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Organisten komen steeds vaker uit
het Verre Oosten
Orgel spelen, is dat niet iets van de jaren
vijftig? In Nederland misschien, maar
zeker niet in Azië, blijkt uit de
deelnemerslijst van het vijftigste
internationaal orgelfestival in Haarlem.
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Liefhebbers van orgelmuziek
kunnen de komende weken
in Haarlem hun hart opha-

len. Vanaf vandaag tot en met 26
juli wordt in de stad voor de vijftig-
ste keer het internationaal orgelfes-
tival gehouden. Organisator Peter
Ouwerkerk verwacht een recordaan-
tal deelnemers aan de zomerschool,
met dank aan de bloei van de orgel-
cultuur in China, Japan en Zuid-
Korea.

Het internationaal orgelfestival
biedt onder meer masterclasses en
concerten door beroemde organis-
ten als Ton Koopman, Louis Robilli-
ard en Olivier Latry. De organisatie
verwacht in totaal zo’n dertiendui-
zend bezoekers.

Het festival wordt geopend met
de Haarlemse orgeldag, met concer-
ten op verschillende locaties, vertelt
zakelijk leider van het festival Ou-
werkerk. ,,Op straat wordt Canto
Ostinato van Simeon ten Holt uitge-
voerd, door een harmonium en
twee piano’s. Het is de bedoeling dat
op de route tussen de verschillende
concertlocaties op verschillende
plekken zo een verrassingsconcertje
voor het winkelpubliek ontstaat.

Het eerste concert is in de Grote
of Sint Bavokerk, en van daar gaat
het via verschillende andere loca-
ties naar de katholieke Sint Bavo,
waar de dag ’s middags wordt
afgesloten.”

Wat kun je eigenlijk verwachten als je
naar een concert gaat tijdens het festival.
Bach of Alain, Vierne?
,,Dat is heel gevarieerd. Er klinkt
muziek uit de zestiende en de ze-
ventiende eeuw, maar ook werk van
componisten als Franck en Fauré uit
de negentiende eeuw, tot aan he-
dendaagse composities die nog niet
helemaal af zijn. In de eerste week
is er namelijk een workshop met
jonge componisten die tijdens een
masterclass hun werk nog een beet-
je kunnen bijvijlen, voordat ze het
in de tweede festivalweek gaan
uitvoeren.”

Het Haarlemse festival staat bekend om
zijn improvisatieconcours.
,,Dat klopt. Deelnemers krijgen
altijd een opdracht in de vorm van
een thema, bijvoorbeeld een melo-
die. Die krijgen ze een uur vooraf
op papier. Vanaf dat moment kun-
nen ze aantekeningen maken, voor
zichzelf en voor de registranten. Er
is verder geen tijd om te repeteren.
Daarna laten ze hun improvisatie
van ongeveer tien minuten horen
en is de volgende aan de beurt. Er
zijn acht kandidaten geselecteerd,
en daarvan vallen er na twee ron-
des nog eens vijf af. Het thema van
de finale, waar drie organisten op
gaan improviseren, is dit jaar ge-
componeerd door Louis Andries-
sen. Hij had nog nooit voor orgel
geschreven. Het heeft wat moeite
gekost om hem ertoe te bewegen,
maar het is gelukt dus dat is best
bijzonder.”

Er zijn elke dag wel openbare masterclas-
ses. Hoe gaat dat in z’n werk?
,,Eigenlijk net als een privéles, met
dit verschil dat er nu publiek bij zit.
De cursisten spelen een of twee
stukken en de docent geeft er een
reactie op. Dat gaat zo door totdat
de les voorbij is, na twee uur. De ene
docent zal zich ondertussen tot het
publiek richten, de ander gaat ge-
woon door met lesgeven. Dat geeft
vaak helemaal niet, want die inter-
actie tussen docent en leerling is
juist leuk om te volgen.”

Hoe staat het er eigenlijk voor met de
populariteit van het orgel?
,,In Nederland is dat inderdaad een
lastig verhaal. Het kerkbezoek
neemt af en daardoor komen kinde-
ren steeds minder in aanraking met
het orgel. Op Nederlandse conserva-
toria studeren bijna geen jonge
Nederlandse organisten meer, het
zijn vooral buitenlandse organisten.
Naar onze zomerschool tijdens het
festival komen steeds meer studen-
ten uit het Verre Oosten, uit Japan
en China. Dit jaar doen er drie Chi-

nese kinderen mee aan de Jong
talent-masterclasses. En de Japanse
dirigent Maasaki Suzuki, die vooral
bekend is van zijn Bachuitvoerin-
gen, geeft een cursus. In het Verre
Oosten groeit de belangstelling voor
de westerse orgelcultuur, er worden
daar ook steeds meer orgels ge-
bouwd. Maar we hebben ook cursis-
ten uit Brazilië, Argentinië en de
Verenigde Staten. We merken wel
dat het festival in een behoefte
voorziet. Dit jaar zijn er bijvoor-
beeld 117 deelnemers aan de zomer-
school; daarmee evenaren we het
record uit 1992 en we gaan er mis-
schien nog overheen als er een of
twee bij komen.”

Dit is het vijftigste Orgelfestival in Haar-
lem. Wat was destijds de aanleiding om
het te organiseren?
,,Vlak na de oorlog was er een
grote honger naar cultuur. In Haar-
lem dacht men na over een festi-
val, bijvoorbeeld met beeldende
kunst, met toneel of zelfs met
sport. Uiteindelijk kwam men bij
het orgel uit van de Bavokerk, dat
in het bezit is van de burgerlijke
gemeente. Onder de vlag van het
Holland Festival is toen het initia-
tief tot het concours genomen, dat
in 1951 voor het eerst werd gehou-
den. Bij de zomeracademie speelde
daarnaast de intentie om de Franse
en Duitse muziekcultuur weer met
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elkaar in contact te brengen. Zo’n
zomerschool kon de verziekte
verhoudingen na de oorlog mis-
schien weer een beetje herstellen,
was de gedachte.”

In de jaren vijftig was het de kerkelijke
cultuur die het orgel in ere hield. Wie
doet dat nu?
,,De orgelcultuur heeft twee verschil-
lende gezichten op dit moment.

Enerzijds heb je concerten die aan-
sluiten bij de religieuze traditie, die
bijvoorbeeld beginnen met een
inleidend stuk naar aanleiding van
een psalm of gezang, en afsluiten
met een virtuoze koraaltoccata, zoals
je dat aan het eind van een dienst
ook kunt doen. Daarnaast heb je
organisten die een concert meer als
een cultuurevenement benaderen,
net als een kamermuziekconcert.

Hoe dat zich verder uitkristalliseert,
weten we niet maar we proberen
zelf wel een rol te spelen in de kruis-
bestuiving tussen organisten uit
verschillende landen.”

Een overzicht van de belangrijk-
ste concerten staat op de site
www.orgelfestivalhaarlem.nl
Daar is ook het volledige pro-
grammaboekje te downloaden
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