een beperking maar als een uitdaging, dan
blijkt er bovendien heel veel mogelijk te zijn.
Ook hier geldt: ga niet van jezelf uit, maar
denk vanuit het orgel en de schoonheid van
de klank.
Wanneer je een kerkmuzikale praktijk hebt
waarin toonsoorten met veel kruisen en mollen nodig zijn, dan moet je het orgel niet terug in middentoon zetten. Bij de restauratie
van het Bätz-orgel in Benschop (1755), dat
ongetwijfeld oorspronkelijk ook in middentoon gestaan heeft, is niet voor middentoon
gekozen. Men wilde daar per se met moderne
instrumenten kunnen samenspelen. Het orgel stond voor de restauratie op 440 Hz; het
mocht wel naar 415 Hz maar dan moest er
wel een transpositieklavier komen, zodat samenspel met moderne instrumenten mogelijk bleef. Dat maakte een middentoonstemming onmogelijk.
Bij de restauratie van het Verhofstadt-orgel
In IJsselmuiden zijn wijzigingen bewaard gebleven van na 1716 en zelfs van na 1826. Dat

impliceerde het behoud van de gelijkzwevende stemming.

Je wordt dit jaar 65. Wat zijn je plannen voor
de toekomst als het gaat om overdracht van de
kennis die je als orgeladviseur hebt opgedaan?
Jaap Jan Steensma, die sinds 2013 werkzaam
is als orgeladviseur en -onderzoeker, en ik zijn
vier jaar geleden als compagnons onder de
naam ‘Orgeladvies’ een samenwerkingsverband aangegaan. Ik kan op die manier mijn
kennis en ervaring overdragen, zodat die bewaard blijft voor de toekomst. Daarnaast kun
je samen onderzoek doen en elkaar aanvullen
en scherp houden.

woon aan het werk gaan met een positieve
houding. Al die jongeren-initiatieven, zoals
Orgelkids, zijn prima. Experimenteer maar en
ga dan vooral ook over de grens heen. Want
hoe een grens eruitziet, weet je pas als je die
van beide kanten bekeken hebt.
Ik denk niet dat de toekomst van het orgel
gelieerd zal zijn aan de kerk. Het liturgische
gebruik ervaar ik wel eens als een beperking
voor het orgel. Ik vind het wat dat betreft
niet zo erg als een kerk een andere functie
krijgt en niet meer voor kerkdiensten gebruikt wordt, want dan zijn we tenminste van
een mogelijke liturgische dwangbuis af. Het
geeft het orgel vrijheid en dat heeft ook zo
zijn voordelen.

De toekomst van de orgelcultuur ligt buiten de
kerk…
Daar moet je volop op inzetten. Dat gebeurt
gelukkig ook steeds meer. We moeten ook
ophouden te jammeren dat er zo weinig
mensen op orgelconcerten komen, maar ge-

Website: www.orgeladvies.nl

TOEKOMST

KANDIDATEN GEZOCHT VOOR DE SWEELINCK-MULLERPRIJS 2018
Het bestuur van de Stichting J.P. Sweelinckprijs in samenwerking met het Internationaal
Orgelfestival Haarlem en het Orgelpark in Amsterdam roept kandidaten op voor de
Sweelinck-Mullerprijs 2018.
Kandidaten dienen:
• Na 1 juli 1988 te zijn geboren
• Een masteropleiding orgel te hebben voltooid of daarvoor te studeren
• De Nederlandse nationaliteit te bezitten
Kandidaten dienen uiterlijk 15 december 2017 een plan voor een programma voor of
met orgel bij de Stichting in te dienen. Een mp3-geluidsbestand kan worden bijgevoegd.
In januari 2018 vindt een gesprek plaats met de jury. Deze beoordeelt de ingediende
plannen aan de hand van twee criteria: enerzijds of de kandidaat erin is geslaagd een
gevarieerd, verrassend en uitdagend programma voor een orgelbespeling van plm. 45
minuten op hoog niveau te overleggen, waarvan (een) improvisatie onderdeel moet
zijn, en anderzijds of de maker met zijn plan een goede ambassadeur van het orgel is.
Andere instrumentalisten of vocalisten mogen worden ingeschakeld, zolang het orgel het
middelpunt is. De jury selecteert drie kandidaten die op 28 april 2018 in het Orgelpark hun
aan de jury voorgelegde programma ten gehore brengen.
De winnaar krijgt de gelegenheid in het kader van het Internationaal Orgelfestival
Haarlem 2018 in juli 2018 op het orgel van de Philharmonie of de Grote of St.-Bavokerk een
presentatie van het programmaplan te geven. De officiële prijsuitreiking vindt dan plaats.
Het plan voor een programma kan worden gestuurd naar het secretariaat, p/a ir. J. van der Gouwe, Weerestein 34, 2804 GH Gouda.
De jury bestaat uit Ed Spanjaard, Jos van der Kooy en Johan Luijmes. Theo Tobé, bestuurslid van de J.P. Sweelinckprijs, is technisch voorzitter van de jury.
De drie finalisten ontvangen ieder een stipendium voor verdere studie. De finalisten verplichten zich tot een rapportage/verantwoording van de besteding van hun
prijs. De prijswinnaar ontvangt naast een internationaal concertpodium in Haarlem ook uitnodigingen voor voorstellingen, te geven in het Orgelpark en diverse
andere prestigieuze concertlocaties in Nederland.
Het bestuur behoudt zich het recht voor de prijs niet uit te reiken wanneer er onvoldoende kandidaten zijn, of als de prestaties niet aan een voldoende hoog artistiek
niveau voldoen.
Inlichtingen bij de secretaris (0182-533353) of de voorzitter van de jury, Theo Tobé (06-22958668).
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