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Orgelpunt no. 3 van 2018
Voor u ligt het laatste nummer van Orgelpunt van dit jaar, waarin bestuurslid Gijs de Bonth een inkijkje geeft
e
in de wereld van het klavier (piano) vanaf de 17 eeuw. Andere onderwerpen komen hierna aan de orde.

De nieuwe concertserie van 2019 staat in de steigers voor de bekende kerklocaties in Waalwijk,
Sprang en Waspik
Het bestuur wenst u alvast fijne Kerstdagen en een Gelukkig 2019 toe.

Klaviertoetsen, deel 2 (door Gijs de Bonth)
De staande piano.
Met de opkomst van de vleugelvormige pianoforte en de grote populariteit van de ruimtebesparende
tafelpiano in Europa was de vraag naar een verticaal model gering. Toch had zo’n model een aantal
voordelen. Allereerst was de klankbodem gericht naar de pianist in plaats van naar het plafond en kon de
piano gebouwd worden zonder de verzwakkende ruimte tussen het stemblok en de klankbodem, de
achilleshiel van de bestaande vleugels. Bovendien kon de piano van een symmetrische buitenkast
voorzien worden, want symmetrie was in de 18e eeuw een geliefde eigenschap. In deze klassieke periode
vond men de elegantie en symmetrie van het ontwerp van groot belang en een verticale piano was
hiertoe ideaal.
De vroegste verticale piano die nog bestaat werd gemaakt in 1739 door de Florentijnse bouwer Domenico
del Mala. Gebaseerd op het clavicytherium lijkt hij op een vleugel die bij het toetsenbord is omhoog
geklapt en vervolgens op een standaard is gezet.
Domenico del Mala, 1739.
Bij dit allereerste mechaniek voor een staande piano is de verticale sticker,
steunend op de achterzijde van de toets, verbonden met een
tussenhefboom die zijn as deelt met de hamer. De hamer is gemaakt van
twee lange delen die haaks op elkaar staan en rusten op een kussentje van
stof op de tussenhefboom. De hamers worden opgegooid naar de snaren,
terwijl ze worden geleid door een reeks gebogen koperen staafjes. Na door eigen vaart de snaar te
hebben bereikt vallen de hamers terug door hun gewicht om tot rust te komen op de tussenhefboom. De
demper is vastgemaakt aan de tussenhefboom en wordt van de snaar getild als de toets wordt ingedrukt.

Foto 2. Verticale piano.
Tijdens de 18e eeuw werden verticale piano’s uitgevoerd met meerdere
pedalen. Deze waren ook in staat tot Janitsaren effecten (Janitsaren waren
Turkse keizerlijke lijfwachten). Deze ‘giraffevleugel’ gemaakt door Van der Hoef
heeft zes pedalen: fagot, drum, piano (dolce), triangel, una-corda en forte
(sustain).

Aan het einde van de 18e eeuw verschenen er piano’s in nieuwe stijlen, zoals
bovenstaande foto van een giraffevleugel laat zien. De zeer decoratieve
buitenkast, vormgegeven in Wenen, was gemodelleerd naar een vleugel met
een lange, zwierige ronding die aan de top eindigde in een krul. Giraffevleugels
bevatten meestal tussen de vier [en zes?] pedalen die een verbazingwekkende
reeks geluiden konden produceren, inclusief dat van een Turkse
Janitsarentrommel.
Foto 3. De Lyraflügel uit 1830.
In Engeland ontstonden verschillende initiatieven om een verticale piano te ontwikkelen. In 1795
introduceerde Wiliam Stodart zijn staande vleugel op de Engelse markt en in 1798 verkocht William
Southwell in zijn Londense winkel een op zijn zijde geklapte tafelpiano.

Foto 4. Tafelpiano.
De halfronde vorm van een demi-lune[-piano?] veranderde bij sluiten van de klep
in een bijzettafel. Deze piano is gefineerd met mahonie en satijnhout.

De ontwikkeling van de moderne piano begon rond 1800 gelijktijdig in Wenen en in Philadelphia.
Matthias Muller en John Isaac Hawkins bouwden beide rechtopstaande piano’s waarin voor het eerst de
snaren achter het toetsenbord doorliepen naar de grond. Hoewel de piano van Hawkins, 137 cm hoog,
niet bekend om zijn mooie klank toonde hij toch een ingenieus staaltje constructiewerk met een
vangermechaniek, dat was gemonteerd vlak voor de verticaal lopende snaren.
(In een volgend Orgelpunt komt de pianobouw uit de 20e eeuw aan de orde.)

De St. Stephen’s kathedraal
In september heeft een bestuurslid bij een bezoek aan Wenen de grote
St. Stephen’s kathedraal bezocht, een opvallend bouwwerk midden in
het centrum van Wenen, geheel gebouwd van natuursteen.

Wegens de grootscheepse restauratie van het orgel stond achterin de kerk een speeltafel van het grote
orgel opgesteld, zie de foto’s van kerk en speeltafel. Een grote collectebus bij de speeltafel moest de
aandacht trekken van de restauratie.

De Dom van Passau (Duitsland)
De vijf orgels in deze kathedraal vormen samengevoegd het grootste Domorgel van de wereld. Het heeft
17974 orgelpijpen en 233 registers. De langste orgelpijp heeft een lengte van 11 meter en weegt 306 kg.
In de kerk is een preekstoel aanwezig die met bladgoud is afgewerkt. Op internet is dit allemaal terug te
vinden.

Het Internationaal Schnitger Orgelconcours
Voor de dertiende keer wordt van 21 juni t/m 28 juni 2019 het
Internationaal Schnitger Orgelconcours gehouden op het orgel van de Grote Sint Laurenskerk en de
Kapelkerk in Alkmaar. Het concours bestaat uit een voorselectie en drie rondes. Deze rondes zijn vrij
toegankelijk voor het publiek.
Info: www.orgelfestivalholland.nl/concours
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