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C O L U M N

Stelling: De geschiedenis moet de orgelbouw inspireren, niet dicteren

Mijmeringen in Speyer

Juli 2011. Ik stap de Dom in Keulen binnen voor een orgelconcert. Veertig 

minuten voor aanvang blijkt de indrukwekkende ruimte al stampvol. Ik 

vind nog net een zitplaats. Wie later komt, gaat op de grond zitten, blijft 

staan of zit op een zelf meegebrachte tuinstoel. De Duitse vrouw naast 

me vertelt me dat dit tafereel zich wekelijks herhaalt. Hoe is dit mogelijk?

Al lang stond het ‘nieuwe’ Klais-orgel uit 1998 op mijn verlanglijstje. Het 

front is prachtig: zou het ook mooi klinken? Ik ben op doorreis en grijp 

de kans. 

Het orgel wordt niet bespeeld vanaf de plaats waar je het zou verwach-

ten, tussen hoofd- en rugwerk hoog in de kerk, maar vanaf een centrale 

speeltafel  bij het ‘oude’ Klais-orgel uit 1948, op de grens van dwarsschip 

en koor. Ik blijk beide orgels te horen te krijgen, afzonderlijk en samen. 

De klanken van beide instrumenten laten zich horen in een stevig, doch 

afwisselend programma, waarin onder anderen Bach, Tournemire en 

Franck voorbijkomen. Soms klinkt het ene orgel, dan weer het andere, 

maar vaker nog samen. Het geluid vult de ruimte uitstekend en versmelt 

optimaal. Een indrukwekkende ervaring.

Maar… Klais-orgels klinken toch scherp en dun? Althans, dat hoor ik 

vaak in Nederland vaak beweren. En het principe zou toch ook niet deu-

gen? Orgels met een dispositie waarop je de gehele orgelliteratuur kunt 

spelen, dat gaat nooit bevredigend werken…..

Enkele dagen later bezoek ik alweer een van de beroemde Duitse kerken, 

nu de romaanse Dom van Speyer. Er blijkt toevallig door orgelbouwer 

Seiffert aan een groot nieuw orgel gewerkt te worden, een instrument 

met 86 stemmen. Er klinken enkele veelbelovende klanken, maar ik ben 

te vroeg om het geheel te horen. 

En alsof dat niet genoeg is: in het koor van deze kerk bouwde dezelfde 

bouwer in 2008 een koororgel van 38 stemmen en 3 manualen. Mechani-

sche speeltractuur en uitgerust met een uitgebreide Setzer en andere ge-
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avanceerde mogelijkheden. Het wordt bovendien straks mogelijk vanaf 

het nieuwe hoofdorgel ook dit koororgel te bespelen. Al weer twee orgels 

tegelijk…

Pikant detail: er zijn ook vijf registers in middentoonstemming. Zodra je 

die inschakelt wordt de rest van het orgel uitgeschakeld en gedraagt het 

klavier zich als een kort octaaf. Fascinerend.

 

Ik neem plaats op een bank in het schip en laat de prachtige ruimte op me 

inwerken. Gedachten over ontwikkelingen in de orgelbouw dringen zich 

aan mij op. Hoe is het toch mogelijk dat ik hier ontwikkelingen aantref, 

die geheel aan Nederland lijken voorbij te gaan? Hebben de Nederlanders  

geen behoefte aan al die moderniteiten? 

En hoe kan het dat ik eerder ook al onder de indruk raakte van sommige 

Duitse moderne orgels, orgels van Kuhn, Klais en Seiffert? En waarom 

lees ik er nooit iets over in Het Orgel en blijven er in de wandelgangen 

vooral negatieve opvattingen klinken over het ‘Universalorgel’? Heeft 

men de laatste ontwikkelingen wel echt gehoord? Of zijn de meningen  

misschien gebaseerd op de minder geslaagde voorbeelden, die er zeker 

ook zijn?

Hoe kan het toch dat in Nederland sinds pakweg 1980 de historiserende 

orgelbouw vrijwel de enige weg is geworden, ook bij nieuwbouw? Hoe 

kan het dat er in het buitenland – naast de historiserende richting - ook 

ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen. Waarom in Nederland niet? Is het 

de invloed van de spraakmakende adviseurs? Organisten? Orgelbou-

wers? Monumentenzorg?

Mijn gedachten verplaatsten zich naar de historische orgels. Eeuwenlang 

paste het orgel zich aan aan de wensen van de gebruikers. Rond 1970 

werden disposities nog aangepast, stemmingen genormaliseerd om sa-

menspel met andere instrumenten mogelijk te maken, pedaalliggingen 

verbeterd voor een comfortabeler zit,  pedaalkoppels toegevoegd. 

Maar dat alles mag nu niet meer.

We hebben ons grondig verdiept in de historie, er is veel van geleerd en 

het heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd. Zonder meer. 

Maar op sommige plekken klinkt nu wel heel van het zelfde, op andere 

plekken is samenspel niet meer mogelijk, op weer andere plekken moet 

men zich bedienen van een historisch pedaal met vervelende maten, op 

weer andere plekken hoort men veel valsheid omdat de stemming van 

het orgel niet past bij het repertoire. Soms moeten elektronische instru-

menten worden aangerukt om koorbegeleidingen mogelijk te maken…

Zijn we niet doorgeslagen?  Zijn we niet te rigide geworden? Mogen al-

leen de archieven nog bepalen hoe een orgel gaat klinken? Is dit wel ge-

zond? Hebben wij ook nog wat in te brengen?

Wat zouden onze grote helden van weleer hiervan vinden? Schnitger, 

Hinsz, Van Dam, Naber, Maarschalkerweerd? Zouden ze zich thuis voe-

len bij al dat archiefonderzoek en die haast nederige houding ten opzichte 

van hun instrumenten? Zouden ze bezwaar maken tegen enkele  aan-

passingen aan hun oorspronkelijke bedoelingen (met de garantie dat we 

uiterst respectvol met hun materiaal zullen omgaan)? Ik dacht altijd dat 

ze creatief waren en steeds vernieuwingen toepasten. 

Wat zouden ze liever hebben: dat hun fraaie registers maar beperkt be-

speeld worden of dat hun instrumenten volop mee kunnen doen in de 

muziekcultuur en uitdagingen van vandaag? 

   

En trouwens, wat zouden ze vinden van die nieuwe orgels, hier in Speyer? 

WIETSE MEINARDI
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