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Orgelpunt no, 1 van 2019 

Inleiding 

Het eerste nummer van het jaar 2019 bevat een artikel over de piano/klavier,                              

enige nieuwtjes en een overzicht van de zes concerten welke de Stichting Orgelkring 

Waalwijk (SOW) dit jaar op de concertagenda heeft gezet.                                                 

Het bestuur van de Orgelkring heeft unaniem besloten dat iedere Vriend van                          

de SOW bij alle concerten een introducee mag meebrengen. De introducee heeft                               

gratis toegang. Hopelijk zal door deze maatregel het aantal bezoekers toenemen                                   

bij de concerten. 

Nieuw naam voor Orgelkring uit Tilburg 

De Midden Brabantse Orgelkring heeft een nieuwe naam gekregen. De wijziging                      

gaat in per 1 maart 2019.                                                                                                                                      

Naam: Orgelkring Midden-Brabant.                                                                                                          

E-mail: secretariaat.orgelkring.mb@gmail.com                                                                                       

Website: www.orgelkringmiddenbrabant.nl  

 Franse componist/organist Jean Guillou                                                                                                

Op 88-jarige leeftijd is de organist Jean Guillou overleden. Hij werd in 1931 geboren in 

Angers en studeerde aan het Conservatoire National de Musique in Parijs. Hij stond 

bekend als een groot improvisator en virtuoos organist. Zijn leermeesters waren  Marcel 

Dupré, Olivier Messiaen en Maurice Duruflé.  Als docent werkte hij aan het conser-

vatorium  van Lissabon (1955-1958), Berlijn (1958-1963) en Parijs. In 1963 werd hij 

organist aan de St. Eustache waar hij André Marchal opvolgde.  Jean Guillo overleed op 

26 januari van dit jaar.      
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De pianobouw in de 20e eeuw, deel 3 ( Artikel van bestuurslid Gijs de Bonth) 

In het begin in de 20e eeuw was het ontwerp van de piano als instrument in wezen 

voltooid. De mechanieken van de vleugel en de piano konden nauwelijks nog verbeterd 

worden en er werd algemeen gebruik gemaakt van een ijzeren frame dat kruislings was 

bespannen. De kleine pianobouw-ateliers waren uitgegroeid tot een massale industrie 

waarbij vele bouwers meer dan één fabriek hadden en massaproductie-technieken 

toepasten. In 1911 bestonden er in de Verenigden Staten maar liefst 301 pianobouwers 

die samen 370.000 instrumenten maakten. In Duitsland waren 335 bouwers, in 

Engeland 136, in Oostenrijk 79 en in Frankrijk 37. In Italië waren slechts negentien 

bouwers bekend. In het jaar 1920 werden er wereld wijd 600.000 piano’s geproduceerd. 

Maar de grote depressie van de jaren 30, samen met de komst van de radio en 

grammofoon, zorgde voor een radicale omslag in de pianomarkt en vele bedrijven die 

niet werden gesloten werden opgeslokt door grotere concerns. In 1935 was de 

wereldwijde productie teruggevallen tot slechts 144.000 piano’s. Zo de Tweede 

Wereldoorlog al minder schadelijk was voor de piano-industrie als de Eerste dan was 

dat omdat er minder bouwers waren om eronder te lijden.                                                                                                            

De herinvesteringen die volgden, vooral in Japan en Korea, hielpen nieuwe markten aan 

te boren en de grootste pianoproducenten vinden we vandaag de dag in het Verre 

Oosten. Vanwege de kleinere huiskamers werd de afmeting van de piano in elke maat 

geproduceerd.                       

 

Het mechaniek van een Duitse pianola uit de jaren 20. Pianola’s werken op rollen papier 

waarin perforaties zijn aangebracht die de toonhoogte en toonduur aangeven. Hierdoor 

wordt lucht geperst die het speelmechaniek in werking zet. (kijk op internet) 



De belangrijkste vernieuwing op pianogebied in de 20e eeuw was de pianola. Een door 

luchtdruk aangedreven mechanisme dat werd bediend door pedalen of pompen ‘las’ 

geperforeerde rollen papier en bracht ze zo tot spelen. In de jaren 20 waren ze zo 

populair geworden dat bijna de helft van alle piano’s die gemaakt werden pianola’s 

waren. De opkomst van de grammofoon, de radio, en de grote depressie van de jaren 

30  betekenden het einde voor het instrument, totdat in de jaren 80 een afstammeling, 

nu voorzien van elektronische schakelaars, terug keerde om de strijd aan te gaan met de 

elektrische piano. Door de wereldwijde vraag werd de piano-industrie verregaand 

geautomatiseerd en de productie is de afgelopen eeuw geleidelijk gestegen. 

 

 

De Crysler-vleugel van Bösendorfer was ontworpen als eerbetoon aan deze           

beroemde New Yorkse Art Decowolkenkrabber. De poten weerspiegelen het gebouw 

zelf en de lyra en stok zijn geïnspireerd op de vazen in de lobby. De decoratie aan de 

binnenkant is een kopie van de versiering op de liftdeuren. ( dit verhaaltje behoort bij 

de vleugel)                                                                                                                                                         

Op dit moment produceren sommige bedrijven het verbijsterende aantal, van 200.000 

piano’s per jaar. De voortschrijdende automatisering leidde niet alleen tot een 

drastische groei in productie  maar ook tot een verdere standaardisering in het 

ontwerp. Er zijn echter vele bouwers die zich voorstaan op het creëren van 

instrumenten met een eigen klankkleur,  verkregen door bepaalde ontwerpen van het 

snarenplan, en de traditie van een kunstzinnige buitenkast bleef voortbestaan: vele 

bedrijven maken reeksen gedenkwaardige instrumenten die zijn ontworpen door 

moderne architecten en kunstenaars. De toekomst van de piano lijkt te zijn verzekerd. 

In Orgelpunt 2, 2019, komen de piano’s van grote componisten aan de orde.  

 



 

Definitieve serie 2019 Stichting Orgelkring Waalwijk (maart 2019) 

Kerk aan de Haven                                                           Dinsdag 16 april om 20.15 uur                                                           

Orgel: Sjak Smulders (Goirle)                                                                                                 

Kamerkoor Tourdion o.l.v. Rick Muselaers                                                                                                              

Sint Jan de Doper                                                               Dinsdag 7 mei om 20.15 uur                                          

Orgel: Janno den Engelsman (Bergen op Zoom)                                                                                                                

Hervormde Kerk Waspik                                                  Dinsdag 4 juni om 20.15 uur                                        

Orgel: Niels de Klerk (Werkendam)                                                                                                                                     

Jazz-harp: Carina Backhuijs                                                                                                                                 

Hervormde Kerk Sprang-Capelle                                    Dinsdag 2 juli om 20.15 uur                                                

Orgel: Hugo Bakker (Zaltbommel)                                                                                                                                         

Tenor: Maarten v.d. Hoven (Drunen)                                                                                                                     

Hervormde Kerk Besoyen (witte kerkje)                      Dinsdag 3 september om 20.15 uur                              

Orgel: Ben de Rooij (Waalwijk)                                                                                                                                                 

Zang/gitaar: Wim Stokwielder (Waalwijk)                                                                                                                          

Zuid-Amerikaanse muziek                                                                                                                                               

Kerk aan de Haven                                                   Dinsdag 1 oktober om 20.15 uur                                  

Orgel: Jamie de Goei                                                                                                                                      

Blaasensemble Callistus (Berlicum)                                     

Op de website en via pers/radio/tv zult u over de precieze invulling van de concerten 

nog nader worden geïnformeerd.                                                                                                            

Zeer recent is door het bestuur van de SOW besloten dat in 2019 een Vriend van           

de Orgelkring bij elk concert één introducee mag meebrengen (zie inleiding blz. 1).                                                                                                           


