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Orgelhistorie

componeren in de eenentwintigste 

eeuw’. Componisten van uiteenlo-

pende nationaliteiten deden mee: 

verreweg de meeste uit Engeland, 

daarnaast uit Nederland, Duitsland 

en Frankrijk, in mindere mate uit Ier-

land, Schotland, België, Luxemburg, 

Oostenrijk, Zwitserland, Hongarije, 

Portugal, Noorwegen, Zweden, Dene-

marken, Finland, Rusland, Litouwen 

en Amerika (1). Ook qua leeftijd zien 

we een grote variëteit: de oudste com-

ponist (Francis Jackson) is geboren 

in 1917, de jongste (Solfa Carlile uit 

Ierland) in 1995!

Selfie-filmpje
Met drie andere organisten ging Willi-

am Whitehead de uitdaging aan om het 

voltooide Orgel-Büchlein op één dag uit 

te voeren: de Engelsman Tom Bell, die 

een levendige concertpraktijk onder-

houdt als solo-organist en daarnaast 

lesgeeft op het Royal College of Orga-

nists in Londen en de Royal Hospital 

School in Suffolk; John Scott Whiteley, 

lange tijd assistent-organist van York 

Minster, bekend van zijn project 21st 

Century Bach en artistiek adviseur van 

het Orgelbüchlein Project, en ‘onze’ 

Laurens de Man, die hoofdvak piano 

én orgel studeerde aan het Conserva-

torium van Amsterdam, in 2017 zijn 

masterdiploma piano behaalde en op 

26 juni jl. zijn studie aan de Berlijnse 

Universität der Künste heeft afgesloten 

met een concertexamen op het Sauer-

orgel in de Berliner Dom. Zelf stu-

deerde Whitehead aan de universiteit 

van Oxford en aan de Royal Academy 

of Music in Londen, won in 2004 de 

eerste prijs op de Internationale Orgel-

competitie van Odense (DK), was vier 

jaar lang assistent-organist in Rochester 

Cathedral en geeft nu orgelles aan het 

Trinity College of Music in Londen. 

Daags voor de marathon maakten de 

Britten kennis met het Orgelpark en 

van hun verwondering over het moois 

dat zij daar aantroffen getuigt een 

‘selfie-filmpje’ dat Tom Bell op zijn 

Facebookpagina plaatste en waarin hij 

Ruim zeven uur muziek, verdeeld 

over twee middagconcerten en een 

avondconcert door vier organisten 

op vier verschillende orgels. Dat was 

wat het publiek op zaterdag 18 mei 

in het Orgelpark te wachten stond. In 

ons mei-nummer kon u al lezen over 

het Orgelbüchlein Project van William 

Whitehead en de eerste integrale uit-

voering ervan sinds het gereedkomen 

van het project. 

Nog even waar het om ging: in zijn 

Orgel-Büchlein ruimde Johann Sebas-

tian Bach honderdvierenzestig blad-

zijden in voor preludes op basis van 

lutheraanse gezangen, waarbij hij de 

indeling van het kerkelijk jaar volgde. 

Hij voltooide er slechts zesenveertig. 

Korte, kernachtige koraalbewerkingen 

van hooguit vijf minuten.

Twaalf jaar geleden startte William 

Whitehead met het Orgelbüchlein 

Project om de blanco gebleven pagi-

na’s op te vullen. Whitehead vroeg 

hedendaagse componisten stukken te 

schrijven op basis van de gezangen die 

Bach gekozen had maar waar hij niet 

aan toegekomen was en plaatste een 

oproep op een speciale website. De 

opdracht aan de componisten luidde 

als volgt: “Als Bach nog zou leven, in 

welke stijl zou hij de koraalmelodieën 

in het Orgel-Büchlein dan componeren? 

De technieken die Bach hanteerde wor-

den opnieuw uitgevonden voor onze 

tijd: de melodie mag naar voren treden, 

hoog, in de middenstem of laag in de 

textuur van het stuk, ze mag worden 

verfraaid en ze mag tot een canon wor-

den verwerkt. Modernere technieken 

zijn ook toegestaan, mits de nieuwe 

compositie de technische dichtheid 

en een vergelijkbaar Affekt hebben als 

Bachs oorspronkelijke werken. Net als 

de originelen moeten het miniaturen 

zijn waarin de melodie slechts éénmaal 

voorkomt, dus geen fantasie-achtige 

herhalingen, doorwerkingen en varia-

ties. De stijl is volledig vrij.”

Het gezegde ‘In de beperking toont 

zich de meester’ was wel zeer van toe-

passing op dit project. Beperkingen 

werden in dit geval uitdagingen in de 

ware zin des woords; zo ontstond een 

zeer diverse staalkaart van ‘beknopt 
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taal, jazzy, joy, happiness!”; James 

O’Donnell (Westminster Abbey) 

dwingt bewondering af met zijn Herr 

Jesu Christ, ich weiss gar wohl in con-

sequent Brahms-idioom en ook Mein 

Wallfahrt ich vollendet hab van Joris 

Verdin valt in de smaak vanwege het 

mooie stemmenweefsel. Sommige 

stukken klinken alsof de koraalme-

lodie de componist in de weg zat, 

andere passen als een handschoen. 

Om 22.58 uur klinken de slotakkoor-

den van Bachs Nun komm’ der Heiden 

Heiland, het koraal waarmee deze mara-

thon begon én eindigde. Langdurig 

klinkt het applaus voor de vier organis-

ten, die urenlang geconcentreerd heb-

ben gespeeld en kunnen terugzien op 

een geslaagde integrale uitvoering.

Bij een uniek gebeuren als dit had ik 

wel iets meer publiek verwacht, en 

ook méér muziekstudenten, die kennis 

hadden kunnen nemen van een keur 

aan compositietechnieken die ook bij 

improvisatie van pas kunnen komen.

Gerco Schaap

Het Gesamtorgelbüchlein verschijnt in 8 

delen bij Edition Peters. Eén deel is al 

verkrijgbaar, de rest volgt de komende 

jaren. Het Orgelbüchlein Project wordt 

ondersteund door de Europese Commis-

sie. Zie ook www.orgelbuechlein.co.uk.

de kijker met de nodige Britse humor 

rondleidt door deze ‘snoepwinkel 

voor organisten’.

Choreografie
Het marathonconcert speelde zich 

af op vier orgels: het nieuwe Utopa 

Barokorgel, dat beurtelings via 

de eigen klaviatuur en de digitale 

speeltafel werd bespeeld, het Sauer-

orgel (soms in combinatie met het 

barokorgel), het Frans georiënteerde 

Verschueren-orgel en – lange tijd niet 

gehoord! – het Molzer-salonorgel 

(waar onder meer Ad Wammes’ 

Christ, der du bist der Helle Tag op 

werd uitgevoerd). Dit alles gebeurde 

in een zorgvuldig geregisseerde cho-

reografie: terwijl organist 1 boven het 

barokorgel bespeelde, nam organist 2 

alvast plaats aan de digitale speeltafel 

beneden; als die ging spelen wissel-

den organist 1 en 3 van plaats bij het 

barokorgel of zette organist 4 alvast 

registraties klaar op het Verschueren-

orgel terwijl organist 1 zijn muziek 

klaarzette op het Molzer-orgel, enzo-

voort. Zo ging er weinig tijd verloren 

door plaatswisselingen.

Akkoordplofjes
Na verwelkoming door artistiek lei-

der Johan Luijmes klinkt het eerste 

Bach-koraal, Nun komm’ der Heiden 

Heiland. Zoals verwacht passeert in 

de loop van de marathon een veel-

heid aan vormen en stijlen de revue, 

met als regelmatig terugkerend ijk-

punt: Johann Sebastian Bach. Enkele 

indrukken van opvallende bewerkin-

gen: een zeer chromatische bewerking 

van Herr Jesu Christ van de Portugees 

João Vaz; Christ unser Herr in mini-

malstijl van Jonathan Dove; een aan 

Franz Schmidt verwant idioom in Wie 

schön leuchtet der Morgenstern van de 

Oostenrijker Ernst Wally; een mooie 

lange, canonische bewerking van 

Schmücke dich van Francis Pott; een 

verrassend authentiek Werde munter, 

mein Gemüte in Bach-/Brahms-stijl 

van Dick Koomans, een opzet ‘alla 

Orgel-Büchlein’ van Andrew Car-

ter; een jazzy Hast du denn, Jesu van 

Andrew Keeling en een soort tango, 

reciterend boven ‘akkoordplofjes’ (ik 

kan het niet anders omschrijven) over 

Herzliebster Jesu, was hast du verbro-

chen van Gabriel Jackson.

Na 38 bewerkingen volgt een korte 

pauze, waarna weer 30 koralen op 

ons neerdalen. Om 15.30 uur mogen 

we even op adem komen in de foyer 

maar even voor 16.00 uur klinkt 

de gong alweer en spoeden we ons 

via trap en lift naar boven voor de 

volgende 43 bewerkingen. Er zijn 

juweeltjes bij maar ook stukken 

waarin de koraalmelodie ver te zoe-

ken is. Het voordeel van de beknopte 

vorm is wel dat een compositie die je 

niet aanstaat ook zó weer voorbij is. 

Ergens halverwege verzucht een van 

de organisten: “Is het al zondag?” 

Rond half zeven, we zijn dan op 2/3 

van de marathon, is het tijd voor de 

inwendige mens. Om kwart over acht 

zitten de diehards weer klaar voor 

het resterende deel van het voltooide 

Orgel-Büchlein. David Briggs blijkt 

een onvervalst romantische bewer-

king over Allein Gott in der Höh te 

hebben ingeleverd; in Meine Seel’ 

erhebt den Herren van de gevierde 

componiste Judith Bingham is de 

koraalmelodie zo goed verstopt dat 

ik ’m er niet uit haal; bij Iain Far-

ringtons bewerking van Herr Gott, 

dich loben alle wir noteer ik “Bru-

Bloemenhulde na afloop. V.l.n.r. Tom Bell, Laurens de Man, William Whitehead en John Scott Whiteley.
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