
 

 Stichting 

   Orgelkring 

      Waalwijk 
  

  

 

Secretariaat: Vivaldistraat 23 

  5144 XK Waalwijk 

Telefoon: 0416-336691 

E-mail:  secretariaat@orgelkringwaalwijk.nl 

Website:  www.orgelkringwaalwijk.nl 

IBAN:  NL04 RABO 0155 8638 51 

K.v.K nr:  41.09.98.70 

Culturele ANBI: dossiernummer 89077 

  fiscaalnummer 00.81.42.518 

  m.i.v. 01-01-2013  

 

 

 

 

 

 

Orgelpunt no. 2, jaar 2019. 

Inleiding 

De zomervakantie laat ons genieten van vele dingen: mooi weer, nieuwe contacten, 

het bezoeken van bezienswaardigheden in binnen- buitenland enz.. Dit alles brengt 

ons in een geheel andere stemming.                                                                                                                  

Leest u op uw gemak deze periodiek door en verheug u al vast op de laatste twee 

concerten van de serie 2019: op 3 september (Witte kerkje Besoyen) en 1 oktober               

(Kerk aan de Haven). Nog een prettige vakantie toegewenst! 

Piano’s van grote componisten. Deel 4 ( Artikel van bestuurslid Gijs de Bonth) 

Topcomponisten hebben hele bibliotheken aan bladmuziek voor piano geschreven. 

Hoewel de composities ongetwijfeld werden beïnvloed door het instrument dat hun 

ter beschikking stond, leidde de drang om de uitersten van muzikale expressie te 

verkennen op zijn beurt naar verdere technische ontwikkelingen in de pianobouw. 

Een of twee componisten waren zelf pianobouwers (Muzio Clementi en Ignaz Pleyel 

bereikten brede erkenning op beide vlakken), en in de loop van de geschiedenis 

waren er vele bouwers die gevorderde pianisten waren en hun vaardigheid 

gebruikten als inspiratiebron voor hun ontwerpen. 

Franz Schubert was zeer tevreden met de Weense piano’s, omdat hun 

lichte aanslag en heldere klank hem de kans gaven de intieme sfeer te 

verwezenlijken. Hij schreef in 1825 aan zijn ouders:  “ik speelde mijn 

variaties niet onverdienstelijk, aangezien verscheidende mensen mij 

verzekerden dat mijn vingers de toetsen veranderden in zangstemmen. Als 

dit echt waar is ben ik zeer verheugd, want ik kan er niet tegen te luisteren 

naar dat vervloekte gebeuk dat de meeste gerenommeerde pianisten eigen 

is en dat nog het oor noch de geest verblijdt.” 

 



Schuberts piano in zijn kamer, 
Wipplingerstrasse te Wenen, in 1821 

(tekening Moritz von Schwind) 

 

Het is de vraag of Charles Burney, toen hij 

verklaarde dat “het scherpe gekras van de pennen 

niet meer te verdragen was”, wist, dat hij het 

tijdperk van het klavecimbel afsloot en het tijdperk 

van de piano inluidde. De herziene en versterkte 

piano met zijn vergrote bereik werd al snel benut in 

de composities en optredens van Chopin, 

Schumann en Liszt. Er was een flink repertoire dat 

voortdurend groeide en tegen de 20e eeuw zou de 

piano het meest algemeen gebruikte 

muziekinstrument in Europa en de Verenigde 

Staten worden. 

 
 

Latere veeleisende en inspirerende stukken van componisten als Ravel en Debussy in 

Europa of Scott Joplin in de Verenigde Staten, samen met de opkomst van de jazz, 

zetten de piano in het spotlicht. De vraag groeide exponentieel en bedrijven moesten 

overgaan op massa-productietechnieken die het instrument zouden standaardiseren 

tot de vorm waarin we die vandaag als de dag kennen. 
 

In dit hoofdstuk houden we ons niet bezig met de bekendste bouwers van de late 19e 

en 20e eeuw als wel met degene die het meest betrokken waren bij de historische 

ontwikkeling van de piano. Voordat het concept van een even gelijkmatige sterkte en 

toon over de hele pianolinie ingeburgerd raakte, werden individuele bouwers 

gewaardeerd voor het specifieke karakter van hun instrumenten, die zeer opzettelijk 

grote verschillen vertoonden in aanslag en klankkleur. Het is een compliment aan de 

Weense pianobouwers dat vele Europese musici en componisten de voorkeur gaven 

aan de lichte aanslag en heldere toon van hun instrumenten boven de Engelse en 

Franse types die uiteindelijk zouden worden aangepast voor gebruik in de grote 

concertzalen van later. 

Met de zich door de eeuwen heen wijzigende toonhoogten en stemmingen, en een 

rijkdom aan verschillende technieken en klankkleuren is het interessant de wijde 

selectie aan instrumenten te bekijken die deze musici kozen vanwege zowel hun 

karakter als voor hun muzikale inspiratie. 

 

In orgelpunt 3 2019 komen enkele grote componisten aan de orde. 



2019/2020 – Seizoen Oude Muziek 

De brochure van het nieuwe Seizoen Oude Muziek 2019/2020 

vermeldt weer veel concerten in den lande. Van noord tot zuid, van 

oost tot west wordt op hele mooie locaties geconcerteerd. Sommige 

liggen niet zo ver van Waalwijk vandaan: Breda (Grote Kerk) op 

woensdag 11 december en zaterdag 30 april om 20.30 en 

Ammerzoden (Kasteel Ammersoyen) op zaterdag 26 oktober, zaterdag 18 januari, 

zaterdag 14 maart om 20.15 uur.  

Via de website bestelt u gemakkelijk kaarten.   

Info: Organisatie Oude Muziek-Utrecht.  

Tel. 030-2329000.  

Website: www.oudemuziek.nl 

E-mail: info@oudemuziek.nl 

 

 

Stichting tot behoud van het Nederlandse orgel                                                                                   

De Stichting tot behoud van het Nederlandse beijvert zich tot het in stand houden 

van Nederlandse orgels door adviezen en geldelijke bijdragen. Maarten Sijbel was 

vanaf 1974 voorzitter en legde recent het bijltje er bij neer. Hij vond het tijd om het 

stokje aan anderen door te geven. Op 11 mei j.l. is in Kampen tijdens de jaarlijkse 

Orgeltochtdag afscheid genomen van hem.                                                                                                                                  

Het is de moeite waard in de plaats Elburg 

het Nationaal Orgelmuseum te bezoeken.  

Door toedoen van Maarten Seibel werd dit 

museum jaren geleden opgericht.                                                

Adres: Van Kinsbergenstraat 5, 8081 CL 

Elburg. Tel. 06-87614984  of  0525-684220   

op dinsdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.                                                                                               

 

 

Op zaterdag 12 oktober wordt in het Nationaal Orgelmuseum te Elburg een 

orgelconcours georganiseerd voor organisten/clavecinisten tot 35 jaar op de                                

1-klaviersinstrumenten van het museum. 

http://www.oudemuziek.nl/
mailto:info@oudemuziek.nl


Zomeragenda 2019 

 De Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK) geeft 

elk jaar een agenda uit met vermelding van orgelconcerten in den lande 

in de periode van april t/m september. Info: www.kvok.nl   

 

Metzler-Orgel in Biel (Zwitserland) 

De firma Metzler bouwde in 2010 het 

orgel in de Stadtkirche van Biel (opus 

746).  De kassen van het orgel zijn 

héél bijzonder. Deze zijn ontworpen 

door Daniel di Giacomo een 

architectenbureau uit Biel.  

Een prijsvraag was de aanleiding tot 

dit ontwerp van een modern 

orgelfront.  

Bekijkt u ook eens de foto’s op www.metzler-orgelbau.ch  Op You Tube kunt u een 

film zien over het orgel. (‘stadtkirche biel’ invullen). 

 

Charles Arnould Tournemire (1870-1939) 

Op het eind van dit jaar vindt er op 8 en 9 november op het 

orgel van de St. Clotilde een aantal herdenkingsconcerten 

plaats bij gelegenheid van de 150ste  geboortedag en 

80stesterfdag van Tournemire.  

Hij was van 1898 tot 1919 organist van de St. Clotilde.  

César Franck bespeelde het Cavaillé-Coll van deze kerk van 

1858 tot 1890.  

Info: www.tournemire.orgueclotilde-paris.info  

 

Reacties op Orgelpunt  

E-mail: secretariaat@orgelkringwaalwijk.nl                                                                                                                                 
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