken met de meeste zorg en netheid uitgevoerd
[blz.3] en, bovendien, met zoogenaamde “biljart aanschroevingen” op vele plaatsen versterkt
te zijn, bestaande uit in het hout gelaschte zware ijzere moeren, waarin dikke platkoppige
schroeven zoodanig werken, dat daardoor eene algeheele onvrijkbaarheid tot stand gebracht
wordt. Door die goede constructie en die voorzorgen, is niet alleen eene mate van kracht
verzekerd, veel grooter dan noodig om de er op rustende gedeelten van het instrument, zonder
in het minst te zwichten te dragen, maar ook zulke eene onbewegelijkheid, dat hevige schokken, hetzij door opzettelijk met geweld op de balgsleutels te trappen veroorzaakt, hetzij door
met groote kracht te registers uit- en in te drijven, niet de geringste beweging in het gansche
zamenstel opwekken; eene hoofdvereischte voor de juiste regeling en duurzame instandhouding van al de bewegbare deelen.

4
Windtoestel.
Vervolgens hebben de ondergeteekenden den windtoestel onderzocht.
Dezelve bestaat, ten eerste, uit twee pompbalgen door eene balanskoppeling vereenigd. Uit
deze pompbalgen dringt de geperste lucht in een groot zoogenaamd “égalisateur”, bestaande
uit een vierkant horizontaal balg, met enkele vouw, wiens boventafel, door sterke stale veeren
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van bijzonder maaksel gedrukt, geeft zoodanig toe bij iederen pompslag, dat de schok er van
als het ware gebroken wordt, eer dezelve tot in den eigelijken “réservoir” kan dringen.
[blz.4] Bedoelde “réservoir” boven den “égalisateur” geplaatst, met welken dezelve geene
gemeenschap heeft als door eene rekbaren windkoker, is insgelijks horizontaal, met compensatievouwen, volgens Cummins stelsel, voorzien, en schept automatisch de geperste lucht uit
den “égalisateur” en wel juist in dezelfde mate als door den organist verbruikt wordt; zoodat,
zoolang de “egalisateur” behoorlijk vol wordt gehouden, er ontstaat in het bovenblad van de
“réservoir” geene plotselinge daling noch stuiting. Daardoor wordt iedere schok uit ongelijkmatigheid in het verbruik van lucht vermeden. De automatische voeding geschiedt bovendien
door middel van zoogenaamde “compenserende” ventielen, ten einde wederstand tegen het
bovenblad van den “réservoir” te vermijden, hetgeen eene drukkingsvermindering zoude
veroorzaken.
Is dit stelsel van luchtpersing hoog vernuftig ingericht, om de meeste gelijkmatigheid
aan den wind te geven, aan den anderen kant kan de zamenstelling van den gansche toestel
uitmuntend genoemd worden, wat soliede, zorgvuldige, ja keurige bewerking aangaat.
De ramen en paneelen van den bladen uit zwaar gezond rigasche greenenhout,
behoorlijk geklampt en zuiver recht, zijn van binnen vooreerst op al de voegen met geschuind
wit led0er, en daarna overal, als ook de bladen van de vouwen, met sterk gelijmd papier
gevoerd.
Van buiten zijn de bladen dik bestreken met een bijzonder kleursel, dienende om de
natuurlijke ondoordringbaarheid van het harsachtig hout aan de geperste lucht [blz.5] die,
vooral bij de opvolgende opdrooging, grooter is dan die van eikenhout, nog te verhoogen, en
tevens om het hout tegen de invloed van de vochtigheid te beschermen.
Met groote naauwkeurigheid bewerkt, en goed berekend wat hunne afmetingen betreft
in verhouding met den opgang, zijn de vouwen van buiten net beplakt met gevernisd marokkijnpapier. Al het leder, hetzij langs de kanten der vouwen, hetzij voor de oksels, (voor deze
laatste dubbel,) is van de beste soort, dik, gaf en zacht, van binnen met dragantgom gedrenkt,
van buiten met eigenaardigen engelschen vernis gladbestreken, die, steeds lenig blijvende, de
poriën van het leder digtmaakt en hetzelve tegen stof en bevuiliging beschermt zonder het te
doen bersten. De voegen van het leder zijn met zooveel zorg en netheid behandeld, dat het
moeite kost om ze te onderscheiden. Het geheel biedt aan het oog een bijzonder gezond en
sierlijk aanzien.
De hoeken van de vouwen, juist afgesneden en goed afgerond, oefenen bij op- en neergaande beweging, rekking noch wringing op het leder.
De “réservoir” is voorzien met een voldoende aantal zoogenaamde “parallelismetoestellen” van verlakt ijzer, met kopere vrijwingsplaatjes, en op ijzere onderstukken gehecht,
ter voorkomming van het slijten van het hout of loslaten van de bouten. Het gewicht op den
“réservoir” bestaat uit net gelakte en ordelijk geschikte platen van gegoten ijzer. Het rekbaar
kanaal tussen de “égalisateur” en den “réservoir”, even keurig bewerkt als die twee groote
balgen, is met zeer zacht, goed gevernisd geiteleder gegarneerd.
De werking van den “réservoir” attent [blz.6] gadegeslagen hebbende, konden de
ondergeteekeneden geene afwijking van waterpas in het bovenblad of van evenwijdigheid bij
de vouwen, noch de minste kraking of vringing ontdekken.
De pompbalgen zijn op gelijke voortreffelijke wijze behandeld en bewerkt.
De zamenstelling van den toestel voor het treden verdient in hooge mate de aandacht, wegens
vernuftig aanleg en uitmuntende bewerking.
Zorgvuldig gedraaid, loopen de asbouten der treden in bronze nokken, met zoogenaamde “graisseurs automatiques” voorzien, zoodat, deze laatste eens met machine-olie
gevuld zijnde, de geregelde loop van die deelen blijft voor meer dan een jaar behoorlijk en
zindelijk verzekerd.
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Ter vermijding van kraken of piepen, is de verbinding van de treden met de balans die
ze aan elkaar koppelt tot verligting van den balgentredersarbeid, niet door bouten, maar wel
met behulp van eene zoogenaamde “pointes de Diamant” inrichting bewerkstelligd, waarbij
geene smering noodig is en geene bevuiling te duchten.
De pompbalgen werken met de noodige stilte van de zuigkleppen en, de “réservoir”
eens vol zijnde, ontlasten automatisch in elkander, zoodat geen “overpompen” kan ontstaan.
De winddrukking is in den gevulden “égalisateur” aan 120 millimeters, in den
“réservoir” aan 95 millimeters waterkolom gelijk.
De gezamentlijke inhoud van de blaasbalgerij is ons gebleken ten naaste bij 1815 liter
te bedragen, hetgeen bij herleiding [blz.7] tot gelijkmatige drukking van 95 millimeter water,
bij gemiddelde barometershoogte, gelijk staat voor het verbruik aan ongeveer 1817 liter.
Gevuld zijnde, liet het windtoestel in ’t geheel geen waarneembare windverlies bemerken, terwijl dezelve, zonder spelen, maar met al de registers open, meer dan vijf minuten
noodig had, om, door de onvermijdelijke poriën doorzijpeling, ledig te worden.
Onder geregelde werking van de pompbalgen, kunnen de “égalisateur” en de “réservoir” in 15 seconden gevuld worden. Er wordt dus ruim 121 liter lucht (tot 95 millimeters
waterdrukking herleid) in de seconde ingeperst.
Proefondervindelijk blijkt het dat, in een orgel als dit van Sint Augustinus zamengesteld, bij het houden van het meest volledig akkoord dat te denken is, namelijk:

de middelbare windvertering per stem bedragt ongeveer zeven liter in de seconde.
Die middelbare vertering op zeven liter gesteld zijnde, zal het vol werk, voor het
bovenstaande akkoord, aan wind in de seconde behoeven:
7 x 16 = 112
liter
Waarbij dient gevoegd te worden het verlies van den
windtoestel in de seconde:
1817 = 6,056 liter
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Derhalve, algemeen windverbruik in de seconde:
112 + 6,056 = 118,056 liter.
[blz.8] Daar de pompbalgen 121 liter in de seconde kunnen verschaffen, blijkt het
reeds dat een zoodanig akkoord, onbeperkt, en wel met een overschot van 2,944 liter in de
seconde, volgehouden kan worden. Daarbij echter dient men op te merken:
1. Dat de “voix celeste”, medegerekend bij de berekening van de middelbare
windvertering, wordt nooit bij het vol werk gebruikt, waardoor het overschot op ongeveer 9,9 liter per seconde wordt verhoogd.
2. Dat de windtoestel, buiten den aanvoer door de pompbalgen, nog 1817 liter geperste
lucht, of zij meer dan 113 liter per stem, in voorraad kan houden; hetgeen goed genoeg
is om het hierboven aangegeven akkoord, gedurende zestien seconden, met vol werk
te voeden.
3. Dat eindelijk het lang volhouden van een dusdanig akkoord zeer zeldzaam in de
praktijk kan voorkommen.
Uit dit alles, blijkt genoegzaam dat de windtoestel ruim bij machte is om het orgel
regelmatig van wind te voorzien.
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Om den wind in den “égalisateur” tot eene drukking van 120 millimeters waterkolom
te persen, moet het gewicht van bovenblad, vouwen en ballast te zamen, kilogr. 427,8 vertegenwoordigen. Op den réservoir zijn kilogr. 338,675 noodig.
Daaruit volgt dat, om den windtoestel gestadig in vijftien seconden te vullen, men
zoude eene doorlopende theoretische kracht van 14,23 elpond moeten aanwenden, en de practische krachtuitwerking op 80 % berekenende, van 17,19 elpond. Men moet echter in het oog
houden dat eene [blz.9] zoodanige gestadige vulling alleen dan zoude gevoorderd worden,
indien men onophoudelijk, èn het vol werk gebruiken, èn het volledigst akkoord volhouden
wilde, terwijl, integendeel, het vol werk stellig niet voor de helft van den tijd in eene
regelmatige orgelbespeling optreedt, en een akkoord van veertien noten in de lagere octaven,
zeker tot de groote zeldzaamheden behoort.
Op de bovenstaande gegevens kan met het doorloopend krachtgebruik gerust op ongeveer 4/10 van het berekend maximum schatten, of zij op 7,116 elpond; hetgeen vrij wel overeenkomt met de hoeveelheid van 7 elpond, welke voor maatstaf van normale krachtvoortbrenging van een volwassen mensch, in de industriele begrootingen wordt aangenomen.
Buitendien geldt deze maatstaf voor doorloopend werk, terwijl de balgentreder zelden
een paar uur lang achtereen behoeft te werken.
De zamenstelling van dit gedeelte van den windtoestel, waarop de kracht regtstreeksch
wordt geoefend, biedt overigens zeer gunstige voorwaarden daartoe, aangezien de trapper
werkt alleen door opheffing van zijn eigen ligchaamsgewigt, zonder kromming van den rug
noch beklemming van de borst, vooral met de beenen, en toch met eene verligtende verdeeling van den arbeid tusschen arm- en beenspieren, en aangezien hij steeds dáár blijvt wáár hij
moet werken, zonder verspilling van tijd en kracht, om van de eene tot de andere balgsleutel
over te gaan.
Wegens dit alles, geloven wij dat, voor zooveel de menschelijke niet door werktuigelijke kracht vervangen wordt, om wind [blz.10] aan het orgel te leveren, geen meer voordeelig
stelsel dan het bovenbeschrevene kan aangewend worden, en, in aanmerking nemende de
soliditeit, de juistheid en de keurigheid van het fatsoen, aarzelen wij geenszins den windtoestel in het orgel van Sint-Augustinuskerk, voor ruimschoots aan al de eischen van de kunst
voldoende te verklaren.
Bij vergelijking tusschen verschillende windtoestellen, komt het overigens veel er op
aan, onder welke drukking wordt de wind, ingeperst. Onder eene drukking van zeventig à
tachtig millimeter water, hier te lande in vele orgels gebruikelijk, heft de trapper niet meer dan
zeventig à tachtig kilogram op, voor dezelfde balgoppervlakte voor welke hij, onder eene
drukking van honderdtwintig millimeter, ook honderdtwintig kilogram tot dezelfde hoogte
zoude moeten opvoeren. Insgelijks moet men op de meer of minder ruime voeding van de
stemmen letten, aangezien, zelfs onder gelijke drukking, bij ruimer windverbruik, de trapper
is verplicht de balgen meer herhaaldelijk in dezelfde tijd te vullen, hetgeen gelijk staat met het
persend gewigt op eene meerdere hoogte te heffen. Het is derhalve irrationeel eene vergelijking tusschen den arbeid van twee orgeltrappers te willen instellen, zonder met het verschil
aan drukking en aan voeding der stemmen degelijk rekening te houden.
[blz.11]
Windlade.

5

Het hout van de in twee gelijke deelen verdeelde windlade, is aan de ondergeteekenden, na zeer naauwkeurig onderzoek, wagenschot gebleken te zijn van de beste en schoonste
qualiteit, van blonde frische kleur, regtdradig en met eene schoone schuin loopende malie,
zonder het geringste teeken dat aanwezigheid kon doen verdenken van eenig gebrek; als spint,
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rotte knoesten, spleten, kwasten, laagscheiding. wormstekigheid, vurigheid, vlekkerigheid of
zoogenaamde uilenveren enz.
Voorts getuigde de bewerking toevertrouwd te zijn geweest aan eene zeer bekwame hand, de
snede overal flink en precies zijnde, de voegen met groote juistheid en naauwkeurigheid uitgevoerd, de belijming, voor zooverre waarneembaar, fijn en gezond.
De deuren van de windkasten, welke voor het gedeelte aan het hoofdmanuaal eigen,
van voren door de “frise” genaakbaar zijn, sluiten naauwkeurig, en zijn gemakkelijk te openen. De windstokken bestaan uit even fijn en gezond hout als het ligchaam van de lade, zijn
met een behoorlijk aantal goede sterke houtschroeven voorzien, sluiten regelmatig aan elkander, en vertoonen geen spoor van trekking. De boring is zeer ruim en de holten dienende om
de punt van de pijpvoeten te ontvangen, zijn overal zuiver en regelmatig gevormd. De pijpborden, van genoegzame dikte, gezond van hout, met talrijke stijltjes geschoord, staan goed
onvrijkbaar [blz.12] vast, en zijn zeer zorgvuldig bewerkt en gebord, om de voeten van de
pijpen zuiver en vast genoeg om te vatten, en de pijpen goed loodrecht te houden; de windladen en borden overigens naauwkeurig waterpas liggende.
De twee gedeelten van de windlade, elk met twee windkasten voorzien zijnde, waarvan eene voor ieder manuaal; is de onderkant, bij de vier windkasten, ingericht tot zoogenaamde “ventres élastiques”, bestemd om iedere stoornis of wankeling in de vastheid van den
wind tegen te gaan.
Deze hoog nuttige inrichting bestaat daarin, dat eene meer of minder groote
oppervlakte van den bodem onder de lade, in afzonderlijk afgesloten verband staande met
iedere windkast, uit eene plaat caoutchouc tusschen twee linnens geperst bestaat; eenigszins
los aangebracht, en met stalen vêeren van toepasselijken vorm gedrukt.
De aanwending van dezen toestel is zoo doeltreffend om schokken en oneffenheden in
den wind te vermijden, dat de werking van den tremulant er door onmogelijk zoude worden,
ware het niet dat, wat de betrokkene windkasten betreft, zodra de tremulant in werking wordt
gesteld, eene bijzondere inrichting toegang aan de wind verleent in eene daartoe, onder den
“ventre élastique”, bestemde beslotene ruimte. Zoo wordt de drukking aan weerskant van den
bodem gelijk, en door dit evenwigt, de uitwerking van den “ventre” te niet gedaan. Het is in
elk geval voordeelig, den bodem van de windkasten, achter de pulpetenplank, van caoutchouc
te maken, eene stof die minder doordringbaar is aan lucht dan hout, [blz.13] en daarbij, aan
rekken noch bersten onderhevig. Al die gedeelten van caoutchouc-doek zijn met de meeste
zorg voor soliditeit en volkomene sluiting aangebracht.
De windzakken of pulpeten onderzocht hebbende, vonden de ondergeteekenden dezelfde goed ruim, lenig en gezond, eenvormig uit van binnen gegomd, van buiten gevernist
schoon leder, met elegante keurigheid gemaakt, terwijl de “possjens” [?] zorgvuldigd met het
leder vereenigd en bovendien met frisch rood lakvernis digt bestreken waren.
De windkasten geopend hebbende, vonden de ondergeteekenden de hoofdventielen net
en doelmatig bewerkt, gaaf en gezond, met dubbel mollig leder, van boven met dragant gegomd, bevoerd, goed vrij en toch precies tusschen hunne geleiders werkende, zuiver regt en
plat rustende, en zeer gemakkelijk uit hunne plaats uitgenomen als ook wederom ingezet
worden kunnende, waartoe de goede ruimte van de windkasten het zijne bijbrengt.
Voorts de ventielvêeren van schoon en zeer veerkrachtig koperdraad vervaardigd,
eenvormig en sierlijk gebogen en gericht, nergens misvormd, goed bevestigd en geleid, vrij,
mollig en levendig werkende, en zeer gemakkelijk te genaken en uit- of in te zetten.
De toetsen van de manualen en van het pedaal neerdrukken latende, hebben de ondergeteekenden zich vergewisd dat de hoofdventielen zeer ruim open gingen en, bij loslating,
zonder kanteling en met juistheid en vêerkracht wederom tot sluiting kwamen, zonder dat de
ventielen zelve of de veeren eenige neiging vertoonden tot [blz.14] los te springen, al werd de
toets zeer sterk aangeslagen en plootselijk los gelaten.
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De windkasten wederom digt gemaakt en wind ingelaten zijnde, was neergens zuiging
of sissing te bemerken. Al de slepen digt geschoven zijnde, was bij neerdrukking van al de
toetsen geen zweem van geluid te hooren, en bij beproeving van al de pijpen afzonderlijk, en
van aangrenzende stemmen tegelijk, geen spoor van door- of bijspraak te ontdekken.
Eene zeer gevoelige stem, zoo als de clairon van het bovenklavier of de gedekte fluit 4
voet van het hoofdmanuaal, opengezet zijnde, konden op iedere “cancel” al de overige stemmen achtervolgens bijgetrokken worden, zonder de juistheid van de stemming te benadeelen.
Hetzelve kon opgemerkt worden met den “plein-jeu” of mixtuur van het hoofdmanuaal, welke
uit verscheidene rijen klein pijpwerk op eene sleep bestaande, zeer doelmatig voor eene dergelijke proef is aan te wenden. Uit dit alles blijkt dat de afmeting der “cancellen” behoorlijk is
berekend, zoodat geene zoogenaamde “alteratie” kan ontstaan.
Ook was in het geluid geene minste verzwakking of schommeling te bespeuren, door
zwaar en afgebroken gebruik der bassen, bij het houden eener noot of akkoord in den discant,
noch eenig schok uit de werking der pompbalgen te bespeuren. Daaruit bleek tegelijkertijd, èn
dat toe- en doorvoer van wind in de lade allezins voldoende zijn, èn dat schokwerende toestellen behoorlijk aan hunne bestemming voldoen.
[blz.15] In een woord, kunnen de ondergeteekeneden, met de grootste voldoening wijzen op de onverstoorbare vastheid van den wind in het instrument van Sint-Augustinuskerk;
iets dat niet weinig in zeer vele orgels te wenschen overlaat, wiens geluid daardoor op een
pijnlijke, soms haast belagchlijke wijze ontsierd wordt, en dat integendeel zeer veel bijbrengt
aan de zekerheid van de aanslag, aan de duidelijke, klare, levendige en fijne uitwerking, aan
de krachtige klem, en aan de statige rustigheid van de harmonie in het werk van Cavaillé-Coll.
Zonder vastheid in den wind, is geen goed orgel denkbaar.

6
Overbrenging van de beweging van het klavier naar de windlade.
Het gedeelte van het orgel aan die overbrenging gewijd, (gewoonlijk in meer engen
zin “mechaniek” genoemd,) bleek aan de ondergeteekenden zeer doelmatig en met veel doorzicht aangelegd te zijn, als ook, behoudens eene uitzondering waarvan ter rechter tijd melding
gemaakt zal worden, wat naauwkeurigheid van regeling en stiptheid van werking betreft, niets
te wenschen over te laten. Bovendien, overal in dit gedeelte van het orgel, hebben de ondergeteekeneden het materiaal van de puikste soort bevonden.
Bijna loodrecht onder het voorste gedeelte van de windlade, hebben ze vooreerst het
welbord in oogenschouw genomen, wiens heele [blz.16] houten maaksel, uit best wagenschot,
en goed onvrijkbaar gesteund en bevestigd, hun al het noodige waarborg tegen trekking
scheen te bieden. Zij hebben daarbij in ’t bijzonder den vernuftigen, helder ordelijken aanleg
opgemerkt, waarmede, in eene betrekkelijk beperkte ruimte, en toch zonder elkander in het
minst te hinderen, al de wellen op een enkeld bord vereenigd zijn, dat al dadelijk volkommen
genaakbaar is, bij opening van de voorste paneelen. Zoo ligt de geheele regeling als het ware
voor de hand, en kan steeds met het grootste gemak verricht worden.
Onmidelijk onder de pulpeten van iedere windkast, staan winkelhaken van zorgvuldig
en glad vertind metaal, zoodanig gemonteerd op klosjes van hard hout met vilt gevoerd, dat
door afdraijen van goede, met ronde diep gegroefde koppen voorziene schroeven, iedere
winkelhaak afzonderlijk uit zijne plaats kan geligt worden; hetgeen zeer nuttig is voor het
geval dat eenige stoornis in dit gedeelte van de mechaniek zich mogt openbaaren.
Bij de voorste windkast, werken deze winkelhaken regtstreeksch op de hoofdventielen. Voor
de achterste windkast, staan ze door middel van een liggend abstrakt, met de winkelhaken aan
deze laatste eigen in verband. Al de armen van de winkelhaken staan naauwkeurig in normale
richting ten aanzien van de te verrigten beweging. Ze werken met eene onberijspelijke vrij-
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heid, en sluiten toch zoo naauwkeurig in de voering van de vork, dat geene minste wankeling
of zijdelingsche afwijking kon er in bespeurd worden.
De wellen, uit solied en net verlakt ijzer, paren lichtheid aan zulke stevigheid, [blz.17]
dat wringing nergens was te ontdekken, terwijl al de lange wellen in zooveel gedeelten verdeeld zijn, dat ze overal den noodigen steun krijgen om geenszins krom te kunnen trekken. De
verbinding van die verschillende deelen is op eene bijzonder zeer elegante manier ingericht,
met eene nette voering van vilt om ieder “tikken” te beletten. De wellen op zuiver gecentreerde spillen rustende, zijn, tusschen de insgelijks gevoerde tappen, met zulk eene merkwaardige
juistheid aangebracht, dat alhoeveel de draaiende beweging zeer ligt en vrij verricht wordt,
toch geene minste hetzij loodrechte hetzij zijdelingsche onvastheid er aan kan ontdekt worden. De even vast als net geklonken armen, zijn tusschen twee viltstukken zoodanig door twee
bolronde moeren van buffellêer gevat, dat, ofschoon de beweging in het abstrakt geene buiging veroorzaakt, de regeling op- noch benedenwaarts kan feilen, en blijft derhalve steeds
meer naauwkeurig in stand.
De moeren en schroefdraden onderzocht hebbende, vonden de ondergeteekenden de
moeren vast en klemmend in eene genoegzame mate, alhoeveel niet zoo hard te draaien dat
ongemak in de regeling, laat zijn eenig gevaar van de schroefdraden te breken, daardoor kon
ontstaan. De draden zelf waren goed recht en diep genoeg, en frisch ingesneden.
De abstrakten, uit schoon, rechtdradig en nergens kromtrekkend dennenhout vervaardigd, zijn met veel zorg, uiterste netheid, en overal in de zelve verhouding gegaarneerd, terwijl al het koperdraad bij de garnituur is, ter voorkoming van oxidatie, met vernis bestreken.
Voorts lopen al de, hetzij loodrechte, hetzij waterpas liggende abstrakten, door een
genoegzaam aantal geleiders op zoogenaamde [blz.18] “kammen” zoodat “flappen” noch
doorbuiging is te vreezen.
De twalf grootste pijpen van twee stemmen, namelijk van den bourdon 16 vt en van de
flûte harmonique 8 vt, zijn met “moteurs pneumatiques” voorzien, dienende tegelijk om de
werking van de toets ligter te maken, eene betere voeding en vastere aanspraak aan die groote
pijpen te verzekeren, en om het verbruik van wind in de “cancellen” te verminderen, zoodat
geene zoogenaamde “alteratie” of verzwakking in de drukking kan voorkommen.
Deze “moteurs” wiens aanleg eene bijzondere windkast voor twaalf pijpen aan weerskant van
het orgel heeft gevorderd, zijn met eene bijzondere, zeer eenvoudige en vernuftige windlossing voorzien, van voren, bij de welborden, gelijk de overige gedeelten van de “mechaniek”
zeer makkelijk te regelen, zoodat de werking is even vlug als zeker. Dezelve hoedanigheden
hebben de ondergeteekenden getroffen in den ganschen aanleg van de zoogenaamde “transmissie”, eene inrichting met behulp waarvan de bassen van vier stemmen, namelijk bourdon
en fagot 16 vt, fluit en trompet 8 vt, als onafhankelijke pedaal stemmen zijn te gebruiken; iets
dat zeer voordelig is in een orgel zonder vrij pedaal. In ’t bijzonder, hebben ze opgemerkt dat
het gedeelte van die inrichting, bestemd om de voeding der stemmen door de manualen en de
voeding door het pedaalklavier van elkander te scheiden, ofschoon dit doel volkommen
bereikende, toch geene belemmering veroorzaakt aan de vastheid van aanslag der [blz.19]
pijpen, noch verzwakking in den wind; hetgeen niet steeds te vinden is, bij aanwending van de
“transmissie”.
Het verband van de registerknoppen af tot aan de slepen, heeft insgelijks, de ondergeteekenden ten hoogste voldaan. Al de draaiende deelen, hetzij “parallelen”, hetzij winkelhaken, uit genoegzaam stevig, goed verlakt ijzer gemaakt, en voorzien met zorgvuldig gedraaide
in metalen bussen werkende tappen, zijn zoo, met de noodige naauwkeurigheid aangebracht,
dat nergens onvastheid noch slingering zij te bespeuren. Hetzelve is het geval bij de insnijdingen en lippen, waarbij de schroeftappen behoorlijk in hunne plaats zijn bevestigd, zoodat
geen gevaar voor het uitvallen er van bestaat. De overbrengers, kort overigens, zoo als steeds

340

in een orgel van zulke kleine afmeting, en uit goed gezond rechtdradig hout gemaakt, vertoonen nergens kromtrekking noch buiging bij het hanteren der registers.
Het geheele gedeelte van het instrument aan de overbrenging der beweging gewijd,
uitmunt door eene uiterst elegante netheid en frischheid, en bewijst evenzeer de vernuftige
ervaring van den aanlegger, als de flinke handigheid van der werkman en de groote bekwaamheid en naauwkeurige zorg van den “ajusteur”. Men kan indeerdaad zeggen dat niet alleen de
beste plaats is in de beperkte ruimte voor ieder deel gekozen, ten aanzien van uitwerking, orde
en onderhoud; maar dat ieder gedeelte treft ook het oog op de voordeeligste manier. Al doelt
deze laatste opmerking juist niet regtstreeks op de [blz.20] degelijkheid van het maaksel, zulk
een toestand levert toch het bewijs dat het werk met eene mate van vernuft is aangelegd, en
met eene zorgvuldigheid uitgevoerd, zonder welke zulk een uiterlijk niet is te bekommen.
Niets schijnt met moeite of verlegenheid gezocht te zijn, noch verraadt de minste poging om,
na den oorspronkelijken aanleg, iets er aan te wijzigen. Maar hetgeen van meer praktisch
belang is, die heldere goed beredeneerde zamenstelling laat oog en hand alles met gemak
bereiken, zoodat, mogt eenige stoornis zich onverhoopt ergens openbaaren, herstelling kan
geschieden zonder hinder en zonder schade voor de omringende deelen.

7
Claviatuur met hare meer onmiddelijke aanhangselen.
Tot de “console” der klavieren gekommen zijnde, hebben wij zooveel pedaal als manualen zorgvuldig onderzocht.
Het pedaalklavier, uit schoon eikenhout vervaardigd, met verhoogingen van oostindisch hard hout voor de halve toonen, is aangelegd volgens de normale afmetingen in den
“Congrès de Musique religieuse” te Mechelen in 1864 vastgesteld, behoudens eene ligt cirkelvormige kromming van de rij der kruistoetsen, om het bereiken ervan, aan de beide uiteinden
van het klavier, gemakkelijker te doen zijn. De zelve smaakvolle sierlijkheid, waarop wij
reeds in andere deelen gewezen hebben, word alweder daar aangetroffen en, vooral bij vergelijking met de lompe zware onhebbelijkheid van vele pedaalklavieren [blz.21] hier te lande,
voelt men terstond, dat men met een echt “speltuig” te doen heeft, niet met eene werkmachine. De hoedaanigheden van het klavier kommen met dit uiterlijk overeen. De lichtheid en
naauwkeurigheid van aanslag, hetzij zonder, hetzij met aankoppeling der manualen, zijn
inderdaad zoodanig, dat de vlugste loopen met evenveel duidelijkheid als zekerheid erop
uitkommen, ja, dat met de wederga ervan aan sommige orgelmanualen gaarne zoude toewenschen.
Wat de beide manualen aangaat, vonden de ondergeteekenden ze op eene gepaste
wijze, zoo kort moogelijk boven elkander geplaatst, zoodat de beweging der handen, om van
het eene tot het andere over te gaan, niet groot behoeft te zijn, en zoodat de zelve hand kan
desnoods met gemak, op de twee klavieren tegelijk, verschillende paartijen uitvoeren. De
toetsen uit best rechtdradig eikenhout gemaakt, zijn met dik fijn ivoor en schoon ebbenhout
bekleed, eenvoudig en toch sierlijk van vorm, met zacht afgeronde hoeken, en op het bovenste
manuaal van boven schuin afgesneden, om des te meer lengte ten gunste van de applicatuur
op de toetsen van het onderste vrij te laten. Al de toetsen loopen goed vrij op hunne geleiders,
zijn regelmatig van elkander gescheiden, zonder eenige aanraking onderlings, vertoonen
geene minste vringing of doorbuiging, bij het trekken hetzij van ongekoppeld hetzij van gekoppeld werk, en op eene goede voering stuitende, kletteren in’t geheel niet, zelfs bij de vlugste en sterkst aangeslagene “staccato’s”.
De mate van tegenstand der toetsen aan den vinger, bij eene inrichting zonder “leviers
pneumatiques”, als ook, de zeer ruime voeding van de stemmen in aanmerking genomen
[blz.22] zijnde, de diepgang, zijn behoorlijk.
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Hier toch, hebben de ondergeteekende grond tot eene opmerking gevonden. De toetsen
konden aanmerkelijk nêergedrukt worden eer het geluid zich liet hooren. Zulks hebben de
ondergeteekenden noodig geacht met zorg te onderzoeken.
De winkelhaak digt bij de windlade vast gehouden zijnde, hebben ze zich vooreerst
overtuigd dat die traagheid geenzins aan rekking van kromgebogen abstracten, noch aan
vringing van de wellen was toe te schrijven; hetgeen bleek niet alleen uit het gevoel aan den
vinger, maar ook uit de onbewegelijkheid van de voorarmen op iedere welrol, en uit de omstandigheid dat de verschillende toetsen vrij geregeld op hetzelve punt van neerdrukking
tegenstand begon te bieden, wanneer door bovengemelde terughouding van den laatsten
winkelhaak, de opening van de hoofdventiel werd belemmerd. Het zinken van de toets zonder
voortbrenging van geluid kon dus aan niets anders toegeschreven worden dan aan gebrek van
genoegzame spanning, bij de eerste regelingsmoer aan het achtereinde van het klavier; terwijl
het opkommen van de toets, niettegenstaande dit gebrek aan spanning, een gevolg was van de
aanwezigheid, achter de balanspinnen, van eenen met vilt gevoerden metalen regel, bestemd
om de klavieren goed gelijk van hoogte te houden, als ook van eenig lood aan het uiteinde der
toetsen. De ondergeteekenden herhaalden nogthans hun onderzoek aan verscheidene deelen
dienende tot het overbrengen van de beweging, maar kwamen daardoor tot dezelve overtuiging. Ze oordeelden desalniettemin noodig den orgelmaker daaromtrent opmerkzaam te maken. Deze antwoordde terstond dat meerdere spanning [blz.23] wel degelijk tot de volmaakte
regeling van de klavieren behoorde, maar was toch met opzet achterwege gelaten, daar hij,
met het oog, hetzij op eene mogelijke beweging in het onlangs verbouwde gedeelte van de
tribune, hetzij op eenig invloed van een aan hem nog niet genoegzaam bekend klimaat op het
instrument zelve, verkiezelijker had geacht eenige vrije speling voorlopig te laten bestaan,
liever dan zich aan het gevaar van opvolgende “huilingen” bloot te stellen. Hij bood overigens
de aangewezene onregelmatigheid binnen eenige minuten tijds te doen verdwijnen, hetgeen
trouwens, wegens de volmaakte regeling van al de overige mechaniek zeer gemakkelijk viel
te verrichten; maar gaf ons in bedenking, voorzichtigheidshalve, de manualen liever in die
stelling te laten, totdat, bij de eerste jaarlijksche herziening van het werk, en vooral bij ondervinding van des winters invloed, meerdere stelligheid omtrent de goede instandhouding van
alles zoude verkregen zijn. Na nogmaals hernieuwd onderzoek, en na proeven omtrent de
gemakkelijkheid en de doeltreffendheid van verbeterde spanning op verscheidene toetsen
genomen te hebben, meenden de ondergeteekenden in die zienswijze te moeten berusten.
Verder hebben ze de drie koppelingen onderzocht, waarvan de eerste de twee manualen met elkander, de twee anderen de bas van ieder manuaal afzonderlijk met het pedaalklavier verbinden. Ze vonden dat de mechaniek van die drie koppelingen, uit best eikenhout
vervaardigd, zoodanig geplaatst is, voor de eerste tusschen de manualen, voor de beide andere
in het voorste gedeelte van de “console”, dat de regeling er van, [blz.24] die overigens alreeds
allezins voldoende was, zonder moeite kan geschieden. De kleine welborden en abstrakten bij
de pedaalkoppelingen zijn uit hetzelve materiaal en met gelijke zorg en naauwkeurige netheid
bewerkt als het welbord en de abstracten bij de windlade in de orgelkast.
Wat de manualen-koppeling in ’t bijzonder betreft, hebben de ondergeteekenden opgemerkt, dat de verbinding doelmatig is geregeld, zoodat, bij het aanslaan van iedere toets van
het hoofdmanuaal, de opening van de ventielen aan beide klavieren eigen, vindt plaats niet
zuiver gelijktijdig, maar wel, ofschoon zeer snel achter elkander, vooreerst in de voorste en
daarna in de achterlade. Daardoor heeft de vinger niet in eens een dubbelen tegenstand te
overwinnen, en blijft het hoofdmanuaal, ook bij aankoppeling, steeds zonder te groote krachtinspanning te bespelen.
De aan- en afkoppeling geschiedt overal even vrij, zeker en onverhinderd, onder het
spelen, als wanneer het orgel niet gebruikt wordt.
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De treden bestemd om de drie koppelingen in werking te brengen even als die voor
den “effet d’orage” en den tremulant, gehoorzamen zacht en zonder stoot aan den voet, vallen
gemakkelijk en blijven goed in de keep, en springen flink en toch zonder hoorbaren slag
terug, bij het loshaken dat zonder moeite geschiedt. Al deze treden zijn gemakkelijk met den
voet te bereiken, en, even als alles, te gelijk stevig genoeg en elegant van voorkomen.
De trede voor de expressie werkt [blz.25] mollig en zonder stooten heen en terug, en
blijft naauwkeurig stilstaan, op ieder punt van haar beloop, waarop de voet haar verlaat.
De registers fijn en sierlijk van vorm, in treffende tegenstelling met het lomp en onooglijk uiterlijk dat ze in vele orgels ontsiert, zijn ordelijk, aan weerskant en op de hoogte van
hun eigen klavier gerangschikt, werken, bij een korten loop, zeer zacht en zonder onaangenaame veerkracht, en laten bij uit- en inschuiving het rustpunt duidelijk aan de hand voelen.
De tremulant treedt, zoodra de trede gedrukt wordt, onmiddellijk in werking, is goed
geregeld wat kracht en snelheid van slag betreft, benadeelt geenszins de juistheid noch de
spraak der stemmen, en laat geen hinderlijk geklop hooren, zelfs bij gebruik van de zachtere
geluiden.
In ’t algemeen, de werking van al de bewegbare deelen is merkwaardig stil en rustig
en, voor het gezicht, de heele “console” van de klavieren kan als een voorbeeld van sierlijkheid beschouwd worden, waaraan toch de soliditeit geenszins is opgeofferd.

8
Expressie-kast.
Uit goed en gezond greenenhout vervaardigd, is de expressie-kast, in al hare deelen,
tegen trekken en losspringen, door eene hechte en doelmatige vertimmering, en door aanwending van een aanzienlijk aantal sterke houtschroeven beveiligd. De werkende, uit zoogenaamde “jalousiën” bestaande oppervlakte, is betrekkelijk zeer groot. De bewegbare bladen, waaruit dezelve [blz.26] bestaat, aan weerskanten schuin afgesneden en behoorlijk bij het aanrakingspunt gevoerd, sluiten voldoende aan elkander, als ook tegen de stevige raam waarin ze,
op ijzere spillen, in horizontalen vlak draaien, zoodat de zwaarte geen invloed op hunne stand
kan oefenen. De zorgvuldig gedraaide spillen zijn op ijzere, in het hout gelaten en stevig vastgeschroefde platen geklonken. De bladen zijn, door middel van uitstekende in een doorloopenden trekker werkende armen, zoo juist en doelmatig verbonden, dat ze met veel gemakkelijkheid, en gelijkmatigheid in beweging gebracht kunnen worden.
Wat de uitwerking op het geluid betreft, misschien hadden de ondergeteekenden, wegens den zeer grooten weerklank van de kerk, eenige meerdere demping bij het “pianissimo”
gewenscht. Maar daartoe zoude eene buitengewone verdikking van de “jalousiën” noodig
geweest zijn, welke, bij het openen, de vrije ruimte voor den doorgang van het geluid zoude
verminderen. Daardoor zoude men allicht in eenige verstomping van de frischheid bij de “vox
coelestis” onontbeerlijk, en stellig in verlies van kracht en glans in de uitwerking van de tongwerken bij het “forte” vervallen; zoodat de ondergeteekenden durven a priori beslissen, of
daardoor inderdaad gewonnen, of wel gemist zoude worden.

9
Pijpwerk.
Al de pijpen in het front staande, en behoorende tot de bas van den prestant [blz.27]
(“montre”) en salicionaal 8 vt zijn, wat betreft materiaal, (96 p% tin,) stevigheid en vorm
uitmuntend. Behalve eene aanzienlijke dikte van metaal bij de geheele pijp, is die van de
“labiums” bijzonder in ’t oog vallend, hetgeen zeer bevoordeerlijk is, om een krachtigeren en
vasteren toon uit de pijp te kunnen trekken. De pijpen zijn zeer schoon gepolijst en gebrui343

neerd, behoorlijk volgens de frontteekening verdeeld, en goed vast op hunne plaatsen gesteund, en waar noodig gehecht. De openingen aan den achterkant, dienende om de toonhoogte te bepalen niettegenstaande de meerdere lengte door de versiering van de front vereischt, zijn met zorg en netheid ingesneden, terwijl de onderste er van de eigenlijke “entaille”
daarstelt, volgens de regels aan de kunst door de Heer Cavaillé-Coll verstrekt afgemeten.
Het inwendig pijpwerk munt evenzeer uit door gehalte (80 p% fijn tin voor opene
labiaalpijpen en tongwerken, ongeveer 66 p% voor gedekte stemmen,) door stevigheid, vorm
en behandeling. Het soldeersel ziet overal zeer keurig uit.
Daar het huis Cavaillé-Coll bijzondere regels volgt, om op al de opene labiaalstemmen, zonder nadeel voor de eigenaardige toonkleur, de “entaille” toe te kunnen passen, en
daar inderdaad die zoo nuttige verbetering tot op de kleinste pijpen van de “plein-jeu” toe is
aangewend, zoo vind men, in het gansche orgel geen eene enkele pijp nagesnoeid, noch door
den stemhoorn, wiens gebruik geheel en al vervalt, hoe weinig ook misvormd. Buitendien
levert het onderzoek van de voeten, labiums, kernen en entailles, overal het [blz.28] bewijs
van eene zoo uitermate bekwame en vaste behandeling bij het intoneeren, dat men, op de
heele pijpenreeks van iedere stem, eene bijna werktuigelijke regelmatigheid en eenvormigheid
van bewerking aantreffen. Men zoude tevergeefsch naar een enkeld verwrongen of misgesneden labium, onregelmatig liggende of mishandelde kern, naar eene schlecht gevormde kernreet zoeken, ja, zoude men haast zeggen, naar eenen onzeker ingekorven tand. Het zelfde
geldt voor de gedekte metalen pijpen, op welke de deksels zeer net en juist, en toch vrij genoeg van pas zijn gemaakt.
Bij de gamba, is een kopere “frein harmonique”, van een aan het huis Cavaillé-Coll
eigen maaksel aangewend.
De tongwerken zeer zwaar en stevig van wand, en aan wier uiterlijk nagenoeg de zelve
zorg als bij de frontpijpen is gewijd, zijn, in al hunne deelen, met eene zeldzame keurigheid
bewerkt. Ze zijn, bij voorkeur, met zoogenaamde ronde koppen voorzien, hetgeen bevoorderlijk is voor de vastheid van stand en van toon, omdat daardoor twee steunpunten voor de pijp
in den stevel ontstaan, en insgelijks twee vrijfpunten voor de stemkruk. Voor zooverre de
vorm van de pijp zulks vordert, dragen ze patentringen van verbeterde vinding, welke ook
zeer dienstig zijn onder beide voormelde opzichten.
De “entaille” is ook op die stemmen toegepast, hetgeen het voor de kegelvormige
pijpen zoo nadeelig snoeien onnoodig maakt, en hetzeer groot voordeel aanbiedt dat men,
zonder nadeel voor de [blz.29] kleur en de gelijkheid van den toon, steeds aan de tongwerken
de veranderingen van toonhoogte kan doen volgen, door de temperatuur bij de labiaalstemmen veroorzaakt.
De galvanisch verzilverde lepels, de tongen, spiën en stemkrukken, zijn met dezelfde
meesterlijkheid als de monddeelen van de “labialen” behandeld. Geen enkele valsche plooi is
er bij te vinden, en de stemming valt zeer gemakkelijk en regelmatig te verrichten. In een
woord, van de grootste pijpen af van de fagot 16 vt, die, evenals de fagot 8 vt bij de bas van
de hobo, met “anches à larme” is voorzien, tot aan de kleinste van den “clairon” 4 vt, die in
den discant overblazend, de hoogste toonen van het klavier zonder herhaling bereikt, is de bewerking van het mondstuk als een echt voorbeeld van keurigheid aan te wijzen. Bij die kleinste pijpen van den “clairon” is zulks inderdaad zeer merkwaardig, wegens de uiterst luttele
afmetingen en de tengere fijnheid van ieder gedeelte.
Al de pijpen staan goed loodrecht en zeer vast in de pijpborden, terwijl de voeten
zuiver in de gaten van de dekstukken sluiten. Alles staat goed ruim en gemakkelijk te bereiken. In het inwendige van het orgel, bevinden zich de meeste pijpen regtstreeksch op hunnen
wind. Slechts eene uitzondering is daaraan opzettelijk voor een gedeelte van de gamba
gedaan, om de pijpen van die stem van de vox-coelestis te verwijderen, ten einde iedere
stoornis in de uitwerking van deze laatste op de gamba voor te komen.
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Wanneer de inwendige ruimte van de expressie-kast betrekkelijk niet groot, ja zelfs
zeer groot is, werkt alligt de [blz.30] demping meer of minder nadeelig op de duidelijkheid en
vastheid der bassen van tederen aard. Daarom, in kleine orgels, pleegt Cavaillé-Coll de eerste
octaven van gedekte of eng “gemensureerde labialen”, liever buiten de expressie-kast te
plaatsen. Zulk is ook hier het geval met de eerste octaaf van den “cor de nuit” en van de
gamba, die alsdan met de eerste octaaf van den bourdon 8 vt en van de “flute harmonique”, en
met de twee onderste octaven van den bourdon 16 vt van het hoofdmanuaal, op afzonderlijke
pijpstokken aan weerskant van het orgel zijn “afgeleid”.
In de zienswijze van vele bekwame duitsche en engelsche orgelmakers deelende, is
Cavaillé-Coll sinds lang van de gewoonte afgeweken, door oudere fransche orgelmakers
gevolgd, en hier te lande nog vrij algemeen in zwang, eikenhout voor de baspijpen te gebruiken, en verkiest liever daarvoor dennenhout van de beste soort. Aan die laatste houtsoort
wordt inderdaad door velen een rijker en welluidender klank toegeschreven. Zulks is buiten
allen twijfel, wat zangbodems in snaarinstrumenten betreft. Ten opzichte van orgelpijpen, is
misschien de zaak meer aan tegenspraak onderhevig. De zeer schoone uitkomsten door vele
buitenlanders met dennen pijpen verkregen, schijnen toch de bovengemelde zienswijze te
billijken. Aan den anderen kant, wanneer dennenhout goed is gekozen, en met de noodige
zorg bewerkt, doet de duurzaamheid van dennen- stellig niet onder voor die van eikenpijpen,
want, in aloude instrumenten, treft men dennen pijpen in volkomen toestand van gaafheid,
terwijl [blz.31] bij eikenpijpen uit dezelve instrumenten, de lijm heeft niet zelden losgelaten,
en het hout is geheel wat met noemt “uitgestorven”. Het grootste bezwaar, dunkt ons, eene
neiging zijn tot kromtrekken bij de verdunde schuinte van het bovenlabium. Daarom in de 32
voets octaaf, en bij de grootste pijpen van de opene zestien voets stemmen, gebruikt CavailléColl de voorzorg dit labium uit eikenhout te vervaardigen, dat alsdan, tot groot gerief bij het
“intoneeren”, slechts met schroeven vastgehecht, steeds afgenomen kan worden. Bij kleinere
pijpen, behoudt het bovenlabium eene genoegzame stevigheid, in verhouding met deszelfs
oppervlakte, om, zooals het uit de ondervinding is gebleken, dit gevaar van kromtrekken niet
te doen ontstaan. Kern en onderlabium worden steeds uit eikenhout gemaakt.
Maar, buitendien, wordt door Cavaillé-Coll veel zorg aangewend, om het hout der pijpen tegen alle oorzaken van bederf te beveiligen. Voordat men de pijp in elkander zet, wordt
de heele kant der deelen, bestemd voor het binnenste, in vernis met de puimsteen afgevrewen,
om de poriën digt te stoppen en tevens de gladheid te bevoorderen. De pijp voltooid zijnde,
wordt het uitwendige met een kleursel van bijzonderen aard, waarin tegelijk lijm en lijnolie
voorkommen, heetgeverwd. Daarenboven worden al de gedekte pijpen met een sterken kraag
van linnen zeildoek voorzien, om het bersten der wanden of het loslaten der naden bij het
indrijven van de stop te beletten. Dit alles in aanmerking nemende, geloven de ondergeteekenden stellig, dat de soliditeit van dergelijke pijpen niets te wenschen overlaat, en dat men gerust zoodoende [blz.32] de kans kan waarnemen om, door gebruik van dennenhout of, zoo als
Cavaillé-Coll het zeer voor groote pijpen doet, van den aanverwanten “pitch-pine”, beteren
klank te bekomen.

10
Stemmenafleiding.
Voor de gedeelten van stemmen buiten de windlade, of, is het ook op de windlade,
buiten haren onmiddelijken stand op de dekstukken geplaatst, is de zoogenaamde “afleiding”
met al de noodige zorg bewerkstelligd. De windkastjes bestemd tot de voeding door de
“moteurs pneumatiques” die de grootste pijpen doen spreken, met hunnen ventielen, vêeren,
sluitingen enz. zijn uit hetzelve materiaal en met dezelve sierlijke netheid als de groote windlade vervaardigd. De “moteurs” zelve, wiens vouwen bestaan uit van binnen gegomd, van
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buiten met engelschen vernis bestreken fijn geiteleder, gaan open en dicht met onberispelijke
juistheid en vlugheid, bij de vluchtigste aanraking op de toets. Al de pijpstokken zijn goed en
gaaf, en steevig met kardoeswerk en sterke houtschroeven gehecht. De “conducten” zorgvuldig en met veel netheid aan beide uiteinden vastgemaakt, zoodat geen windverlies er aan is te
bespeuren, zijn stevig en ruim genoeg, (hetgeen in vele inlandsche orgels niet altoos het geval
is), nergens bij het krombuigen of door slordigen behandeling ingedeukt, oordeelkundig, door
den kortsten weg en zonder verwarring aangelegd, en zoodanig ingericht, dat rechte hoeken
langs hun beloop vermeden worden. Daar waar zulks noodig is, bestaan [blz.33] schuifjes in
de pijpstokken om, ter wille van de gelijkheid in den toon, den toevoer van wind de kunnen
regelen.

11
“Intoneering” en stemming.
De “intoneering” en de stemming zijn inderdaad de groote doel tot welken het zoo
veelomvattend en zoo zorgelijk werk van den orgelmaker ten slotte moet leiden; want daarvoor wordt eigenlijk het muzikaal wezen van het orgel geschapen. Al is de mechanische werking van klavieren en registers ook zoo onberispelijk mogelijk, zoo ontstaat, wel is waar, een
werktuig zeer bewonderenswaardig wat vernuft en juistheid van aanleg betreft, maar zeker
nog geen muziekinstrument. De toon alleen in zijn dubbele eigenschap van zelfstandigheid
(“intoneering”) en van verhouding (stemming) stelt het orgel in staat om esthetisch op ’s menschen verstand te werken. En hier moet nog de voorrang aan de “intoneering” toegekend worden, want, al is de stemming onmisbaar, zij is eenen aan al de muziekinstrumenten gemeene
vereischte, terwijl de “intoneering” alleen het eigenaardig orgelkarakter uitmaakt, en, naarmate zij meer volmaakt is, ook een meer uitgestrekte beheersching verzekert zij aan ieder orgel,
op het gebied van verhevene grootscheid en milden rijkdom, waarop het zijne rechten kan en
moet doen gelden. En vernuftig en bedreven werkman kan voor den bouw en het stemmen
van een orgel volstaan, een kunstenaar alleen kan het werkelijk naar behooren “intoneeren”.
De firma Cavaillé-Coll legt, in ’t algemeen, eene men zoude haast zeggen bijna onnavolgbare
volmaaktheid in ’t “intoneeren” aan den dag, en de ondergeteekenden moeten hier de [blz.34]
getuigenis afleggen dat het orgel in de Sint Augustinuskerk, te dezen opzichte, niet onder de
minst bevorrechte onder hare werken behoort. Hoe gering ook in zijne afmetingen, kan het,
wat toon betreft, gerust in het licht van de voornaamste orgels staan, en daaraan heeft het zijne
inderdaad buitengewoon grootsche, machtige, rijke uitwerking te danken. Is het zoo gesteld
en aanzien van de beste voortbrengselen van de nieuwere kunst, des te treffender is het in
tegenstelling met orgels van de oudere richting. Om zulks meer duidelijk te maken, men vergelijke het orgel in de Sint Augustinuskerk met een ander goed orgel van omtrent gelijke
grootheid, met dit bijvoorbeeld in de Sint Ignatius of zoogenaamde Krijtbergs-[sic] kerk, dat
door eene zeer verdienstelijke inlandsche firma is gebouwd, en er zal, geloven wij, geen minste twijfel daaromtrent overblijven.
Bij onderzoek wordt men bewust dat het stelsel van “intoneering” door Cavaillé-Coll
gevolgd, bestaat daarin dat, op zeer weinige uitzonderingen na, uit iedere pijp al het geluid
getrokken worde dat zij geven kan, hetgeen in hooge mate bevoordeerlijk is, niet alleen tot de
kracht, maar nog meer tot de duidelijkheid van uitwerking en tot verscheidenheid in de kleur.
Zulks echter vereischt veel bekwaamheid bij den bewerker, om tot geenen bezwaren aanleiding te geven. Vordert men van eene pijp slechts eene zwakke, zelfs slechts een matige ontwikkeling van toon, dan is het zeer gemakkelijk haar vlug en vast te doen spreken. Maar dan
mist men ook het bijklinken van de “aliquote toonen” die juist de meeste duidelijkheid en
verscheidenheid van kleur aan den klank geven. Bij volle “intoneering”, is het echter eene
zaak van gewicht, den grondtoon [blz.35] zoo bestendig in overwigt te behouden, dat de harmonische bijtoonen zich steeds er mede goed vereenigen en er in smelten. Anders zoude men
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in ruwheid en schreeuwerigheid vervallen. Bovendien, met zwakke “intoneering” is de
gelijkheid in elke stem veel eerder te bekomen, daar het is steeds veel gemakkelijker den toon
van eene pijp te verzwakken, om haar aan eene zwakker sprekende gelijk te maken, dat den
toon van eene zwak sprekende pijp tot de kracht van eene sterkere op te voeren. Poogt met dit
laatste te doen, dan ondervind men gewoonlijk veel hinder van traagheid in den aanslag, onvastheid en zweverig in de spraak, en zoogenaamd “overblazen” bij de opene en “snuiven” of
“kwinteren” bij de gedekte stemmen.
Daaraan moet men stellig de neiging toeschrijven van vele orgelmakers om, vooral bij
gebrekkige windtoestellen, inderdaad weinig geluid van de orgelstemmen te vorderen, en zich
aan de regel te houden die men niet zonder verwondering in “De Orgelmaker” van Van Heurn
aantreft (Hoofdstuk XVI, § 10). “Als alle de pijpen”, zegt hij, “haar behoorlijk geluid geven,
neemt men de pijp die de zwakste aanspraak heeft tot eenen regel, en men vrijft de spitse punten der anderen zoolang toe, dat het geluid, van den grootste tot de kleinste pijp evenredig is
sterkte toenemen”. Zoodanige bewerking is stellig de gemakkelijkste, maar komt erop nêer,
dat men inderdaad de gebrekkigste pijp van de stem tot standaard kiest, in plaats van degene
die de beste uitwerking van zich geeft. Van daar ziekelijke drooge pieperigheid in de hoogte,
onbestemde en onfrische holligheid in het medium, sombere eentoonigheid in de bassen, die
alsdan alleen bij vergelijking sterk schijnen, en inderdaad meestal [blz.36] te veel overwigt
nemen, alleen omdat het overig gedeelte van de stemmen te weinig geluid geeft. Van daar ook
te weinig verschil in kleur tusschen de stemmen, omdat de karaktergevende harmonische bijtoonen ontbreken. Probeert men, bijvoorbeeld, eene prestant 8 vt, eenen salicionaal en eene
gamba van gelijke toonhoogte bij elkander, dan verkrijgt men inderdaad den indruk van eene
sterk door elkander gelijkende kleur, met eene middelbare kracht in den prestant, een zwakkere in den salicionaal, en eene uiterste zwakheid in de gamba; vooral in deze laatste met vele
traagheid en moeijelijkheid van aanspraak gepaard gaande, omdat, om toch eenig verschil van
kleur te verkrijgen, men zal misbruik gemaakt hebben van de allernaauwste “mensuur” bij het
vervaardigen van de stem.
Bij een dusdanig stelsel van “intoneering” wordt dit gebrek aan kleur en heldere duidelijkheid aanstootelijker, naarmate men een grooter getal stemmen te zamen wil gebruiken.
Zulks verklaart de neiging, bij vele oudere orgelmakers zoo tastbaar op te merken, om kleine
octaaf- en vulstemmen zoo menigvuldig in hunne instrumenten als het ware op te stapelen, ten
einde het gebrek aan natuurlijke uiting van harmonische bijtoonen in de grondstemmen kunstmatig aan te vullen. Maar behalve de scherpheid die daardoor ontstaat in het geluid, en de onzekerheid in de harmonie veroorzaakt door eene te ruime ophooping van transponerende intervallen, is de groote hoeveelheid van klein pijpwerk, daartoe noodig, nadeelig voor het instandhouden van de stemming. Komt nog daarbij, wegens de slechte inrichting van den windtoestel, eenige onregelmatigheid in de voeding der stemmen, dan wordt [blz.37] de kwaal nog
erger, en daarin ligt de verklaring van de onaangename, ja voor een eenigszins ontwikkeld
muzikaal gehoor, pijnlijke onbestemdheid in de uitwerking van vele orgels. Gebruikt men de
grondstemmen alleen, zoo mist men klaarheid wegens gebrek aan harmonische bijklanken.
Gebruikt men het vol manuaal, dan ontstaat verwarring, wegens aanwezigheid, bij een zwakken grond, van te vele, te losse en merendeels onzuivere harmonische bijklanken. Zoo dobbert
men, èn in harmonische èn in melodische uitwerking, tusschen eene onbestemde als het ware
zwaarmoedige matheid of, bij de gunstigste gevallen, tusschen eene zoetsappige, evenzeer
onbestemde eentoonigheid in den orgelgrond, en eene niet minder onduidelijke overlading,
met meer geraas dan bestendige kracht, in het vol werk. Men neemt, weliswaar, zijn toevlucht
tot de alles vergoêlijkende zalige bewering, dat zulks “meer kerkelijk” moet heeten. Maar het
valt zeer te betwijfelen of het gezond kunstgevoel zich daarmede tevreden kan stellen.
Met eene milde, ferme “intoneering” integendeel, die stellig frischheid noch zelfs teêre
bekoorlijkheid uitsluit, behalve een rijk en flink afgeteekend onderscheid aan toonkleur tus-
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schen de verschillende stemmen, verkrijgt men duidelijke en levendige helderheid, bij elk
koor aan stemmen evenzeer als bij het vol werk, en kan men het getal der vulstemmen met
eene oordeelkundige spaarzaamheid beperken, die alsdan tot schepping van eigenaardige
effecten, meer dan tot voorziening in het gebrek aan kracht, glans en duidelijkheid dienstig
zijn. Zoo bekomt men, tegelijk met eene algemeene en tot in de fijnste bijzonderheden van
harmonie en melodie keurig uitkomende klaarheid, een veel beter evenwigt en eene treffend
afgeronde [blz.38] eenheid in de uitwerking.
Het zij bovendien hier opgemerkt dat, onbegrepen natuurlijk de gebreken der zwak
geintoneerde orgels, zoude men ook de eigenaardige kleur van zulke instrumenten willen
nabootsen, een bekwaam organist weinig bezwaar zal ondervinden om, op een beter ingericht
werk, door een gepaste keuze van stemmen, daaraan te geraken. Een goed orgel kan alles wat
een minder goed orgel vermag, terwijl de wederzijdsche stellig niet is te bepleiten.
Daar eindelijk in den hedendaagsche toestand van de kunst, de organist meestal over
dan zoo doeltreffenden expressie-toestel kan beschikken, die het geluid der klankrijkste stemmen tot een uiterste “pianissimo” kan dempen, flaauwheid in de “intoneering” mag nog veel
minder dan voorheen een voorwendsel vinden in de behoefte aan zachte geluiden.
Hebben wij eenigszins breedvoerig over bovenstaande beschouwingen uitgeweid, het
is niet alleen omdat ze eene zeer belangrijke zijde der voortreffelijkheid van het instrument
dat wij te beoordelen hebben in een helder daglicht te stellen, maar ook omdat wij overtuigd
zijn dat geene gelegenheid mag verzuimd worden om de bijl onmeedogend aan den wortel te
brengen, ten aanzien van een verderfelijk vooroordeel, dat door zucht om de oude sleur zonder moeite noch kosten te behouden in de wereld geholpen, door de stijfzinnigheid van sommigen beschermd, en door de gedweêheid van de goede gemeente als waarheidswoord aangenomen, de routine bestendigt en staat alhier sedert lang in den weg aan den elders verwezenlijkten vooruitgang. Zoo de muziek in de kerk behoort, is ook de beste muziek zeker de
kerkelijkste, vastheid, juistheid, evenwicht [blz.39] en degelijke kernachtigheid van toon zijn,
voor orgelmuziek evenzeer als voor elke andere, onmisbare vereischten.
Daarbij moet men ook niet blindelings zich op den roem van sommige oude instrumenten te overmatig laten voorstaan. Ze waren hunne tijd vooruit en mochten daardoor terecht eene bewondering verwekken waaraan ze nog, als het ware, de overleving genieten.
Thans echter zijn de den tegenwoordigen tijd ten achteren, en door vele nieuwere overtroffen,
wegens de verbetering trapswijze in de praktijk gebracht ten aanzien van de gebrekken die
hunne goede hoedanigheden ontsierden. Merkwaardig is het overigens, dat juist de beroemdste onder die oude instrumenten, zich door eene reeds meer kernachtige “intoneering” onderscheidden.
Wat ook het zij, hebben de ondergeteekenden de proeven betreffende de bijzondere en
algemeene uitwerking der stemmen, hetzij op zichzelf, hetzij in verband met elkander, door
een zeer naauwkeurig onderzoek doen voorafgaan; iedere noot van iedere stem afzonderlijk
beproevende, en met de overige vergelijkende, om vooreerst daarna, door de uitvoering van
gepaste muziek, zich van het karakter en de waarde van de verscheidene stemmen, van een
aantal stemverbindingen, en van het vol orgel te vergewissen.
Op twee kleine uitzonderingen na, die zij daaronder zullen melden, hebben ze overal
de voldoenste hoedanigheden van aanspraak, kleur, evenwigt en gelijkheid in iedere stem
afzonderlijk bevonden. Zij kunnen niet beter doen dan, hier ook, iedere van de zestien stemmen afzonderlijk na te gaan.
[blz.40]

Eerste of ondermanuaal.

Prestant 8 voet. Zeer sterk op het heele klavier. De bas vast, helder en rond. Het
medium buitengewoon vol en mollig en toch bijzonder metalliek en strijkend. De hoogere
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octaven ongemeen rond en lijvig, zonder niettemin het prestant-karakter te missen. Overal
zeer zangerig en zeer vlug van aanspraak.
Bourdon 16 voet. Discant en medium voor eene gedekte stem zeer sterk, fluitig dik
en vol, zonder een spoor van “snuiving” noch van “kwintering” bij het aanslaan. De bas
insgelijks zeer sterk in verhouding met de soort van stem, en vlug van aanspraak. Hier evenwel, toen de ondergeteekenden de stem voor het eerst onderzochten, hebben ze bij twee der
grootste pijpen (D en F#) eenige droogheid en onvastheid in den toon aangetroffen, slechts
echter in die mate, dat, bij een gewoon instrument, zulks zoude waarschijnlijk onopgemerkt
gebleven zijn, des te meer dat een plaatselijk invloed misschien daaraangaande kon gelden.
Op sommige gedeelten van de tribune, scheen inderdaad het geluid voldoende, op andere
minder. Dit verschijnsel is lang niet ongewoon bij groote gedekte pijpen, en wellicht aan
eenige “résonnance” in het gebouw toe te schrijven, die in strijd is met den toon van de pijp.
Zulks scheen hier aan de ondergeteekenden des te waarschijnlijker, dat de twee gebrekkige
pijpen aan den zelve kant van het orgel stonden, en dat is tusschenstaande E zich met veel
ronding overal liet hooren. Zoodra eene octaaf er bij werd gevoegd, verbeterde [blz.41] ook
onmiddellijk de toon. De ondergeteekenden meenden niettemin den orgelmaker op het gebrek
attent te moeten maken, die terstond middelen ter verbetering beloofde te zullen beproeven;
hetgeen voor zooverre gelukte, dat later in den dag, de ondergeteekenden, indien niet eene
algeheele wegneming van het gebrek, toch zulk eene verbetering mochten waarnemen, dat
eenige oplettendheid inderdaad nodig was geworden om er van gewaar te zijn, terwijl onder
het bespelen van de stem het verschil was in ’t geheel niet meer te voelen.
“Flûte harmonique” 8 voet. Eene werkelijk zeer merkwaardige stem, die, zeer in het
oog vallend, hare beide doeleinden voortreffelijk bereikt, namelijk als solostem en tevens om
eene bijzondere volheid aan den orgelgrond te geven. De kracht van deze fluit is buitengemeen, zoodat ondanks het meer lijvig dan snijdend karakter van haar geluid, zij kan, als solo
stem, tegen de sterkste tongwerken van het orgel uitmuntend volstaan, en zulks, met eene
eigenaardige kristalheldere molligheid, die haren toon, in verwijl van hare doordringende
kracht, steeds vleijend voor het gehoor doet blijven. Ofschoon een fluit-karakter bepaald
bezittende, moet overigens deze stem minder als eene nabootsing van de orkestfluit, dan als
een eigendommelijk orgelregister beschouwd worden. Haar toon is dikker en machtiger dan
dien van de dwarsfluit, maar zoo wij het straks deden opmerken, voortreffelijk om aan de
uitwerking van het orgel iets ongemeen vol en, [blz.42] om zoo te spreeken, digt gevoel te
geven, dat vormt eene niet genoeg te waarderen grondlaag onder het snijdend strijken der
stemmen van naauwere “mensuur”, de schittering der vulstemmen en den glans der tongwerken.
In de “flûte harmonique” van het orgel in de Sint Augustinus kerk, is echter eene bijzonderheid op te merken, die de kunstwaarde van dit register niet weinig verhoogt. Eene van
de grootste moeijelijkheden bij het “intoneeren” is eene “flûte harmonique”, in den achtvoets
toon, zoodanig te regelen, dat de gelijkheid en het evenwigt tusschen de verschillende deelen
van het register degelijk goed genoemd kunnen worden. Van de twee gestreept c af, naar boven, laten de pijpen zich zonder te veel bezwaar behandelen, maar van de een gestreepte f af,
waar de pijpen gewoonlijk beginnen te “overblazen”, tot aan de tweegestreepte C, de driedubbele moeijelijkheid om tegelijk de vereischte kracht aan den toon te geven, eene hoogere
overblazing te vermijden en, bij den aanslag vooral, geen zwem van den grondtoon over te
houden, is zoo buitengewoon groot, dat daarin volmaakt te lukken, kan als eene proef van
echte meesterlijkheid gelden. De middelen die men aanwendt om in een gebrek te voorzien
doen bij de ligste overdrijwing, met eene tergende hardnekkigheid, een ander gebrek ontstaan,
zoodat het inderdaad zelden gebeurt eene “flûte-harmonique” aan te treffen, in achtvoets toon,
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die niet zwak, oneffen en onvast is bij het begin van den discant; zoozeer zelfs dat, in de engelsche orgels, men dit register zelden anders ontmoet dan in viervoets toon. In dit geval begint de stem schlechts vanaf [blz.43] de middelste c van het klavier, die alsdan eigenlijk niets
anders is dan de tweegestreepte c. Zoodoende vermijdt of, beter gezegd, ontvlucht men de
grootste moeijelijkheid. Maar dan mist men ook de voornaamste voordeelen van de echte
“flûte harmonique” die als grond- en solostem in achtvoets toon behoort te staan.
In het orgel van Sint Augustinuskerk, het gansche medium van de stem met eene zeldzaame volmaaktheid behandeld. De aansluiting van de overblazende pijpen bij de zeer sterke
bas geschiedt bijna onmerkbaar, zoodat de geheele stem een voortreffelijk evenwigt in al hare
deelen oplevert, zonder eenige onvastheid of onregelmatigheid van aanspraak, zelfs bij de
gewoonlijk meest gebrekkige toonen; iets waaromtrent de ondergeteekenden zich door herhaalde en veelsoortige proeven gezorgd hebben te overtuigen.
Eene karaktervolle stem, waarin veel molligheid gepaard gaat
Salicionaal 8 voet.
met een zacht strijkend verklank van octaaf en kwint. De qualiteit van toon heeft iets onbeschijfelijk eigenaardigs; eene uiterst vleijende frischheid, vereenigd met iets dat men zoude
haast ingetogene reinheid willen noemen. De uitwerking van die stem verschilt evenveel van
de volheid der prestanttoonen, als van het levendig aangrijpend strijken van de gamba. De
spraak is vast en bijzonder vlug voor eene stem van naauwe “mensuur”. Het is een uitmuntend begeleidingsregister.
Bourdon 8 voet. Sterk vol en helder holpijpstoon, zonder zwem van “kwintering”.
Prestant 4 voet. Bij voldoende kracht en glans, genoegzaam ontdaan van scherpheid
in den discant om, gebruikt wordende in vereeniging met diepere grondstemmen, nooit tot die
schreeuwerigheid aanleiding te geven,die, in vele orgels, aan de octaaf 4 voet, is te verwijten.
[blz.44] De lagere gedeelte klinkt goed mollig, en toch metalliek en strijkend genoeg, om veel
bij te brengen voor de duidellijkheid in de bas van het klavier.
Flute douce 4 voet. Deze stem, hoogst belangrijk op het manuaal om het gevoel van
octaaf zonder scherpte bij de zachte stem verbindingen, vooral voor begeleiding te voegen, is
misschien de eenigte van het orgel waarbij het beginsel van volle voeding bij het intoneeren
niet is toegepast. Zulks laat zich verklaren wegens hare eigenaardige bestemming. Het karakter is derhalve eenigszins neutraal, maar de toon is toch geenszins van aangename frischheid
ontbloot, wegens de toonhoogte en de delicate zuiverheid van het register.
Plein-jeu. Deze vulstem, zamengesteld volgens het beginsel van de “progressio harmonica” en derhalve zonder eigenlijke herhaling, is rijk, levendig en schitterend in zijne uitwerking, maar toch bijzonder zilverig en effen. Met twee rijen op groote C beginnende, groeit
zij achterenvolgens aan tot drie vier en vijf, maar neemt, in het hoogere gedeelte van dit klavier, weder tot vier en drie af, zoodanig dat de toonhoogte gaat nergens die van een tweevoets register te boven; waardoor elke schreeuwerigheid in den discant wordt vermeden. De
meest gevulde gedeelte, met vijf rijen, bevindt zich tusschen een- en tweegestreepte g van het
manuaal. De gelijkheid en de duidelijkheid in de harmonie worden daardoor zeer bevoordeerd. Deze mixtuur is de eenige vulstem in het orgel en bevat slechts twee kwinten tegen drie
octaven. En toch, dankzij de krachtige klare helderheid van de algemeene “intoneering” der
grondstemmen, is het stellig onmogelijk van het [blz.45] hoofdmanuaal meer magt duidelijkheid en levendigheid dan hetzelve bezit te vorderen. Het karacter van de “plein-jeu” komt
overigens heerlijk schitterend uit, en tevens zonder hinderlijke scherpte, tegen het tongwerkenkoor van het tweede manuaal.
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Tweede of bovenmanuaal.
“Cor de nuit” 8 voet. Kalm, smeltend en zeer zangerig geluid en toch, in weerwil
zijner zachtheid, nog krachtig genoeg om aan den invloed van den expressie-toestel lang niet
ongevoelig te zijn. Zeer weinig verschillend met die van den bourdon achtvoet op het eerste
manuaal, komt deze kracht onder dit opzicht zeer van pas, als ook om de grond aan het tweede manuaal te schenken, terwijl zij in geen geval tot eenig bezwaar aanleiding kan geven, daar
de expressie-toestel haar juist tot een uiterst licht “pianissimo” kan temperen. Die bijna overeenkomende gelijkheid aan kracht en daarbij de volkomene gelijkheid aan vorm en “mensuur” der pijpen bij beide stemmen in aanmerking genomen zijnde, is het inderdaad belangwekkend te zien, welk een verschil van kleur in den toon van beiden bestaat. Zulks wordt zeer
treffend wanneer men ze tegen elkander bij afwisseling bespelt, en levert een niet onbeduidend voorbeeld van hetgeen kunstgevoel en bekwaamheid bij het “intoneeren” vermogen.
Viola da gambe 8 voet. Hier treft men voorwaar de uiterste mate van frische helderheid, levendige duidelijkheid en aangrijpend “strijken”, die men van eene naauw “gemensureerde” stem vergen kan. Tevens is deze gamba bijzonder sterk voor eene stem van dien aard.
Die vereeniging van schitterende hoedanigheden wordt overigens nooit hinderlijk, daar de
organist steeds bij machte is, haar door een gepast [blz.46] gebruik van den expressie-toestel
te beheerschen, van elke stijfheid of eentoonigheid te ontdoen, en zelfs tot eene bij uitnemendheid fijne en teere zachtheid te vervormen. Daardoor vindt men zich in staat eene zeer
kunstwaardige nabootsing van den echten viooltoon te verkrijgen, zonder van eene overdreven enge “pijpenmensuur” gebruik te moeten maken; hetgeen zeer voordeelig is ten aanzien
van de gehalte van het geluid alsook van de vlugheid en vastheid van aanslag. Dit voordeel
wordt nog verhoogd door de aanwending, bij den mond der pijpen, van een hulpmiddel aan
het huis Cavaillé-Coll eigen, en door de zeer juiste stelling van de “entaille”, zoodat, in
weerwil van haar sterk “strijken”, deze gamba zoo vlug en zoo gemakkelijk spreekt, dat zij
daaromtrent met de meeste prestanten gelijk staat, en kan zonder bezwaar zelfs in snelle
beweging gebruikt worden.
Bij al die voortreffelijke hoedanigheden in deze stem hebben toch de ondergeteekenden eene opmerking aan den orgelmaker gemeend te moeten doen, wegens een zeker gebrek
in de toonkleur van de onderste octaaf, bij vergelijking met de toonkleur van de tweede. Hij
gaf echter de volgende inlichtingen daaromtrent. Zooals wij het reeds aangestipt hebben, heeft
de praktijk eenig nadeel doen bespeuren, ten aanzien van de vastheid en de vrije ontwikkeling
van den toon, bij gevoelige bassen, wanneer deze in eene expressie-kast opgesloten worden
die niet zeer ruim is en, vooral voor stemmen van naauwe “mensuur” niet hoog genoeg opgetrokken kan worden. In de Sint Augustinuskerk, ofschoon men getracht heeft, door bijvoeging
van eene gaanderij, de hoogte van de expressie-kast te vermeerderen, kon deze nogthans, wilde men het licht van de roos boven het [blz.47] orgel behouden, niet anders dan zeer beperkt
blijven. Men oordeelde derhalve raadzamer de eerste octaaf van de gamba buiten de kast te
houden. Maar, dit geschiedende, konden aan den toon in deze octaaf niet dezelfde kracht en
glans dan in de overige gegeven worden, omdat, anders, bij gebruik van de expressie, de onderste toonen een stoorend overwigt in de harmonie zouden verkregen hebben. Men moest
zich derhalve in de onderste octaaf, tot eene evenredig middelbare toongehalte bepalen, en
daarom is bedoelde octaaf uit houten pijpen gemaakt, en minder helder “geintoneerd”.
Wat toonkleur en aanspraak betreft, dezelfde opmerkingen
Vox coelestis 8 voet.
gelden hier als voor de gamba. Alleen is de stem eenigszins meer teder “geintoneerd”. De
hoofdeigenschap van de vox-coelestis bestaat daarin dat zij, wegens hare een weinig hoogere
stemming, eene zachte zweving of golving in het geluid veroorzaakt, wanneer men haar met
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andere “labialen” gebruikt. De vox coelestis werkt vooral voortreffelijk op de gamba aan
wiens geluid zij schenkt eene zeer eigenaardige levendigheid die treffend doet denken aan het
“vibrato” van de strijkinstrumenten. Daarom wordt zij ook meer bijzonder in verband met de
gamba geregeld. Die regeling gaat echter met tamelijk groote moeijelijkheden gepaard om,
aan den eenen kant, geen aanstoot aan het gehoor door eene te gevoelige toonverhooging te
geven en, aan den anderen, genoegzame vastheid en regelmatigheid in de zweving te bekomen, daar zooals de orgelmakers het plegen te zeggen beide stemmen elkander zeer lastig
“bijtrekken”.
Hier is deze regeling uitmuntend.[blz.48] De zweving is overal duidelijk en levendig
zonder hardheid, en neemt zeer regelmatig aan snelheid toe, van de kleine c af, waarop begint
de stem, tot aan de hoogste toonen van het klavier. Door de gelijkmatigheid in de toonverhoging, waarvan het bewijs wordt door dit verschijnsel geleverd, wordt eene betrekkelijke juistheid in de muzikale afstanden behouden, zoodat inderdaad, uit die toon verhooging, geen
pijnlijke aandoening voor het gehoor ontstaat.
“Flute octaviante” 4 voet. Wat “intoneering” en aanspraak bereft, deelt deze fluit in
de hoedanigheden waarop wij bij de “flûte harmonique” 8 voet gewezen hebben. Met mindere
kracht echter, en mindere toondikte, is zij meer in de trant van de orkestfluit behandeld, wiens
nabootsing, wegens de toonhoogte van de stem, meestal in de middelste octaven gezocht moet
worden.
Basson 16 voet. Als zijnde het eenigste zestienvoets tongwerk in het orgel, is deze
stem eenigzins krachtig behandeld. Eigenaardige kleur, molligheid noch ronding van toon
laten desniettemin iets te wenschen over. De basoctaven, even als het overige van de stem,
spreken met onberispelijke vlugheid en vastheid, en bijdragen zeer veel tot de majesteitsvolle
uitwerking van het instrument. Wegens gebrek aan hoogte in de expressiekast kon de onderste
octaaf hare volle pijplengte niet bekomen. De bekwaamheid van den orgelmaker wist echter,
ondanks dit nadeel, de gelijkheid en het evenwigt in de harmonie op eene zeer merkwaardige
wijze handhaven.
Trompet 8 voet. Overal vlug en vast, trotsch en machtig in de bas, glansvol, mollig
en zangerig in den discant. In ’t [blz.49] geheel zeer krachtig en toch zonder hardheid.
Fagot-hobo 8 voet. Een register zeer belangrijk wegens zijn veelvuldig nut in het
orgelspel, en tevens ten aanzien van zijne echte kunstwaarde in de nabootsing van de beide
naamgevende orkestinstrumenten; zacht en met eene bijzonder aangenaame ronding en molligheid in de bas, uiterst fijn, zangerig en vol eigenaardige kleur, toch zonder neuzigheid noch
scherpte in den discant.
Clairon 4 voet. De bas van deze stem, die zelden in de hollandsche orgels op het manuaal voorkomt, en toch zeer nuttig is om aan het geheel glans en helderheid te geven, deelt in
de hoedanigheden die wij in de trompet geprezen hebben. De discant is “overblazend” behandeld, en bezit tot in de hoogste toonen (tot aan de g van het viergestreepte octaaf) eene bewonderenswaardige zuiverheid, volheid, kracht en vastheid van aanslag, in die mate zelfs, dat
wij geloven een tongwerk van die gehalte, in viervoets toon en zonder herhaling, nooit aangetroffen te hebben.
In het algemeen kunnen wij de gezamelijke “intoneering” van de vier tongwerken als
een zeldzaam voorbeeld van bekwaamheid volprijzen. De gelijkheid en reinheid van toon, van
de contra C af tot aan de hierboven vermelde viergestreepte g, alsook de stipte vlugheid van
aanslag, kunnen inderdaad met die van de beste labiaalstemmen wedijveren, terwijl de vast-
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heid is zoo merkwaardig, dat de stemming uiterst gemakkelijk is en zeer standvastig, en dat
geen enkele pijp heeft hoegenaamd ook iets van de werking van den tremulant te lijden. De
zangerige mollige ronding van den toon is zoodanig dat niet alleen iedereen van die tongwerken, op zichzelf en zonder behulp van eenig “labiaal”, met voordeel gebruikt kan worden,
maar dat ook het vol koor der tongwerken, insgelijks zonder [blz.50] behulp van labiaalstemmen, een goed harmonisch en welluidend geheel oplevert.
De stemming, volgens gelijk zwevende temperatuur, is ons, na naauwkeurig onderzoek zoo veel van de onderdeelen als van het geheel, zeer zorgvuldig verricht en zeer rein
gebleken.

12
Besluit en uitspraak.
Bij rijpe overweging van al hetgeen is gemeld in bovenstaand verslag van hun onderzoek en hunne bevinding, en, buitendien, voor zooveel noodig, met verwijzing aan een subsidiair schrijven, door hen aan het kerkbestuur alreeds op den tienden september jongstleden
ingediend, aarzelen de ondergeteekenden geenszins om, binnen de perken zijner afmetingen,
het onderzocht orgel als een instrument van eerste gehalte en kunstwaarde te erkennen.
En derhalve, in hunnen qualiteit als door de paartijen bij onderhandsche akte in dato
van den een-en-dertigsten Augustus 1800 een-en-tachtig aangestelde deskundigen, uit volle
overtuiging en volgens hun best weten, geven zij advies en doen zij uitspraak als volgt:
Het orgel door de Heer Cavaillé-Coll, orgelmaker te Parijs, in de kerk van den
Heiligen Augustinus te Amsterdam geplaatst, dient door het Kerkbestuur van genoemde kerk,
met den grootsten lof in ontvangst genomen te worden.
Aldus gedaan en gegeven om te dienen waar zulks noodig zal zijn, te Amsterdam, den
eersten october achttienhonderd-een-en-tachtig.
[w.g.]

Ch. Philbert
Jos A. Verheijen

VIIb. Eenige aanmerkingen naar aanleiding van een ingezonden stuk van
J.H.M.K. in de Tijd van 5 september 1881/8.9.1881/

Orgel van de Sint-Augustinus Kerk.
I. Plaatsing van de tongwerken op het tweede manuaal.
De voorkeur, met opzet en na voorbereidende studie, gegeven aan de plaatsing van al
de tongwerken op het tweede of récit-manuaal is gegrond op verschillende zeer gewigtige redenen, waarvan de eerste in betrekking staat met de algemeene uitwerking van het instrument
en de andere ontleend zijn aan gegevens van meer bijzondere aard.
Op den voorgrond schijnt ons billijk hier te doen opmerken dat, al mogt eenig nadeel
aan die wijze van inrichting verbonden zijn, (hetgeen hier ten stelligste ontkend wordt, terwijl
integendeel groote voordeelen er uit voortvloeijen,) zulks niet aan den orgelmaker verweten
kan worden, daar het werk is ingericht volgens een bediscussierd, met gemeen overleg vastgesteld, en door de koopers goedgekeurd bestek.
1. Voordeel van de bestaande plaatsing van de tongwerken in betrekking met de algemeene
uitwerking van het instrument.
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Het expressie-vermogen eene vereischte van de hedendagsche orgelkunst eens geworden zijnde, het kan niets dan wenschelijk zijn het algemeen karakter van het instrument zoo
ruim mogelijk in dit groot voorrecht te doen deelen. Zekere bezwaren echter, vooral wanneer
het te doen is met een kerkorgel bestaande uit schlechts weinig stemmen en voor een tamelijk
ruim lokaal bestemd, [blz.2] maken tot een algeheele sluiting van het instrument in de expressie-toestel minder aan te raaden. Het best middel om deniettemin het expressie-vermogen aan
het vol werk of aan de groote verbindingen van stemmen zooveel mogelijk mede te delen, is
dan ontegenzeggelijk de expressie op de machtigste en schitterendste afdeeling der stemmen,
dit is op het gansche tongwerkenkoor toe te passen, wiens toe- of afneming in kracht en glans
op het gevoeligst door de geheele massa van geluid heendringt. Zulks is alleen te doen door
het plaatsen van de tongwerken op het klavier waarop werkt de expressie toestel.
2. Voordeel van matiging van kracht en schepping van toonkleur.
Ongerekend de bovengemelde mededeeling van eigenlijk gezegde expressie aan het
geheel orgel, stelt de plaatsing van het tongwerkenkoor in de jalousiën-kast den organist
steeds in staat om, met groot gemak, oogenblikkelijk, en zonder eenig register in te schuiven,
de kracht van het vol werk naar willekeur aanzienlijk te temperen, hetzij voor zelfstandig spel,
hetzij voor begeleiding van koorgezang. Waren de tongwerken niet in de jalousiën-kast; zulks
zoude niet kunnen geschieden.
Buitendien, met ingesloten tongwerken, kan de organist, door vermenging van hun gesmoord geluid met het geluid van de grondstemmen die buiten de jalousiën-kast op het hoofdmanuaal staan, uiterst schoone toonkleuren te voorschijn roepen, welke het effect van de
doorslaande tongwerken zeer nabij komen, met vermijding van de bezwaren aan deze laatste
stemmen eigen. Zulke stemmenverbindingen uitmunten door eene ongemeene [blz.3] ronding
van toon, met streelende molligheid gepaard.
3. Voordeel voor de uitwerking van den expressie-toestel op zijne eigene afzonderlijke
stemmen.
Het is ontegenzeggelijk dat hoe grooter is de kracht van eene stem, des te meer treffend voor het gehoor zal de expressie toestel op dezelve werken. Verondersteld zijnde dat het
dempingsvermogen van de jalousiën-kast 50 % van het geluid bedragt, indien de kracht van
de ingeslotene stem gelijk staat aan tien eenheden, dan zal het hoorbaar verschil tusschen vrij
en gedempt geluid eene grootheid vertegenwoordigen van vijf eenheden. Gaat integendeel de
oorspronkelijke kracht van de stem niet twee eenheden te boven, dan zal het hoorbaar verschil niet meer dan eene enkele eenheid bedragen. De objectieve uitwerking van de expressie
staat dus voor beide gevallen in de verhouding 5 : 1.
Het verstompen van de eigenaardig snijdende toonkleur van de meeste tongwerken
verhoogd bovendien den indruk van het wezenlijke intensiteitsverschil, zoodat er ontstaat bij
den toehoorder eene subjectieve overschatting van de toe- of afneming in het geluid.
Met het oog op de goede werking van den expressie-toestel zelve, kunnen derhalve
geene stemmen met meer voordeel er in geplaatst worden dan de zoo bijzonder door kracht en
glans uitmuntende tongwerken en, na deze, sterke heldere labialen.
Hoe meer men van deze op de natuur gegronde regel zal afwijken des te minder zal de
expressie voldoen, en, omgerekend eene anderzins gebrekkige constructie, die zwakke [blz.4]
ja, nietige uitwerking van sommige expressie-toestellen (ook hier ter stede) is stellig aan de
omstandigheid te wijten dat ze niets dan zwakke en tamelijk kleurloze stemmen bevatten.
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4. Voordeel in het belang van de tongwerken zelve.
Uit hoofde hunner kracht en sterk afstekende toonkleur, zijn voorzeker de tongwerken
bijzonder aangewezen om voor solo- of zoogenaamde recitante partijen in het orgelspel te
dienen. En toch, wil bij het gebruik er van stijfheid, hardheid eentoonigheid vermijden, geene
stemmen behoeven eene zoo groote mate van buigzaamheid, wat kracht en kleur betreft te
bezitten.
Om daarvan feitelijk overtuigd te worden, is het genoeg hetzelve gezang op eene trompet of fagot, laat zijn op de beste, vooreerst zonder en dan met hulp van expressie te hooren
uitvoeren. Het verschil is groot genoeg om gerust te kunnen beweren dat de kunstwaarde van
ieder tongwerk door de expressie meer dan verdubbeld wordt.
Eene solo-paartij op eene labiaal stem, wiens toon molliger is en steekt minder af
tegen de begeleiding kan veel eerder dan met een tongwerk met behulp van de expressie
derven.
Waar derhalve men schlechts over weinig tongwerken heeft te beschikken, is het
hoogst aan te raaden, is het zoo voordeelig dat het bijna onmisbaar mag genoemd worden ze
allen in de expressie-kast te plaatsen.
[blz.5]
5. Voordeel ten aanzien van de onderlinge verhouding der afzonderlijke paartijen op
verschillende klavieren uitgevoerd.
De sterkste en volste grondstemmen vinden hunne natuurlijke en regelmatige plaats op
het hoofdmanuaal. Wil men tegenover hunne gewigt en ronding eene hoofd- of eene concertante paartij behoorlijk doen uitkommen, dan behoeft men de stemmen op het tweede manuaal
ter zijne beschikking te hebben, wiens macht en glans in evenwigt er tegen kunnen staan en
tevens contrast opleveren. De tongwerken zijn daartoe in de allereerste plaats aangewezen.
Wil men het omgekeerde doen en voor hoofdpaartijen de grondstemmen van het
hoofdmanuaal gebruiken, dan geeft toch de expressie-toestel een middel aan de hand om het
geluid der tongwerken zoodanig te temperen, dat de zingende grondstem steeds in juiste
verhouding ertegen uitkomen.
Wat het orgel in de Sint-Augustinus kerk meer bepaaldelijk betreft, schroomen wij
geenzins te beweren dat de prachtige prestant acht voet of de keurige “harmoniekfluit” van
het hoofdmanuaal zullen zeer goed kunnen volhouden, als hoofdpaartij, tegen het volle tweede manuaal met gesloten expressie-toestel, als ook de salicionaal en zelf de holpijp tegen de
fagot en de trompet te zamen.
Dit zijn toestanden waarvan men klaarblijkelijk zich geen besef kan vormen bij verouderde gewoonte aan een gebrekkig expressie toestel en aan zwak en kleurloos geïntoneerde
orgelstemmen.[blz.6] Maar dan ware het ook meer wijs en meer gepast zich van veroordeling
te onthouden, tot zoo lang men zich er mede deugdelijk gemeenzaam zoude gemaakt hebben.
Bij het bovenstaande moet men nog in overweging nemen dat bij een beperkt aantal
grondstemmen, men zoude de voornaamste er van op het tweede manuaal niet kunnen verplaatsen zonder het karakter van het hoofdmanuaal te benadeelen. Buitendien, afzonderlijk
gebruikt, leveren ze ook een voortreffelijk muzikaal zamenstel voor behandeling van paartijen
met de labialen van het tweede manuaal, zonder in de hardheid te vervallen van een bloot
staande tongwerk, dat te zwaar tegen die ligtere stemmen zoude wegen.
Bij een grooter aantal stemmen, met meer manualen, kan en moet men inderdaad van
de hier ontwikkelde stelling afwijken, ofschoon men altoos wel zal doen de expressie-kast
rijkelijk met tongwerken te overzien. Maar voor het onderhavig geval, het bovenstaande regtvaardigt, dunkt ons, ten volste de verdeeling der stemmen in het orgel van Sint-Augustinus,
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door aan te toonen hoe bedoelde verdeeling zeer ten voordeele strekt, èn van het algemeen
karakteer van het instrument, èn van het expressie-vermogen, èn van de tongwerken zelve, èn
van de onderlinge verhouding tusschen hoofdstem en begeleiding of tusschen concertante
paartijen op beide manualen.
Men heeft nog tegengeworpen dat, indien de organist wil eene zachte stem, den “cor
de nuit” bij voorbeeld, alleen op het tweede manuaal doen hooren,[blz.7] hij is verpligt de
tongwerken in te schuiven. Maar dit verwijt houdt geen steek en valt zelf tamelijk onnoozel
uit, want, waren ook andere stemmen op dit manuaal in plaats van de tongwerken aanwezig,
de organist moet ze toch evenzeer afsluiten om zijn doel te bereiken. Ware zelf eene zoogenaamde “combinatie-trede” bij dit manuaal, zulks zoude toch niets afdoen, want de stemmen
die de geleerde criticus liever dan tongwerken op het klavier zoude willen zien zijn juist degene waarop eene dusdanige trede in den regel niet werkt.
Overigens bestaan hier te lande uiterst weinig eigenlijke combinatie-treden, om rede
dat, bij nagenoeg uitsluitend gebruik van windladen met eene enkele windkast, (zeer nadeelig
voor de tongwerken wanneer groote en talrijke labialen tegelijk er op staan,) dusdanige treden
kunnen niet aangebracht worden. De “compositie-registers” waarmede men soms tracht in dit
gemis te voorzien zijn, wanneer niet pneumatisch ingerigt, hetgeen alhier nergens voorkomt,
tamelijk lompe en onhandige bijmiddelen, wiens gebruik eene groote aanwending van kracht
vereischt, gelijk in eens aan het heele bedrag van arbeidsvermogen anders noodig om al de
registers afzonderlijk in- of uit te schuiven. Uit dit geweldig gebruik ontstaan meestal rukken
en schokken in geene deelen voor de instandhouding van het instrument heilzaam. Men moet
ook niet uit het oog verliezen dat een orgel een speltuig en geen werktuig, ja men zoude haast
willen kunnen zeggen geen zwoegtuig dient te zijn.
Mogt overigens eenig wezenlijk bezwaar bestaan ten opzigte van die [blz.8] verpligting om ettelijke registers op eene hier te lande overal gebruikelijke manier te behandelen,
zulks zoude toch geenzins kunnen opwegen tegen de talrijke en zeer groote voordeelen hierboven uiteengezet en bewezen, die men te danken heeft aan de plaatsing van de tongwerken
in de expressiekast.
II. Soliditeit van Cavaillé-Coll’s werken.
Het is zeer gemakkelijk te beweren dat de soliditeit van Cavaillé-Coll’s werken overtroffen wordt door die van andere. Het te bewijzen is echter een gansch andere zaak. Wij
twijfelen zeer of de scherpzigtige inzender van de Tijd het werk in de Sint-Augustinus kerk
heeft gezien, en het is inderdaad veel geschikter zoo bij inwendige intuitie een afkeurend
ordeel over de soliditeit er van te vellen. Want, voor ons die dit werk, in zijn geheel, naauwkeurig en streng opgenomen en onderzocht hebben, zoude zeer moeijelijk vallen op eenig
zwak punt onder dit opzigt te wijzen.
Overal integendeel hebben wij, in dit orgel, het gebruik van het keurigste materiaal
gekonstateerd, gepaard met eene ongemeene zorgvuldigheid om de onvrijkbaarheid van al de
stellingen en verbanden te verzekeren. Sommige hier te lande ongebruikte middelen zijn zelf
daarvoor aangewend.
Dat daaraan eene zeldzame elegantie is verbonden is doet, onzer inziens, geen kwaad.
Integendeel, zulks kan niet bestaan zonder goed doordachte studie in den aanleg en bijzondere
kieskeurigheid in den arbeid. Het is niet waarschijnlijk dat iemand die zich zooveel moeite en
[blz.9] onkosten getroost (want die uiterste netheid kost veel tijd en dus ook geld) om een
degelijk goed voorkomen aan het werk te geven, de hoofdvereischten boven het hoofd zoude
zien.
Overtolligheid van stof boven de eischen van het doel is juist geen bewijs van doorzigt
bij den aanlegger, ruwheid en slordigheid is een teeken, indien niet altoos van onkunde toch
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steeds van onverschilligheid, van wansmaak, anders gezegd van gebrek aan gezond oordeel
en gevoel in kunstzaken, en meestal van zucht om liever goedkoop dan volmaakt te arbeiden.
Orde, netheid, doelmatigheid en eenvoud van zamenstelling blinken overal in het werk
van Cavaillé-Coll, en wel in eene mate die niet te bereiken is zonder ongemeene theoretische
en praktische ervaring.
III. Betere houtsoort bij andere orgelmakers.
Wat de betere houtsoort betreft door de inlandsche orgelmakers gebezigd, moeten wij
ootmoedig bekennen dat wij te vergeefsch de verklaring zoeken van deze aantijging.
Onder dit opzigt zooals in al hetgeen constructie betreft, de eerste regel is het materiaal
te kiezen dat het meest met de bestemming van iedere gedeelte overeenkomt. Ahorn en
ebbenhout zijn meer kostelijke houtsoorten dan dennenhout, en toch zoude men zeer schechte
violen en pianos maken, indien men ahorn of ebbenhout voor de zangbodems gebruikte.
Prachtig, frisch en onberispelijk gezond wagenschot vinden wij in het orgel van
Cavaillé-Coll voor de windladen,[blz.10] welborden, klavieren en koppelingen; waarbij het
voornaamelijk te doen is om stevigheid, onvrijkbaarheid van verband en wederstand aan misvorming door zwellen of kromtrekken; schoon eikenhout voor de kast alsook voor de in dit
orgel zeer korte kanalen.
Voor al de dragende stijlen en leggers, is zwaar en bijzondere tegen drukking bestaande canadesche “pitch-pine” gekozen.
Voor de ramen, paneelen en vouwen van den windtoestel, heeft men de voorkeur aan
uitgezochte rigasche greenen gegeven, omdat harsachtig hout is gebleken, bij opvolgende verdroging door ouderdom, meer luchtdigt te blijven dan eiken.
De abstrakten bestaan uit fijn, blank en regtdraadig dennen, eene houtsoort die zeer
ligt is, den grootsten wederstand biedt aan tractie in de rigting der wezels, en zoo weinig
uitzet in die rigting bij verandering van temperatuur, dat men haar gebruikt voor den slinger
van precisie-uurwerken.
Meer zal stellig voor dit alles moeijelijk vallen te eischen.
Wat de twee en zeventig houten baspijpen betreft, dat daarvoor best dennenhout liever
dan eiken is gekozen is insgelijks geenzins aan eene bedoeling van zuinigheid toe te schrijven,
maar aan opzettelijk voorkeur, wegens de sonoriteit. De voornaamste duitsche en engelsche
orgelmakers, wiens houten basstemmen zeer te prijzen zijn, deelen in die zienswijze.
De meeste zorg is overigens aan gewend om de goede instandhouding van de houten
pijpen te verzekeren. Van binnen zijn de wanden met vernis gepuimd, [blz.11] zooveel om
den invloed van den dampkring af te weren, als om meer digtheid en gladheid ten gunste van
de klankvorming te bekommen. Van buiten zijn de pijpen geverwd met een bijzonder kleursel, inhoudende tegelijk lijm en lijnolie, en dat kokendheet word aangewend. Dit kleursel is
insgelijks toegepast op al de ramen en paneelen van den windtoestel, alsook op al de deelen
van “pitch-pine” en op de jalousiën-kast die, zooals voor de sonoriteit het voordeeligst is, uit
goed greenenhout is vervaardigt.
Het zij terloops hier aangemerkt dat goed dennenhout is lang niet zoo vergangbaar als
sommige het meenen. Een der ondergeteekenden heeft pijpen van dennenhout gezien, afkomstig van een orgel dat door Hess in zijne “Orgeldispositiën” gemeld zijnde, thans over de honderd jaar oud zoude zijn. Hij heeft zelfs eenige daarvan in zijn bezit. Die pijpen, ofschoon niet
gevernisd of gekleurd, zijn nog volkommen gaaf, terwijl bij andere pijpen van eikenhout, uit
hetzelfde orgel, de lijm had op veel plaatsen losgelaten en het hout was geheel uitgestorven.
In al geval, voor de twee en zeventig houten pijpen in het orgel van Sint Augustinus,
waarvan de gedekte nog met een sterken kraag van linnendoek voorzien zijn om de scheuring
onder de werking van de stop te beletten, de bezuiniging door gebruik van dennenhout zoude
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niet zeer belangrijk zijn. Al stellen wij den prijs van het eikenhout op tachtig gulden en die
van dennenhout op drie en [blz.12] dertig gulden per kubieken meter, en bij benadering de
verbruikte hoeveelheid hout op een en zes tienden kubieke meter, hetgeen een tamelijk ruime
berekening is, dan zoude de gansche bezuiniging vijf en zeventig gulden bedragen. Zulk een
verbazend cijfer zoude waarlijk de moeite waard zijn voor den Heer Cavaillé-Coll, om zijne
reputatie daaraan te wagen! De kwistige mildheid in de gehalte en het gewigt van de metaalpijpen, die hier te lande algemeen in zwang niet gering overtreffende, vormt toch ook een
zeker tegenwigt aan zulk een enorme winst (frontpijpen 95 p %, tongwerken, binnen prestanten, overblazende stemmen, violen 80 p %, gedekte stemmen 66 p % fijn tin).
IV. Hooge prijzen van Cavaillé-Coll.
Wat de hoogte der prijzen betreft, door den Heer Cavaillé-Coll voor zijn fabrikaat bedongen, zulks is inderdaad een niet onbelangrijk bewijs te zijne gunste. Het is toch eene
overbekende oeconomische daadzaak, dat geen producent kan op den duur eene exceptionele
hoogte in zijne prijzen handhaven of eene evenredige kwaliteit van zijne producten moet de
concurrentie neerslaan. Het bewijs dat Cavaillé-Coll zijne prijzen in verhouding met de kwaliteit zijner producten niet overdrijft ligt derhalve in het ongemeen getal van de door hem,
gedurende het vijf en veertig jarig bestaan zijner orgelfabriek geleverde belangrijke, meermaals kolossale instrumenten, alsook in de voortdurende graagte waarmede de meest bevoegde beoordelaars overal de voorkeur aan zijne producten geven.
Met alle eerbied voor de [blz.13] capaciteit van den inzender aan de Tijd; geloven wij
toch dat, wat speciale en wat algemeene kunstvorming en wetenschap betreft, hij wel zijn
evenknie in de muzikale wereld kan vinden, en meenen wij toch ook eenig gewigt te kunnen
hechten, niet alleen aan de eenparige getuigenis der prinsen van de kunst, maar ook aan menig
tastbaar en ook op klinkende munt neerkommend voorbeeld door henzelve of onder hun onmiddelijke invloed geleverd. Die menschen hebben miesschien een minder diepzinnige begrip
van orgelwaarde, dan de geachte Heer J.M.H.K…., maar genieten nogthans eenige autoriteit
in het vak.
Een stellig beteekenisvol voorbeeld daaromtrent is de keus onlangs op den Heer
Cavaillé-Coll gevallen, om een groot orgel aan het “Conservatoire de Musique” te Brussel te
leveren. Bij die gelegenheid was toch ook het nationaal gevoel geprikkeld, en wel ten zeerste
geprikkeld, daar het gold de eerste muzikale inrigting van het Koninkrijk. De binnenlandsche
en buitenlandsche concurrentie was zoo scherp, dat aanbiedingen, door aanzienlijke huizen,
op zulke buitengewoon gunstige voorwaarden gedaan werden dat, terwijl Cavaillé-Coll beneden zijne waardigheid zoude geacht hebben iets van zijne prijzen af te laten dingen, het Conservatoire zoude het orgel bijna kosteloos hebben kunne bekommen; zooveel gewigt hechttten
de mannen van het vak aan de eer en de recommendatie hun werk in die inrigting te zien
pronken, die zulk een welverdienden voorrang als orgelschool heeft verworven. Ondanks dit
alles, hebben de beroemde meesters aan het Conservatoire verbonden Cavaillé-Coll [blz.14]
gewild, en niemand anders dan Cavaillé-Coll gewild, zoodat ze, liever dan te zwichten, eenige
jaren hebben gewacht totdat, na langdurige bediscussiering en onderzoek de Belgische Regering in hunne overtuiging kwam te deelen en Cavaillé-Coll verkoos.
Door die Regering tot lid van de jury van expertise onder proesidium van Gevaert
benoemd en door zijne collega’s tot rapporteur gekozen, heeft een van de ondergeteekenden,
zich persoonlijk kunnen vergewissen dat bedoelde keus in geene deelen beschaamd is
gebleven.
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V. “Kerkelijker tonaliteit”.
Eindelijk waren het, dunkt ons, wel noodig dat eens eene goede duidelijke omschrijving werd vastgesteld van hetgeen, om de woorden van den geleerden criticus te gebruiken,
onder de benaming van “Kerkelijke tonaliteit” in deze moet begrepen worden.
Is eenen zwakke, matte, kleurloze ziekelijke intoneering die al te dikwijls eene groote
onbestemdheid in de harmonie, vooral in de midden partijen, te weg brengt, “kerkelijker” dan
eene manhaftige, ronde, klare, frissche en tevens mollige en majesteitsvolle uiting van geluid,
waarbij de delikaatste keurigheden van de muzijk met volle duidelijkheid uitkommen ?
Behoort misschien stompheid in de labialen, neuzigheid in de vulstemmen, schore oneffenheid in de tongwerken, schreeuwerige flaauwheid in het vol orgel tot de “Kerkelijke tonaliteit”? Is een zwaarmoedig gebrom in de bas, eene duistere warreling in het medium, eene
nuchtere droogheid in den discant, met horten en schokken in de wind, “kerkelijker” [blz.15]
dan een goed afgerond, geëvenredigd, duidelijk en vast geheel ? Is droomen of kermen “Kerkelijker” dan zingen ?
Is een orgel “Kerkelijk” omdat het in zijne uitwerking op een orkest gelijkt waar al de
strijkstokken te ver van den kam zouden strijken, waar het nomaal getal contrabassen verdriedubbeld zoude zijn en waarbij, om toch iets te doen uitkommen, een zestal piccolo’s zoude
gevoed worden.
Wij passen hetgeen hier vooraf gaat op geen orgel in ’t bijzonder. Wij brengen eenvoudig de uitersten in vergelijking en door de gebreken aan de kaak te stellen, pogen wij, bij
wijze van tegenstelling, beter te doen uitkommen wat te vinden is in het werk door CavailléColl aan Sint Augustinus geleverd.
Onzer inziens, majestueuse klaarheid en duidelijkheid past beter dan iets anders bij
den génie van de katholijke eeredienst, en al heeft het orgel van Sint Augustinus met zijn
gering aantal van zestien stemmen, eene uitwerking gelijk aan die van een gewoon orgel
tweemaal zoo groot, de reine zuiverheid zijner toonen staat toch in overeenkomst met de aard
der katholijke plegtigheden, terwijl het bezit een genoegzaam overvloed van allerlei schakering om aan de eischen van de meest stille aandacht te voldoen. Laat ons niet vergeten dat
luister een bijzonder kenmerk is van de katholijke eeredienst, die paart onbeschroomd kunstgevoel aan ingetogenheid. Laat ons, katholijke, zwaarmoedige eentoonigheid onder voorwendsel van kerkelijkheid aan andere overlaten.[blz.16-17 ontbreken]
[blz.18] “Kerkelijke tonaliteit”, ”Kerkelijk orgel” zijn van die zeer onduidelijke magtwoorden, waarmede men al te dikwijls zand strooit in de oogen van de vrome gemeente…
van die traditionele streekwijzen met behulp waarvan de routine als te gemakkelijk knollen
verkoopt voor citroenen en eene betere, juistere waardering van het wezenlijke onder de
goedgelovigen smoort.
Weet gij wat echte Kerkelijk is, wat immer en altoos kerkelijk zal wezen ? Een voortreffelijk orgel, onder de hand van een organist diep doordrongen van den verheven geest
zijner zending. En hoe voortreffelijker het orgel, in de ruimste beteekenis van het woord, des
te kerkelijker. Onder dit opzigt, hebben wij reeds eens gemoedelijk geluk gewenscht, onder
dit opzigt wenschen wij op nieuw geluk, in vol gemoed, aan de kerk van Sint Augustinus en
aan degene die hare belangen met wijsheid en echt verlichten kunstzin in deze bevorderd
hebben. Wij herhalen het, zij is een waarlijk voortreffelijk, een buitengewoon voortreffelijk
orgel rijk geworden.
Verre van eenige vergelijking voor dit prachtig instrument te duchten, raaden wij aan
de belangstellenden een comparatief bezoek aan een van de voornaamste orgels in de katholijke kerken van de stad, aan dit in het Duifje bijvoorbeeld, waarbij èn werk èn geluid attent
zouden nagegaan worden.
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Om te eindigen, zoude welligt Zijne Heiligheid de Paus den Heer Cavaillé-Coll met
hooge onderscheidings teekennen vereerd hebben juist voor de antikerkelijke rigting van zijn
kunst ?
Amsterdam, 8 september 1881
[w.g.] Ch. Philbert
Jos A. Verheijen

VIII. Keuringsverslag van het orgel in de Waalse Kerk te Den Haag
Rapport des experts chargés d’examiner l’orgue placé par la maison Cavaillé-Coll
de Paris dans le temple de l’Eglise wallonne à La Haye
Rapport d’experts
Cejourd’hui, cinq novembre mil huit cent quatrevingt cinq, nous soussignés
J.F. Witte, chef de la maison de facture d’orgues Bätz et Cie, facteurs du Roi
à Utrecht,
I. Stortenbeker, pianiste de la Cour de Sa Majesté le Roi Guillaume III et organiste
de l’Eglise wallonne à La Haye,
et C.M. Philbert, demeurant à Rotterdam, ancien expert du Gouvernement belge pour
la réception du grand orgue du Conservatoire royal de musique à Bruxelles,
rapporteur,
Tous trois experts, désignés d’un commun accord par le Consistoire de l’Eglise wallonne de
La Haye d’une part et, d’autre part, par la maison de facture d’orgues Cavaillé-Coll de Paris,
avons procédé à l’examen détaillé et rigoureux de l’orgue construit par la maison CavailléColl et récemment placé dans l’église sus-mentionnée et, après avoir pris exacte connaissance
des devis et marché intervenus entre les parties, avons constaté ce qui suit, savoir:
I. Décoration extérieure de l’instrument.
La façade du buffet, en beau chêne de Russie, avec toute son ornementation de
sculpture et de tuyaux de montre est exécutée avec art et conforme au dessin que nous avons
trouvé annexé au devis.
II. Conformité générale au devis.
L’instrument, tel qu’il existe, avec tous les accessoires et dépendances, est conforme
au devis approuvé par les parties le dix-huit [sic] mars mil huit cent quatrevingt cinq, sauf les
modifications et augmentations que voici:
1º Le plein-jeu, porté au devis comme devant être placé sur le clavier expressif, a été
reporté sur le premier clavier. Toutefois, d’après les explications fournies aux soussignés,
cette modification avait été ultérieurement convenue entre les parties.
2º De son propre chef et sans convention entre les parties, le facteur a ajouté deux jeux
complets au clavier expressif; un octavin de 2 pieds et un clairon harmonique de 4 pieds.
3º Egalement de son chef et sans convention préalable, le facteur a ajouté au méchanisme deux pédales accessoires, l’une d’introduction, l’autre de rappel, agissant simultanément sur le prestant de 4 pieds et sur le plein-jeu du premier clavier.
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III. Charpente générale et assise de l’orgue.
Cette partie de l’instrument, d’une importance fondamentale pour le fonctionnement
régulier et la conservation de tout l’ouvrage, a été trouvée construite en excellents matériaux
et avec le plus grand soin, et disposée d’après les meilleurs principes, de façon à devoir être
considérée comme invariable et inébranlable.
IV. Soufflerie.
La soufflerie construite en excellents matériaux, exécutée avec autant d’élégance que
de solidité, et dont toutes les parties en peau sont enduites au dedans et au dehors de vernis
souple, tient le vent, jeux fermés, durant environ dix minutes, sous pression de quatrevingtquinze millimètres de colonne d’eau, et est suffisamment abondante, comme les soussignés
s’en sont assurés par les deux épreuves suivantes:
1º L’accord le plus fourni qu’on puisse employer a été frappé sur les claviers à main et
la pédale, tous accouplés et tous jeux ouverts, et soutenu, sans altération, durant treize secondes, au moyen du seul contenu des réservoirs, préalablement remplis, et sans faire agir les
pompes pendant la tenue de l’accord.
2º L’orgue étant disposé de la même manière en ce qui touche les jeux et les accouplements et les réservoirs étant vides, on a simultanément commencé à jouer et à souffler, et le
vent s’est trouvé fourni en quantité suffisante pour remplir sans peine les réservoirs, tout en
alimentant régulièrement le jeu de l’organiste.
Munis de tous les perfectionnements modernes pour assurer dans toutes leurs positions
la constance dans la pression de l’air, les réservoirs fonctionnent avec une égalité de développement et un parallélisme entre les tables irréprochables, sans secousses et sans craquements,
qui pourraient faire soupçonner quelque faute dans la coupe ou l’assemblage des éclisses. Les
coins sont bien formés et ajustés, et ne pochent ni ne tirent nullement.
La manoeuvre des pompes alimentaires, actionnées d’après une nouvelle disposition
qui supprime beaucoup de frottement et diminue les causes d’encrassement, se fait avec facilité et sans bruit. Là ou l’emploi d’axes de bascule était indispensable, les coussinets en bronze
sont munis de graisseurs automatiques. Les coups de pompe ne se font nullement sentir dans
le vent.
V. Claviers, registres et pédales d’accouplement, d’appel et d’expression.
Disposés avec tous leurs accessoires sur une console séparée du buffet et faisant face à
la chaire, les claviers à la main et de pédale sont élégants, solidement établis en chêne de
choix plaqué [aantekening Philbert in marge: pour ceux à la main] de bel ivoire et d’ébène, et parfaitement réglés. La hauteur entre ceux à main est bonne et, tous, même accouplés, ils fonctionnent avec une très-grande douceur et avec toute la vivacité et la prestesse d’attaque désirables; le son partant à très-faible enfoncement.
Les registres, dont les boutons ainsi que leurs tiges et les étiquetes ont un aspect gracieux et distingué, sont néanmoins solides, se tirent et se repoussent avec douceur, font bien
sentir à la main leurs points d’arrêt, restent exactement au point de leur course où on les abandonne, sans décéler de flexion ni de réaction dans les tirages et, même employés avec une certaine violence, n’ont aucune influence les uns sur les autres.
Les pédales d’accouplement et d’appel baissent sans dureté et sans bruit, et celles
d’accouplement s’accrochent, se décrochent, et se relèvent d’elles-mêmes avec aisance et
sûreté et sans contre-coup violent.
La pédale d’expression, placé sur un axe, obéit avec une facilité suffisante et reste
fidèlement au point où le pied l’abandonne.
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VI. Abrégés et méchanisme des tirages.
Les abrégés très-clairement et simplement établis, sous le plus petit volume possible,
sont parfaitement inébranlables dans leur assiette. Le métal y a été substitué au bois en tout ce
qui était praticable. Tout l’ensemble des mouvements, exécuté avec autant de fini et de précision que de solidité, a été trouvé parfaitement libre, en même temps que sans ballottement
entre les tourillons ou dans les enfourchements. Les derniers, en pièces indépendantes, fixées
au moyen de vis, peuvent s’enlever un par un avec facilité, si quelque retouche y devient
nécessaire. Ils sont garnis, et les équerres, de bonnes dimension, sont en cuivre jaune, bien
étamé pour prevenir l’oxidation. Nous avons au surplus remarqué que la même précaution a
été prise pour toutes les vis de fer employées dans l’instrument pour le maintien des grosses
pièces.
Les vergettes, en beau sapin de choix, sont très-nettement garnies et suffisamment guidées. Les pas de vis des garnitures, profondément filetés, et dont les écrous en cuir de buffle
nous ont paru suffisamment fermes au réglage, sont en nickel massif, ainsi que les crochets,
parce que le laiton, généralement employé pour cette partie du méchanisme, est sujet à s’altérer, jusqu’à rupture, sous l’influence de diverses causes extérieures. Les abrégés et leurs tirages fonctionnent sans aucun bruit.
Le tirage des registres a été disposé avec la même exactitude et entouré de soins analogues. Les goupilles d’enforchement y sont munies d’écrous de sûreté, pour en empêcher la
chute.
VII. Accouplements.
Tout le méchanisme des accouplements, contenu en entier dans la console des claviers
a été disposé avec simplicité, beaucoup de soin et de fini, et fonctionne exactement et sans
effort.
Autant que le permettait l’exiguité de l’emplacement, il est suffisamment accessible
pour le réglage.
VIII. Sommiers, laies et porte-vent.
Construits en excellent merrain à panneau, ainsi que leurs registres, faux registres et
chapes, et solidement posés dans un plan parfaitement horizontal, les sommiers divisés en
deux parties, les laies, la fermeture de ces dernières et les divers porte-vent qui les nourissent,
sont parfaitement étanchés comme le démontre le temps très-long dont la soufflerie a besoin
pour se vider quans l’orgue ne joue pas. Aucune fuite de vent n’y est non plus perceptible à
l’oreille.
Les sommiers ne présentent aucun défaut par emprunt ou soufflure; ce dont les soussignés se sont très-minitueusement assurés, en essayant note par note, puis par tierces, les jeux
les plus sensibles, et ensuite, tous les jeux étant fermés, en abaissant un grand nombre de
touches à la fois dans toutes les régions des claviers, sans que le plus léger indice de son
suspect vint à se trahir.
Les dimensions des gravures, celles des soupapes et l’ouverture de ces dernières ont
paru normales, l’introduction successive de tous les jeux n’occasionnant aucun fléchissement
dans l’accord ni dans l’harmonie.
L’intérieur les laies est disposé intelligemment et avec un grand fini. Les ressorts, en
bronze de nickel, sont forts et bien arrêtés et guidés, et en même temps vifs et moelleux, les
soupapes à garniture épaisse battent bien carrément et d’aplomb et sont suffisamment libres
entre leurs guides, les boursettes amples, bien fermées, souples et vernies.
La capacité intérieure des laies où l’on pénêtre aisément et des porte-vent est amplement suffisante, car les plus grands accords peuvent être frappés sur l’orgue plein sans altération. La présence de ventres élastiques sous les laies et d’antisecousses, ces derniers munis
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de ressorts en lames d’acier de nouvelle disposition, garantissent, d’un autre coté, une si
bonne stabilité de pression dans les laies, qu’en tenant une note dans les dessus, tous jeux
ouverts, et en frappant brusquement de grands accords dans la basse, il ne se produit pas de
houppements.
IX. Moteurs pneumatiques et transmission des jeux des claviers à main sur la pédale.
Les moteurs pneumatiques tubulaires qui donnent le vent aux grands tuyaux postés
dans les basses du premier clavier et à ceux de la pédale situés, de chaque côté, en dehors du
grand corps du buffet, fonctionnent avec assez de précision dans l’introduction et la décharge
pour qu’on ne puisse remarquer de difference appréciable entre leur effet et celui des tirages
directs. Il en est de même pour tout le méchanisme servant à emprunter aux basses du bourdon de 8 pieds, et du salicional, au premier clavier, et du basson et de la trompette, au second,
des jeux indépendants des tirages, pour le clavier de pédale.
X. Tuyaux des différents jeux.
Tous les jeux en métal nous ont parus d’excellente matière, solidement étoffés d’après
leur grandeur et leur diamètre, soigneusement formés et soudés, très-régulièrement coupés en
ton et, pour les tuyaux à bouche ouverts, ne présentant aucune déformation par suite de l’accord, pratiqué du reste sur presque tous au moyen de l’entaille qui, partout est bien régulièrement enlevée et ouverte dans la juste mésure.
Les tuyaux de montre, en étain bruni brillant, sont d’un très-beau fini, ainsi que ceux
des jeux d’anche, construits en alliage brillant, aussi blanc et plus ferme que l’étain ordinaire.
L’emploi du noyau rond et de la bague longue et épaisse, dite brevetée, donne beaucoup de
solidité et de fermeté dans le pied aux tuyaux de cette espèce, ce qui est très-important pour
leur conservation et pour le maintien de l’accord. Les anches, languettes et rasettes sont traitées avec le soin le plus délicat.
Contrairement à l’usage généralement préféré en Hollande, et suivant l’usage des facteurs français, les tuyaux de bois sont en sapin. Mais les experts sont tombés d’accord que le
sapin de bonne qualité, peint surtout et verni comme il l’est dans les tuyaux de l’instrument,
est, tout comme le chêne, d’une excellente conservation, et ne laisse, au surplus, rien à désirer
pour la qualité du son.
Les tuyaux bouchés en bois sont renforcés à leur partie supérieure, contre l’effort du
tampon, au moyen d’un collet en forte toile, peint comme la reste du tuyau. Les biseaux et les
lèvres inférieures des tuyaux de bois sont en chêne, ces dernières amouvibles, pour la mise en
harmonie et le nettoyage éventuel.
Tous les tuyaux de l’intérieur sont solidement arrêtés dans les faux sommiers, bien fermes eux-mêmes, ou sur leur postage, et progressement soutenus partout où cela est nécessaire.
Les tuyaux de la montre, prise dans les basses du principal de 8 pieds et du salicional, sont de
même suffisamment soutenus et arrêtés dans les croissants et, tant les uns que les autres, bien
verticaux et sans devers. Tout est placé intelligemment; aussi au large et aussi accessible que
le permettait l’emplacement.
XI. Mise en harmonie et accord des jeux.
Tous les jeux de l’orgue, tant à bouche qu’à anche ont été scrupuleusement essayés,
note par note. Tous, même les jeux étroits à bouche, gambe et salicional, parlent avec une
prestesse parfaite, sans soufflure, piaulement ni hésitation, et présentent la plus remarquable
homogéneité de timbre et la proportion de force la plus égale dans toute leur étendue. Les
timbres ont paru aus soussignés bien en rapport avec le caractère normal des jeux, distingués
partout et pour certains régistres très-suaves et gracieux. L’un des experts aurait seulement
préféré un peu plus de fraîcheur et de clarté dans le dessus de la trompette, mais on trouve
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qu’un peu voilée elle repond de mieux aux exigences du culte protestant et, le jeu étant d’ailleurs très-bien réglé, cette appréciation ne saurait constituer un reproche.
L’ondulation de la voix-céleste est tempérée avec beaucoup de perfection dans toute
l’étendue du jeu.
Les soussignés ont fait toucher tant l’orgue plein que les principaux mélanges, et ont
trouvé l’effet portant bien dans tout le vaisseau, et l’harmonie, savamment équilibrée dans
toutes les régions de l’échelle tonale; les basses intenses et rondes et en même temps d’une
sonorité très-franche, le medium clair et corsé, les dessus de force convenable sans dureté,
maigreur ni acuité exagérée, les reprises du plein-jeu non sensibles dans son effet; le tout, en
un mot proportionné de façon à ce qu’aucun détail mélodique ou harmonique ne reste confus
ou incertain à l’oreille; qualité de la plus haute importance, à laquelle la grande fermeté du
vent contribue sans contredit de son côté.
La force a paru convenable pour le local et pour la destination de l’instrument, à l’effet
duquel les deux jeux effectifs de pédale, sousbasse bouchée et octave ouverte, dont la réunion
reproduit le timbre et la valeur d’une fort seize pieds ouvert, donne une belle et solide ampleur.
Faute de hauteur suffisante dans l’emplacement, la première octave du basson de 16
pieds a dû être construite à demi-longueur, mais l’harmonie en a si bien été traitée, qu’il faut
une certaine attention pour constater quelque différence au point de transition à la longueur
entière.
L’accord a été trouvé satisfaisant.
XII. Appareil expressif.
L’appareil expressif est solidement et soigneusement construit. La paroi mobile, de
grande surface et faite en lames massives de pitch-pine de forte épaisseur, garnies au jointif et
peintes en vernies pour combattre l’influence de l’instrument, fonctionne avec beaucoup de
facilité et d’exactitude, malgré le nombre et le poids de ces lames. En tenant compte des dimensions médiocres du vaisseau, l’effet expressif obtenu doit être consideré comme avantageux.
XIII. Conclusion.
Attendu tout ce qui précède, et après en avoir mûrement délibéré, les experts soussignés
n’hésitent pas à déclarer, en stricte impartialité et en leur âme et conscience, qu’ils considèrent l’orgue placé par la maison Cavaillé-Coll dans l’église wallonne de La Haye comme un
instrument de haute excellence, remplissant parfaitement toutes les conditions stipulées au
devis, et présentant les meilleures garanties de conservation et de durée et, par ces motifs;
En vertu des pouvoirs à eux conférés par les deux parties, ils jugent et prononcent, à
l’unanimité, le dit orgue recevable avec grand éloge.
XIV. Avis spécial additionnel.
Consultés expressément sur l’opportunité, l’utilité pratique et la valeur des additions
faites à l’orgue de l’église wallonne par la maison Cavaillé-Coll, de son chef, en dehors des
stipulations des devis et marché et de toute autre convention et sans avis préalable, les soussignés estiment:
1º Que comme il était d’ailleurs avantageux et souhaitable le plein-jeu ayant été, d’un
commun accord, reporté du second au premier clavier, l’effet d’ensemble de ce premier clavier a acquis plus d’énergie, de clarté, de tranchant et de brillant, tandis que celui du second
clavier perdait au contraire, dans la même mesure, sous le rapport de ces qualités, dont les
trois dernières lui sont d’autant plus nécessaires que ce second clavier porte le basson, jeu de
16 pieds très-prépondérant.
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2º Qu’il s’est ainsi produit un écart, rompant sensiblement l’équilibre, entre les effets
respectifs des deux claviers, comme on s’en convainc aisément, en les touchant tour à tour, le
tutti des jeux mis au premier clavier et l’octavin et le clairon fermés au clavier expressif, dont
l’effet devient ainsi plus lourd, plus sombre et plus mou.
3º Que ce manque d’équilibre est certainement préjudiciable, et contraire aux saines
règles de l’art.
4º Qu’au point de vue artistique, il est donc impossible de contester l’utilité, l’importance même de l’addition d’un octavin et d’un clairon au clavier expressif et, qu’au contraire,
exclusivement à ce point de vue, elle mérite approbation.
5º Que l’addition des deux pédales d’introduction et de rappel du plein-jeu et du prestant de 4 pieds sur le premier clavier, bien que moins inportante et moins nécessaire, ne laisse
pas d’offrir, dans certains cas, des facilités avantageuses à l’organiste.
6º Qu’enfin, la valeur réelle des additions surmentionnées peut être taxée à environ
mille florins (fl. 1000) des Pays-Bas.
Ainsi fait et donné par nous experts soussignés, à La Haye, les jour, mois et an que
dessus, pour servir ce que de droit et de besoin. Cinq mots en marge approuvés.
[w.g.]
J.F. Witte
I. Stortenbeker
C.M. Philbert, rapporteur

IX. Disposities van enkele kenmerkende Cavaillé-Coll-orgels
I.

Project kathedraal Carcassonne/atelier rue de Vaugirard (1855)

Positif (C-f³)
Montre
Bourdon
Salicional
Prestant
Flûte douce
Quinte
Doublette
Trompette
Cromorne
Clairon

Grand-Orgue
8’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
2’
8’
8’
4’

Petit Récit-expressif
Flûte harmonique
Flûte douce

Grand Récit-expressif

Montre
Bourdon
Montre
Bourdon
Flûte harmonique
Viole de gambe
Prestant
Viole d’amour
Octave
Quinte
Doublette
Fourniture
Cymbale
Bombarde
Trompette
Clairon

16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
4’
2 2/3’
2’
IV
III
16’
8’
4’

Pédale (C-d¹)
8’
8’

Quintaton
Bourdon
Flûte harmonique
Gambe
Flûte octaviante
Hautbois
Voix humaine

16’
8’
8’
8’
4’
8’
8’

Salicional
Dulciane
Octavin
Plein-jeu
Bombarde
Trompette
Clairon

8’
4’
2’
III
16’
8’
4’

Pédales de combinaison:

Contrebasse
Basse

16’
8’

365

Effet d’Orage
Tirasse Grand-Orgue

Viole d’amour
Flûte octaviante

8’
4’

Octavin
Trompette harmonique
Basson et Hautbois
Voix humaine

2’
8’
8’
8’

Octave

4’

Bombarde
Trompette
Clairon

16’
8’
4’

Bron: Eschbach, 111-112

II.

Coligny, M. Maracci (1865)

Grand-Orgue (C-g³)
Principal
Bourdon
Montre
Bourdon
Flûte harmonique
Salicional
Prestant
Flûte douce
Plein-jeu [harm.]
Basson
Trompette
Clairon

Positif
16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
III-V
16’
8’
4’

Pédale (C-f¹)
32’
16’
16’
8’
8’
8’
4’

Bombarde
Trompette
Clairon

16’
8’
4’

Quintaton
Flûte harmonique
Salicional
Unda maris
Flûte octaviante
Dulciane
Doublette
Piccolo
Cornet harmonique
Basson
Trompette
Clarinette

16’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
1’
II-V
16’
8’
8’

Flûte traversière
Quintaton
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante

8’
8’
8’
8’
4’

Octavin
Trompette
Basson et Hautbois
Voix humaine
Clairon

2’
8’
8’
8’
4’

Registres de combinaison:

Effet d’orage
1. Pédale
Tirasse Grand-Orgue
2. Grand-Orgue
Tirasse Positif
3. Positif
Tirasse Récit
4. Récit
Anches Pédale
Octaves graves Grand-Orgue
Anches Grand-Orgue
Anches Positif
Anches Récit
Grand-Orgue sur Machine
Copula Positif sur Grand-Orgue
Copula Récit sur Grand-Orgue
Copula Récit sur Positif
Trémolo Récit
Expression Récit
Bron: Eschbach, 271

Bracewell Hall, Skipton, Mr. Hopwood (1870, 1875)

Grand-Orgue (C-g³)
Montre

Récit-expressif

Pédales de combinaison:

Bourdon
Contrebasse
Soubasse
Basse
Violoncelle
Bourdon
Octave

III.

Anches Pédale
Octaves graves Grand-Orgue
Anches Grand-Orgue
Anches Grand-Recit
Anches Petit Récit
Copula Petit Récit sur Grand-Orgue
Copula Grand Récit sur Grand-Orgue
Copula Positif sur Grand-Orgue
Grand-Orgue sur Machine
Trémolo Petit Récit
Trémolo Grand Récit
Expression Petit Récit
Expression Grand Récit

Positif-expressif
16’

Quintaton

Récit-expressif
16’
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Flûte traversière

8’

Montre
Bourdon
Flûte harmonique
Viole de gambe
Salicional
Prestant

8’
8’
8’
8’
8’
4’

Octave
4’
Plein-jeu harmonique III-VI
Bombarde
16’
Trompette
8’
Clairon
4’
Pédale (C-f¹)

8’
8’
8’
4’

Doublette
Piccolo
Basson et Hautbois
Clarinette
Voix humaine

2’
1’
8’
8’
8’

Quintaton
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante
Viole d’amour
Octavin
Cor anglais
Trompette
Clairon

8’
8’
8’
4’
4’
2’
16’
8’
4’

Pédales de combinaison:

Soubasse
Contrebasse
Soubasse
Flûte
Violoncelle
Corni dolci

32’
16’
16’
8’
8’
4’

Bombarde
Trompette
Clairon

16’
8’
4’

IV.

Principal
Nachthorn
Unda maris
Flûte douce

Effet d’Orage
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Positif
Tirasse Récit
Anches Pédale
Anches Grand-Orgue
Anches Positif
Anches Récit
Expression Positif
Expression Récit
Octaves graves Grand-Orgue
Grand-Orgue sur machine
Copula Positif sur Grand-Orgue
Copula Récit sur Grand-Orgue
Copula Récit sur positif
Trémolo Positif
Trémolo Récit

Bron: Eschbach, 323

St.-Jean-Baptiste, Chaumont (1872)

Grand-Orgue (C-f³)
Bourdon
Montre
Bourdon
Flûte harmonique
Violoncelle
Prestant

Positif-expressif

Récit-expressif

16’
8’
8’
8’
8’
4’

Bourdon
Salicional
Unda maris
Flûte
Quinte
Doublette

8’
8’
8’
4’
2 2/3’
2’

Octave
4’
Plein-jeu harmonique III-VI
Cornet
V
Basson
16’
Trompette
8’
Clairon
4’

Piccolo
Clarinette
Cor anglais

1’
8’
8’

Pédale (C-d¹)
Flûte
Flûte
Violoncelle

Pédales de combinaison:
Effet d’Orage
Tirasse Grand-Orgue
Octaves graves Grand-Orgue

16’
8’
8’
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Flûte traversière
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante

8’
8’
8’
4’

Octavin
Trompette
Basson et Hautbois
Voix humaine

2’
8’
8’
8’

Octave

4’

Bombarde
Trompette
Clairon

V.

16’
8’
4’

Anches Pédale
Anches Grand-Orgue
Expression Positif
Expression Récit
Anches Positif
Anches Récit
Grand-Orgue sur Machine
Copula Positif sur Grand-Orgue
Copula Récit sur Positif
Trémolo du Récit
Bron: Eschbach, 345

Sheffield, Albert Hall (1873)

Grand-Orgue (C-c4)
Montre
Gambe
Bourdon
Montre
Diapason
Viole de gambe
Flûte harmonique
Bourdon
Prestant
Octave-Flûte
Quinte
Fourniture
Cymbale
Bombarde
Trompette
Clairon

Positif-expressif
16’
16’
16’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2 2/3’
V
IV
16’
8’
4’

Solo
Bourdon
Flûte harmonique
Diapason
Flûte octaviante
Quinte
Doublette
Tierce
Clarinette
Musette

Récit-expressif

Quintaton
Principal
Nachthorn
Unda maris
Prestant
Flûte douce

16’
8’
8’
8’
4’
4’

Quinte
Doublette
Piccolo
Cromorne
Basson et Hautbois
Voix humaine

2 2/3’
2’
1’
8’
8’
8’

Pédale (C-f¹)
16’
8’
8’
4’
2 2/3’
2’
1 3/5’
8’
8’

Tuba magna [chamade] 16’
Trompette [chamade]
8’
Clairon [chamade]
4’

Bourdon doux
Flûte traversière
Diapason
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante
Viole d’amour
Doublette
Cornet
Cor anglais
Trompette
Clairon harmonique

16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
II-IV
16’
8’
4’

Pédales de combinaison:

Principalbasse
Violonbasse
Contrebasse
Soubasse
Grande Quinte
Basse
Violoncelle
Corni dolci

32’
16’
16’
16’
10 2/3’
8’
8’
4’

Contrebombarde
Bombarde
Trompette
Clairon
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32’
16’
8’
4’

Effet d’Orage
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Positif
Tirasse Récit
Tirasse Solo
Anches Pédale
Combinaisons Grand-Orgue
Combinaisons Positif
Combinaisons Récit
Chamades Solo
Expression Positif
Expression Récit
Octaves graves Grand-Orgue
Accouplement Grand-Orgue
Accouplement Positif
Accouplement Récit
Accouplement Solo
Accouplement Positif-Récit
Trémolo Positif
Trémolo Récit

Expression Solo [cuillère]
Registres de combinaison:
Grand-Orgue (côté gauche/droite)
Positif (côté gauche/droite)
Récit (côté gauche/droite)
Solo (côté gauche/droite)
Pédale (côté gauche/droite)

Bron: Dupaigne, 60-62

VI.

Town Hall, Manchester (1877)

Grand-Orgue (C-c4)
Principal
Bourdon
Montre
Bourdon
Flûte harmonique
Violoncelle
Gambe
Prestant

Positif-expressif
16’
16’
8’
8’
8’
8’
8’
4’

Quinte
2 2/3’
Doublette
2’
Plein-jeu
VII
Basson
16’
Trompette harmonique 8’
Clairon harmonique
4’
Pédale (C-f¹)

Principal
Cor de nuit
Salicional
Unda maris
Flûte douce
Octavin

Récit-expressif
8’
8’
8’
8’
4’
2’

Carillon
Trompette
Clarinette
Voix humaine

I-III
8’
8’
8’

Solo (1893)

Contrebasse
Soubasse
Flûte
Violoncelle
Bourdon

16’
16’
8’
8’
8’

Bombarde
Trompette

16’
8’

Bourdon
Montre
Flûte harmonique
Viole de gambe
Voix céleste
Prestant
Flûte octaviante

16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’

Plein-jeu
III-V
Basson
16’
Trompette harmonique 8’
Bason et Hautbois
8’
Clairon harmonique
4’

Pédales de combinaison:

Diapason
Flûte harmonique
Flûte harmonique
Musette
Tuba
Tuba

8’
8’
4’
8’
8’
4’

Effet d’Orage
Tirasse Grand-Orgue
Octaves graves Grand-Orgue
Anches Pédale
Anches Grand-Orgue
Anches Positif
Anches Récit
Expression Positif
Expression Récit
Grand-Orgue sur Machine
Copula Positif sur Grand-Orgue
Copula Récit sur Grand-Orgue
Copula Récit sur Positif
Trémolo Positif
Trémolo Récit
Registres de combinaison:
Tirasse Positif
Tirasse Récit
Octaves graves Positif
Octaves graves Récit

Bron: Eschbach, 407-408
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VII.

Palais du Trocadéro, Paris (1878)

Grand-Orgue (C-g³)

Positif-expressif

Montre
Bourdon
Montre
Violoncelle
Flûte harmonique
Bourdon
Prestant

16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’

Flûte douce
Doublette
Cornet
Plein-jeu
Bombarde
Trompette
Clairon

4’
2’
V
V
16’
8’
4’

Solo

Bourdon
Principal
Flûte harmonique
Salicional
Unda maris
Flûte octaviante

Récit-expressif
16’
8’
8’
8’
8’
4’

Quinte
2 2/3’
Doublette
2’
Plein-jeu harmonique III-VI
Basson
16’
Trompette
8’
Cromorne
8’

Pédale (C-f¹)

Bourdon
Flûte harmonique
Diapason
Violoncelle
Flûte octaviante
Octavin

16’
8’
8’
8’
4’
2’

Tuba magna
16’
Trompette harmonique 8’
Clarinette
8’
Clairon harmonique
4’

Quintaton
Flûte harmonique
Viole de gambe
Voix céleste
Cor de nuit
Flûte octaviante
Carillon
Basson-Hautbois
Voix humaine
Octavin
Cornet
Basson
Trompette
Clairon harmonique

16’
8’
8’
8’
8’
4’
I-III
8’
8’
2’
V
16’
8’
4’

Pédales de combinaison:

Principalbasse
Grosse flûte
Contrebasse
Violonbasse
Soubasse
Grosse flûte
Violoncelle
Basse
Bourdon

32’
16’
16’
16’
16’
8’
8’
8’
8’

Contrebombarde
Bombarde
Basson
Trompette
Basson
Clairon
Baryton

32’
16’
16’
8’
8’
4’
4’

Bron: Caecilia 1878, 173-174

Effet d’Orage
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Positif
Tirasse Récit
Anches Pédale
Octaves graves Grand-Orgue
Octaves graves Positif
Tremblant positif
Octaves graves Récit
Octaves graves Solo
Expression Positif
Expression Récit
Anches Grand-Orgue
Anches Positif
Tremblant Récit
Anches Récit
Anches Solo
Copula Grand-Orgue
Copula Positif
Copula Récit
Copula Solo
Copula Récit sur Positif
Combinaisons Grande Pédale
Combinaisons Solo

VIII. Notre-Dame-des-Champs, Paris (1878)
Grand-Orgue (C-g³)
Principal
Bourdon
Montre

Récit-expressif
16’
16’
8’

Pédale (C-f¹)

Flûte traversière
Viole de gambe
Voix céleste

8’
8’
8’
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Contrebasse
Flûte

16’
8’

Bourdon
Flûte harmonique
Salicional
Viole de gambe
Prestant

8’
8’
8’
8’
4’

Flûte octaviante

4’

Octavin
Trompette
Basson et Hautbois
Voix humaine

2’
8’
8’
8’

Bombarde
Trompette

16’
8’

Octave
4’
Plein-jeu harmonique III-VI
Cornet
V
Bombarde
16’
Trompette
8’
Clairon
4’
Pédales de combinaison:
Effet d’Orage
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Récit
Anches Pédale
Anches Grand-Orgue
Anches Récit
Octaves graves Grand-Orgue
Grand-Orgue sur Machine
Copula Récit sur Grand-Orgue
Trémolo Récit
Expression Récit

IX.

Conservatorium, Brussel (1880, 1889*)

Grand-Orgue (C-g³)
Montre
Bourdon
Montre
Violoncelle
Flûte harmonique
Bourdon
Prestant
Quinte
Doublette
Cornet
Plein-jeu
Bombarde
Trompette
Clairon

Bron: Eschbach, 429

Positif-expressif
16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
2 2/3’
2’
V
V
16’
8’
4’

Pédale (C-f¹)

Quintaton
Cor de nuit
Flûte harmonique
Salicional
Unda maris
Principal
Flûte douce
Doublette
Carillon
Basson
Trompette
Cromorne

Récit-expressif
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’
2’
I-III
8’
8’
8’

Pédales de combinaison:

Soubasse
Contrebasse
Violoncelle
Flûte

32’*
16’
8’
8’

Bombarde
Trompette

16’
8’

Effet d’Orage
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Positif
Tirasse Récit
Anches Pédale
Octaves graves Grand-Orgue
Octaves graves Positif
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Bourdon
Flûte harmonique’
Viole de gambe
Voix céleste
Diapason
Flûte octaviante
Musette
Voix humaine

16’
8’
8’
8’
8’
4’
8’
8’

Octavin
Basson
Trompette
Clairon harmonique

2’
16’
8’
4’

Clairon

4’

X.

Octaves graves Récit
Trémolo Positif
Expression Positif
Expression Récit
Trémolo Récit
Anches Grand-Orgue
Anches Positif
Anches Récit
Copula Grand-Orgue
Copula Positif
Copula Récit
Copula Récit sur Positif

Bron: Eschbach, 455

Saint-François-des-Sales, Lyon (1880)

Grand-Orgue (C-g³)

Positif-expressif

Principal
Bourdon
Montre
Bourdon
Flûte harmonique
Salicional
Prestant
Flûte douce

16’
16’
8’
8’
8’
8’
4’
4’

Doublette
Fourniture
Cymbale
Bombarde
Trompette
Clairon

2’
IV
III
16’
8’
4’

Pédale (C-f¹)

Flûte harmonique
Nachthorn
Dulciana
Unda maris
Flûte octaviante
Doublette
Carillon
Trompette
Basson
Clarinette

Récit-expressif
8’
8’
8’
8’
4’
2’
I-III
8’
8’
8’

Quintaton
Diapason
Flûte harmonique
Bourdon
Viole de gambe
Voix céleste
Flûte octaviante
Basson et hautbois
Voix humaine

16’
8’
8’
8’
8’
8’
4’
8’
8’

Octavin
Cornet
Basson
Trompette
Clairon

2’
V
16’
8’
4’

Pédales de combinaison:

Basse acoustique
Contrebase
Soubasse
Flûte
Violoncelle

32’
16’
16’
8’
8’

Bombarde
Trompette

16’
8’

Effet d’Orage
Tirasse Grand-Orgue
Tirasse Positif
Tirasse Récit
Anches Pédale
Octaves graves Grand-Orgue
Octaves graves Positif
Octaves graves Récit
Trémolo Positif
Expression Positif
Expression Récit
Trémolo Récit
Combinaisons Grand-Orgue
Combinaisons Positif
Combinaisons Récit
Accouplement Grand-Orgue
Accouplement Positif
Accouplement Récit
Copula Récit sur Positif
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Bron: Eschbach, 461

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 Zwitserland 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 bezichtigde 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 Rotterdamse Zuiderkerk. Desondanks bleef de Nederlandse orgelbouw traditioneel en provincialistisch 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 Bachrenaissance 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 overgeplaatst 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 Nederlandse 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 onder de aandacht brengen van de in zijn ogen degelijke maar ouderwetse Nederlandse orgelmakers.
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 glansrijke bekroning van de opleving van de muziekcultuur vormde de oprichting van het Concertgebouw 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 ontplooien. 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 vervaardigd en hadden enige invloed op de ontwikkeling van de Nederlandse orgelfactuur en orgelspeelkunst.
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 verbreden. 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 ervaringen met het orgeltype van Cavaillé-Coll op schrift te stellen. Waren er aanvankelijk problemen rond de levertijd en de hoge aankoopsom, Philbert en de Paleisdirectie, met name commissaris A.C. Wertheim, vonden hiervoor oplossingen. Men richtte een ‘Vereeniging tot bevordering 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 demonstratieorgel. 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 concertzaal 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, organist 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 Amsterdam 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 propageerden. 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.-Augustinuskerk 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 adviseerde 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. Willibrorduscollege, aanleiding tot de laatste opdracht in ons land.
Op het programmatisch vlak namen zowel de Franse orkest- en kamermuziek als het orgelrepertoire na 1875 een wending. Musici als Richard Hol, Willem Kes, Julius Röntgen en Willem 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 Verheijen, 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 JeanBaptiste 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 vooraanstaand promotor van de Franse orgelkunst was. Dit blijkt uit de programmering van de reguliere orkestconcerten in het Paleis, waaraan hij immer een bijdrage leverde, en de leerlingenuitvoeringen 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 tijdens een slotuitvoering in het Concertgebouw. Met musici als Cornelis, Louis Robert, Andriessen, 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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Summary:
Cavaillé-Coll and Holland, An Inquiry into the Work of Cavaille-Coll and
his Influence in the Netherlands in the Period 1875-1924
In 1844 the young Paris organ builder Aristide Cavaillé-Coll (1811-1899) explored several
European organ workshops. During a three day stay in the Netherlands he visited organs in
Rotterdam, Haarlem and Utrecht, as well as the famous Bätz-workshop. Although he admired
the skilful and solid work of this builder, he missed the spirit of innovation and progress
which he had previously experienced in Switzerland and Germany.
The novelties Cavaillé-Coll had implemented three years earlier in the organ of SaintDenis, in France considered as an instrument on the edge of two style eras, had earned him a
firm reputation. In the Netherlands, however, his name remained unknown for the following
thirty years. During a return visit to Paris in 1846, Bätz’ companion Chr.G.F. Witte studied
the organs of Saint-Denis and La Madeleine and, as an experiment, incorporated some of
Cavaillé’s inventions in a new instrument in the Rotterdam Zuiderkerk. Nevertheless, organ
building in the Netherlands remained traditional and provincial.
This lack of innovation did not only apply to organ building, but to many other
industrial branches, as became clear from the Dutch contribution to the ´Great Exhibition´ in
London in 1851. Belgium got ahead of the Netherlands in the field of industry. The organ
export of renowned houses like Merklin, Walcker and Cavaillé-Coll expanded worldwide, but
Dutch builders took no part in this development. They ignored the innovations and the fame
the Cavaillé-Coll-firm earned with instruments in St.-Sulpice, Notre-Dame and other Parisian
main churches.
This lack of interest in French organ art must be viewed in the light of the German
supremacy in the musical field, which influenced the repertoire as well as the musical
education throughout the 19th century. Non-theatrical French music was hardly ever played in
the Netherlands and the Belgian-French renaissance of Bach-music, led by Lemmens,
was ignored completely, thus nipping in the bud any interest in French organ culture.
The influence of Charles-Marie Philbert (1826-1894), the French consul in the
Netherlands, has been of crucial importance to the, albeit modest, spreading of French
romantic organ aesthetics. Besides his training for the diplomatic service, he was trained as an
organ builder at Cavaillé’s workshop. After his first post in Den Helder, in those days the
Amsterdam outport, he moved to Amsterdam in 1864. There he was an important adviser in
the building of the Adema-organ in the Mozes and Aäron church. The purpose of Philbert’s
intervention in Dutch organ building was twofold: propagating the French workmanship and
art of organ playing as well as interesting the conventional Dutch organ builders in modern
French developments.
In the second half of the 19th century the city of Amsterdam, after years of decline, regained
some of its former reputation as one of the most important commercial centres in the world.
Trade prospered and there was a complete transformation in architecture following the
approach of the famous Paris prefect Hausmann. One of the finest examples of modern
architecture was the ‘Paleis voor Volksvlijt’ (Industry Palace). Musical performances there
and in the ‘Parkzaal’ were very well attended. The revival of the Amsterdam musical culture
gloriously resulted in the building of the Concertgebouw and the establishing of its famous
orchestra in 1888.
It was also a prosperous time for the Roman Catholic church. After the rehabilitation
of the episcopal hierarchy in the Netherlands in 1853, new churches in neo-gothic-, neorenaissance and neo-baroque style were built in Amsterdam. From 1860 onwards organ
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builders set up three-manual instruments in the St.-Willibrordus binnen de Veste church
(Smits, 1864-1882), the Mozes and Aäron church (Adema, 1871-1887) and the St.-Nicolaas
church (Sauer, 1889). Large instruments were also built for the Paleis voor Volksvlijt
(Cavaillé-Coll, 1875), the Old Lutherian Church (Witte, 1885) and the Concertgebouw
(Maarschalkerweerd, 1891). Three of these instruments were manufactured in Frenchromantic style and thus influenced to some extent the development of Dutch workmanship
and the art of organ playing.
On the occasion of its tenth anniversary in 1874, the board of the Paleis voor
Volksvlijt decided to purchase a concert organ to extend the possibilities of musical
performances. Initially, there were negotiations with the German organ builder Strobel, but
Philbert succeeded in convincing the board to purchase from Cavaillé-Coll. Foreign organists
like Best, Gevaert, Lemmens, Guilmant and the board of the Albert Hall in Sheffield, where
Cavaillé-Coll had installed a large organ the year before, were asked for their opinion about
the Paris organ builder. Problems regarding the high purchase price and the delivery time
were solved by Philbert and A.C. Wertheim, a member of the supervisory board of the Paleis
voor Volksvlijt. The ´Association for the advancement of organ music in Amsterdam’ was
founded. This association enabled the purchase of a completed organ by means of a debenture
loan. This organ, a twin of the instrument in the St.-Pierre Cathedral in Lisieux, had been used
for demonstration purposes in the Cavaillé-Coll workshop in avenue du Maine.
After Cavaillé-Coll´s failed efforts to sell the organ to a Paris concert hall, it was now
readily available for Amsterdam. With this order, thirty years after his European tour,
Cavaillé-Coll at long last established his reputation in Holland. In April 1875 a commission
consisting of Jos. Verheijen, organist of the Mozes and Aäron church, Palace conductor Joh.
Coenen and Philbert, examined and bought the instrument. It was assembled in the summer
and inaugurated by Guilmant by the end of October.
Being the driving force behind this project, Philbert formed a small group consisting
of Amsterdam citizens who shared his ideas. The Van Ogtrop brothers and the organists
Verheijen and B.A. Hendrik were members of this group. New orders for the Sint-Bernard
hospice and the St.-Augustinus church followed soon. Dutch organ builders like Witte and
Maarschalkerweerd greatly respected Cavaillé’s style. Because of his full order book Witte
even advised the authorities of the Waalse Kerk in The Hague to purchase from Cavaillé-Coll.
The fact that Philbert’s sons were educated at the St.-Willibrord College in Katwijk was the
reason Cavaillé-Coll obtained his last order for the Netherlands there.
After 1875 French music for chamber- and full orchestra (Berlioz, Lalo, Saint-Saëns, d’Indy,
Massenet and Franck) was played by Richard Hol, Willem Kes, Julius Röntgen and Willem
Mengelberg. Though this development coincided with growing interest in French organ
culture in Holland, there is no evidence that this phenomenons were influenced by the
marginal French organ culture in Holland. The Guilmant recitals in the Paleis voor Volksvlijt
in 1875 resulted in many interpretations of his music on Dutch instruments. Widor and
Lefébure-Wély were played often too, quite contrary to Franck’s organ compositions, which
were not played until the early 20th century.
Dutch organists, except for promoters of French music like Verheijen, Hendrik de
Vries, B.A. Hendriks and C.F. Hendriks jr., did not play the Cavaillé-Coll organ in the
Amsterdam Palace. In the last quarter of the 19th century mainly Belgian organists like Mailly
and some of his pupils, and French masters like Widor, Vierne and Saint-Saëns were invited
to give recitals in the Palace. In 1879 Mailly’s protégé Jean-Baptiste de Pauw (1852-1924)
was appointed as the official organist of the Paleis voor Volksvlijt. He resigned sixteen years
later. In 1884 he was a co-founder of the Amsterdam Conservatory and until his death he
taught piano and organ. From 1895 onwards he used the Concertgebouw-organ for this
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purpose. Yet it shows from his concerts in the Paleis voor Volksvlijt, that he was no
passionate promoter of French organ music. It was not until 1912 that his pupil Rootlieb
played a Franck-composition at the final exams. Later on some of De Pauw’s pupils (Evert
Cornelis, Louis Robert, Hendrik Andriessen, Jacob Bijster and Jan Nieland) caused a breakthrough for French organ music in the Netherlands.
This book covers the period from 1875 till 1924, half a century of French organ music
in the Netherlands, starting with the acquisition of the Cavaillé-Coll organ for the Amsterdam
Paleis voor Volksvlijt and ending in 1924 with the death of two representatives of a new
organ aesthetic: Jean-Baptiste de Pauw and Jos. Verheijen.
(with gratitude to Carla Maessen)
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