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'... Idr bin kein OrgelÍadtmann..l
Paul Hindemith en het orgel

ws lonnsn 0ns lc!.nw00Ídi0 rauw0lijks msoÍ vo0rstsll0n dat dc compo-

nisl Prrl Hindemilh lu$scÍ dÈ twcc yíeÍold0orlogen uerd tsschouwd als
één van 0nitrhnds belan0Íiikslc l0uídiDhteÍs. ll in lS24 wGÍd hii, ils
pas alqsstudseÍde conp0Íht, 0enoafid in Erid0ldlErs slaÍdaaÍdweÍI(
ilandhuch do, ltwitgeschichtej llm B.deÍllndsl.r *nR diE PDrsön-

lichkoil dos 18S5 in rnnHu r. . geb0rsnen Psul Ïindenilh, dcÍ als
l(omp0nkt von qÍ08eÍ rruchlba (eit ist' [Van hÈl gÍo0hte bd|n! is dE in
t895 ir tnrkÍuÍt aan d! ltlrin gsD0Íen Prulllindenilh, die 3ls c0m[0"
nist zaEÍ vruchlhaaÍ isl. YieÍ jarr lrteÍ ysrscheeÍ, {rr de hand yan H.

§trubtl, dc eeÍíB monogÍaris 0vsr Hindemith mel uiuebrcide anrlysGs
vrn rijn lol drn t00 qoschrlv0n woÍklr.

Hindeniths betekenis voor de nuzik le ontwikkelingen in de
tutelopen eeuw is sÍoot. In een tijd vadin aÍes in het reken leek
re un r,n dc dode. Jonie,Lagde hij - r eer Jr-lLler.
muziektaal tc onwil<kelen die, in tegenstelling tot de rz toons-
technielq wèl in de traditie ws gewoÍeld. Dàrbij vffiierp hij
de atonaliteit geenszhs. Hij slaàgde erin deze 'vdstaànbàd'te
naken, en zo een brug tc slaan tusen de rgde eeuw etr de na oor
logse mu"iekpraktijk. Met zij r Ut*uei*rg in Touaa (ry7)
leverde hij een belansÍiik audel in de discusie over de dodecaÍ
onie en het humoniesebroiL in zijn iijd.
Na 19ao, het jau rm zijn enigatie nar Amerika, werd het stiller
bnd Hindemith. In de Verenigde Staten werd hij als uitvoaend
en a1s scheppend kunstenau minder begrepen. Hij moest wedij
een met componisten die een andere richting vertegenwoordig-
den, aals Edgu Vuèse en later John Cage.
Op de dftnpel van de ,Ete eeuw is Paul Hindemith enigszins
vergeten. Zers in 1995, zijn roóste geboonejid, kees zijn duziek
betÍekkelijk weinig arndàcht-
Veel orgeisten zijn slechts bekend met Hindeniths drie orgelso
nates. Met me de tweede sonate, de meest toeg,nhelijke @ de
drie, wordt nog geregeld gespeeld. Behalve de drie sonàtes com
poneerde Hhdmith nog Zwei OÍgelstiicke G9r8, verloÍen
gegaan) en wee orgelconcerten, respe.tieve[jk i! r9,7 en r9ó2.
De orgelwrken vomen slechts een zer klein gedeelte rm
Hind@iths totale crm, dzt naut symfonische en vocale wer-
Ipl @rÍJ betur Jr tzrerruieL \oo! ale denlbee:ost(
menten eninslÍumentencómbinaties.

Hindemiths vijfwerken vóor en met orgel markeren drie belmg-
rijkc periodes in zijn ontwilkeÍng. Het avende Kammermusik
voor orgel en kamerorkest schreefHindemith iD r9,7, hetjau
il,@i! hij op aek ging nad een theóretische onderbouwing va!
zijn componcerstijl. De eeste twee sonates voor oigel dàteÍen uit
ry37,het jatwaÀr Uaterue;surydcrTo atz, het ftsuttaÍ !^n
deze zoektocht voscheen. De derde sonàte ontstond dift.t nà
een belangrijke verandering in zijn lsen, nànelijk zijn venrek
nau Amcrika. Het Concerto for Orgm md Orchesta is oltooid
in het lutste levensjar un de @mpoÍist. Spijtig genoeg zijn de
tree Olgelstiicke xit r9r8 verloren gegàan. Dea auden een

boeiend beeld hebben gegmn vàn Hindemith a1s jong compo-
njr. roen l- i ius /n dooÍ BràIÍ. we-d be,nvloed.

KoDen ftiÍ Ors€l und KmdorchestèÍ
(Kmermusik No. 7' Opus a6 No. 2, r9,7)
Van r9z: tot r9:7 schreefHindemith een cyclus en zeven
Kammernusiken,soloconceÍtenvoorÍespedievelijk kamerorkest,
piaro, ccIo, liool, altviool, viola d'amore en orgel. Zijn behande-
ling ro dc orkestinstmrenten À, i, tegensleltng tot het gebaik
in de rcnmtische Íàditie, zeer solistisch. Darentegen zijn de
solo-instrumenten vaaL onderdeel vèn het o*est. De piano itr
Kmmermuil< No. z wordt bijvoorbeeld niet ingeat a1s solo
instrument maar als bindmiddcl tussen de andere insrumenten.
Tperend is Hindemiths aanwijziog bij een vd de werken dat
Jle instrumentalisten onzichtbau rcor het publieL noeten wor
den olgerte1d. Een ander rcorbeeld: in Kmmermusik No. 4, het
vioolconcert, is in het gehele eerte deel van de solist geen spoor

Hindenith schreefhet Konzen n:ir OÍgrl und Kammeroróester
als zevende deel van de cltls Kànmemusiken, voor de inge-
bruil<neming É het oÍgel in de Senderam des Frankf!Íter
Rundtunls. Het instrument wàs in 1927 door de o.gelbouwer
Fricdrió Weigle gebouwd. Het concert werd op 8 jdudi 1928

voor het eeret uitgevood en live uitgezonden; er wuen nar liefst
a miljoen luistenrs. Vmwcgc dezc uitzendiÍg wàs Hindenirh
gmugd rekeniag te houden met de uirzen.lkwàliteit in dc
besintijd van dc radio. Teveel zachte pàsàges bijvoorbeeld wden
ongewenst. De orkestratie sluit hierbij àan: er wordt, behale ràn
eli en conÍaba$en, geen gebiuik genaakt un sÍijkinst men
tetr - die vallen imtues toch neuweJijks op h de radioruis... Het
oÍkest bestaàt lerder uit pieolo, fluit, hobo, llrinet, basLldret,
twee fagotten, contrafagot, hoorn, trompet en trombone, allemaal
instrumenten die door hun natuulijke rclme en klanl<Heu de
neeste kÀns màken in de huiskancr nog enigszins herkenbaar
over te komen. Het werk was al uij snel popdair, gctuige diltÍse
andere Europcse uitvoerhgeo.In rg.lo 

"onden 
dc Franse (met

Marcel Dupré als solist) en de Engelre premièrc plaats.

Het orgel waroor Hindemith het con ert sctueefhad een voór
een conceÉzaai-orgel opvallend bescheiden omrmg. Ten tijde
van dit concefi telde het instronent twintig Íegisters, verdeeld
over twee manualen en pedaal (zie het kàder voor de dispositie).
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Nau anleidhg van dit orgel schreef

Hindemith am dc orgelbouwr Weigle:

'Ich bin keh Orgelfachmam. Ich vuste
he wcDig vom Orgelb2u. Nur eins wiss
ió: ich hebe bestimnte Vorstellungm
von der Orgel, ich hasse die weichen und
sówmmig klingenden Riesenorgeln, ich
liebe Hare utrd vernii.ftige DisPositio
nen, reine und schaíàusgepiegte Stim-
men. Bei Ihrer Orgd sind diese Vorziige

vorhaden Llk ben geer orselvàknan. Ik
besriip weinis %n orgelbouv. Màr éétr

ding w@t ik ik heb @n bePààldc vooÍ
steling la het orgcl, ik naàt de wke en

slap klinlende reuzenorgels, ik houd van

heldeft en logiscle disposities, van aive-
rc re$\te6 meÍ en dujdeljk kÍakteL
Uw orsel heefr Àl dde voordelenl. Dee
pusage werd door Weigle dankbaa in
alerlei reclancmaieriaÀl gebruikt.
Uii de opmerking blijkt dat Hindemith
de ontwikkelingen in de orgelwereld
slechts zijdelinss olgdc. Hij is gech -
meeÍd vm de ideeëÍ lm de OÍgelbewa-

sung, die m€t nade in de SPiÍzfiöte, de{

Qinte en de Choràlba| mn Weigle's
órgel nad vorcn komen, mad realiseen
zich niet dat de keua voor een hoog aan
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tal &hwoets registes en de ryellasten
*.hrsiÍeeLs uit de idcalen vàÍ vóóÍ de

Ee^te Wereldooilog voortkomt.

Kamncrmusik No. 7 LeeÍi dric delen:

'Nichta schnell Sehr ldgsm ud
grz ruhig - Lebhaft'- ópvÀlend is de

Ènolke opzt vm het+uli heteente
,h.l ,h."". ctro linclureÍÍitorrell,). het

tweedc als een lmgzram triosorate deel

en hct laatste deel als een virtuee Àrga.

Het eerete deel heeft een bruisend kmk-
ter, @ubij het orgel een aan het orkest
gelijkwardige rol verlult De inleiding
van het orkest wordt bijrcorbeeld lctrer-
liik herhaald in de orgelpanii (zie noten-

voorbeeld r). Later in het st,k frmgeen

het orgel nu eens als begeleiding mo het
(bijnà misono spelcnde) orkest en dàn

De schriituiize blijft transparut. omdat
veel instmenren pàrtijen verduhhelen
wordt het stuk nooit meer daD tlriestem

nis. Opmerkelijk is het onveruàchte

z:chte einde mn deel r: Hhdenith laat

het oÍgel afsluiten met een oPen kwiat.
Het tweede deel begint als orgeltrio, en

heeft de rcrm m een canon in het over

màtiq octaaf Het pedaal begeleidt dea
nér dalende toodadde6 (zie notenvoor

beeld u ). Na elÍ maten orgelsolo zet de

fluit in met hetzelfde themà, waama een

.anon volÍÍ tsseÍ de overige in§ÍmeD-
ten. Onde«iil behoudt de orgelpetij
hu trio iótuu, en na enkele matetr is er

soml<e van rwee aÈonderljike njos en

v'errh end. cànotu tesetikertjid Het
deel ehdist in A grcte iem met een

nceenmaÉ duende oreekoLo. wmrbij
heitrio plaat" mrak rcor een vijfstem-
mige rchrijfi{ijz.

Het derde deel is een tuga, ingeat doot
het oÍkest. Het opvalende thema is zeer

energiek (zie notemoorbeeld 3).

Het orgtl volg met een gehamon i§eerde

vriantvande kopun het rhema' mat
laat nergos het volledige thena horen.
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l{otsnvo0ÍDeeld 3: ds 0IenillU un dcrlS vfi l(imncÍmusit Ii0. ?

Teryijl het oÍkest telkens probeeft de
tuBa in het sareel te kriisen, Íacht het
oÍgel de fugajuist te veBtoren. Pu als het
orgel even tot eijgen is gebracht, lukt
het de mdere hsrunenten weer het
thema in zijn geheel tè laten klinken.
Hindemith geeft in dit werk geen regir
Íatie-anduidingen e, bepdkt zi.h tot
dldamische tekens als I nd p en
(de)descendo-aanduidiryen. Fonisimo
woÍdt pas in het laatste deel bedld. Er is
geen sprake un tmssedynmiek - de
neste dlnmische anwijzinsen zijn
%sóijilijk bedoeld om met de twee

elkasten en de register*als te worden

De Sonrtén ffn OÍsel (relz rgao)
De 3 sonates voor orgel laten een vo§en
de stap in Hindeniths ontwikkeling zien.
In de tijd tusen het orgelconcert en deze
sonates wàs Hindemitn op @ek naar cen
theoretische onddbóuwing E zijn aan
%nkelijk init itieve oÉpone{ryijze. In
het.jaavan ontstaanvm de orgelsonates
rcnd hï zijn ideeë, rijp genoeg om tot
publicatic cnan over te gaan. In de idei
dinglan Ukíer e;s, g;nnnsdaschrceÍ
hÍ:'Ich habe den uhergàÍg àus konser-
mtiver Schulung in eine neue Freiheit
vieleicht gÍiindli.her erlebt àls ilgendein
andere! (...) Heute scheint es mir, àls sei
das Gebiet nbersichdich gewoÍden, als sei
die geheime Ordnung derTöne
erlauschc Ek heb de oversms vàn con
sMiise opleidins tru @n ni we Eij
heid velicht mdrutrlelijker b€leefd dm
wie dd 00L (. ..) TesEnmddjs h€b ik
de iÍdfuL d2t het gebied @ichtelijk

geworden is, àlsofde gEheime ordedng
vu de tonen is ontdektl. Toch had de
beredenering geen neg.nieve invlocd op
het spontàne kdakter vm zijn composi

In de ogelsonàtes vereÍigen zich twcc
wrclden. Op het eer«e gehoor eraren
we ecn levenslustis sons btutel ktrakter
en schijnbad ongeconpliceerde tectlic
ker Acllter dez fagade blijkt bij nadere
beschouwing een Lnàppe teónische
beheemiry schuil te gaan.
Uit zijn brieven en andere domeoten is
niet te reconstneren ofHindemith een
speciaal o.gel ofeen speciale org,Íist in
grdàchten had bï het conponeren ld de
orgelsónats. In brieven un ondermed
zijÍ uouv Geftrud sch.eefhij ndvelijls
oveÍ de ftrken, en vermelddc een orgel-
wdk slechts MneeÍ het rcltooid ws.
Opv ènd is de inleiderde opmcÍking
wn de conponist 'Spielern von Orgeln
nit WalzeÍ und Jilousieschwellem steht
cs frei, durch ftichere Febg€bung und
dyneische Ubergànge, den Ausdrucl
iibcÍ das i, den Sriirkegràdvórschriften
m$g€bene Mà{ zu verstairken

lBcspelers van orgels met rgistezweneG
en aelkaten siaàt het Eii, door Íiikere
lleuring en dpanische owrgmgen de
uitdrukking boven de in de vooÍs.lriften
amgegeven maat te vereterkenl.
Hind@ith had blikbad een 9?c instu
nent in gedehten dat rcg reelovereetr
konsten venooDde met het orgel in

LàteÍ spÉI hij nog één keer over het or
gel. Op 12 september,g5o hield hij in

Hanbus onder de titel Joham Sebas

tim Bach - ein verpÉichtendes Eóe' een
rede ter gelegenheid rm Bachs zooste
sterfdag. Hindemith betoogde ovo het
orgcl in Bacàs tijd het volgende: 'De or
gclklmk ms wlimr bontgeklewd,
maar íant en enigszins schcrp, zondcr de
sme.ige to*oegingen die tegenwoordig
het eigene mn de o.gelklank rchijnen te

Vó6r ecn wonrke,Í un Hind.mílr tn
àdzien vàn het neobdokke orgeltpe,
wàrmee wi.j .omponisten ,ls Disdea
Dàvi4 Pepping en ook Hindenith
meestàl iso.iëreD, ontbÍeekt echter elke

De ee6te twee sonates vooÍ orgel werden
geconporeerd in de mamdenjuni en juli
1937. De prmiàe vàn de werken vond
plaats ir de'West London Synagogue'op
r8 jànudi 1918, dooÍ orgmist Ralph
Domes, ovdigens niet in àànMzigheid
rm dc .omponist. De eeste sonate is de

ommngrijkstc van de wee. Ook spcel
technisch ondescheidt het wrk zich nn
de tweede, ondermeer doo. de"eer mct
aangegeven articulaties en faseringen
door middel mn zowl bogen als tusten.
Op de eeate bladzijde;en we dzt in de
gepuncteerde k{znnoten i! het pedxàler
de nàuwkeuige notàtie vàn de [nker
hànd àkkóorden ií màat 5, ó en L Ook
in het neventhema, maat 14 en wrde! is

de dticulatie door niddel Im achtstc
rusten zeer nauwkeurig aangegcrcn.In de
andere orgelsomtes ontbreckt dec qact
heid en beperkt Hindemith zich tot

Gedmnde Bl nàte" is de expositie vàn
een ldàssieke sonàtevom herkenbu. Hct
gedeelte begint in es klein mct cen
hoofdthena en een dm afgcleide ne-
venthema (zie notcnvoorbeeld +). De ge-
helc cente thenagroep (maat r5z) wor-
dcn dod dcze twee eesevens beheest.

t
i
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r(16 Ííiiémbei !!§5 --.24iíqcemb.q í963)Íéiieiiè;:tà'Fàiil,Íiidaiitiirr(16 Ííiiémbei !!§5 -- 28íscembq íe63)

.1)ó6:"i ltééíIní.(!/ióo} ,àn AdalÍ Rèbn9È Tot 19í7
,,,;'i, ,l.,r.'e;$Éó;É;. É:;!'trlr.iiiià MeÀaeissoii; in Éeriaiir sekk's. Hij re€it dé .kiiínet de praía, d! .ilà-ótèlrile ari-vipor besperén'a;i,ói; Mé;d;lss;iii, ;n Éerriaà §ekkls. mi reeit dé .kiarínet de.praíó, de ilà-ótènrilè àrtuipor besperéIi'

l*ïifurlàf,?àn Àd.li Èé6rer,.è;Íste violi:it vàr hét Franktrriel,Oiéra o*esi.191:[: hei, s*iikkli?rtef,?an Adolf Ret
'gtl Mi[caire o "nsrp cl_Í.

;,':.. r;ióisdlri;ié {É{ni.n,geii?an) r .

-tó?n ,,-, il"t riqtà+iina"tniih:kn artet wóài opgèdèht -ÓaàÍin treedl Hindemilh §Ólistissh op al§ ahTiollst en bëspmilh sólistisch op als ahTiollst en bëspele. van

e hle'onoe ), a.tÉ' r ' 'p"l'r vdr oude Íu/i't .
€r::,.ÈèiÀn;i-Éindémiih-L'i,4tetwóàiopgèdèht-DaàÍintreedlHindemilh§Ólistisshopal§altt
r ,: , .-i dèiidtd Oók i;:lr.ii, gétirlgd een Íoto r.,lt de Beííjn§è tiid (zle hierondsl actiel als sl

:lr.ij, gétolgé een Íoto r.,ltl,::i-,.dèvioladàlnqèOókis:lr.ij,gét019éeenÍotor.,ltdeBenljn§èiljdtzlehÉrondsr,acnelarssperervanouoetrruzEK'
§24 rlutre'jk ïe'Genud Ro'1erbe'g.
,Àzi' ..r V;;ti."ti"s ,ià ;e *èk;:Karnrie;uiikën- coípssiïedóaeni àan de Höchschlle lilÍ i!4u§k ln BèrlÍn' Lesse. aan amateurmusici

aà..iet reer van Génève in

ln de edste 8 mÀten vd het deel ljgt het

materia,l voor het gehele deel besloten.

Zo wordt de pedaalijn in de eeste e

mateq vergelijkbaar net het dubbelslar

8 + NorMBEr 1999 + ,O

Ésuur in maàt 5,later geciteerd als nevcn-

thema in de tweede themagroep (zie

Dit motieí zien we straks we. ftrechij

nen in het'Phàítasie -gedeelte ln maat

rrrr zren m de eertt o naten kunstig

sec,mprimee.d tor r maten Met beh,tp
mn motieven uit maat 4 wordt de ceate

le.iode afgesloten, en volgt het neveÍ-
;h.mi in q-klein. Veel elenenten rb de

edse blaiziide kómen Èrus, biivooÍ
beeld de secundengarg (naat 9/zo, Jin-

kerhand) en de tiool (uo). De kop mn
hct neventhema mrdt enle1e malen op

wrechnhnde toonhoogten hahaald, en

op het hoogtepuot @ doe Pàssage
vordl het gehele thema EÍgÍoot ten

sehore sebraór Gb aJ) Nr een maat

i""n en empo*iseli,g"olg de Meede

thenagro.p (ma.t s: r::). Ook hia is

weo sptake vm een sclerzo achtig
l^^ld- cn een lwirher neventlema.In
maat ror en roi hukennen we een citaat

ur de oorsprongrmlet edse themà.

onveM.hr sluit de rwede àemàsroep

rfin de doninaDt ten opzi.hte van de

begintooniud (óÀrt rlr. Bes gÍo,'t).
Hierna 6kí een ove,smgÍÍa.e ndr de

'Doorwuking Gm ZeitnaB).

Na een kote, aan matedaal uit de treede
themasroep ondeerde óvergan§pasage

volst ein ge\EÍieerde herhaling vm het

h;fdthena uit de eerste themagrcep iD

Paul HiÍdomih oqrnh0sdc uiltoeÍinlm van oude muziGk 0p hBbÍische in$tÍumcÍtsn

0p de Joh zit Hindsmilll geheet link§



A-grcol Ten opzichte m de begintoon
soo.t Es-groot is hier sprake lm een door
Hindemith raak gebruikte tritonus ver
ha;d:tg. Yolsers zijr Unterueisang dd
Zrual: is dit de ve6t veMijderde ver-
wdtscllap tusen tw@ totren. Omdtt
maàtsoorÍ itr dit gedeelte Bn de door-
werking àtr ijk en die @ de eqste the-
mÀgÍoep G/8 in plààts lm y',) rcrden
het hoofdthema er het eerte neventhe-
na ritmisch àdgepasi. Drie maten in
deze j/8 pNsàse konen overen nei één

mdt uit het y'z-gedeeltè. Als de tempo-
aanduidingen (y':: MM 92, y'8: MM 69)
worden geÍespecteerd, klink het thèmà
nu bredea mad stuwender door het ont
breken rm de ir het begir wel amwezige
rusten. Door de conbinatie vm thena's
uit de beide themagroepen treedt al snel
een wrdichting rm de sclrijtuijze op, die
wordt rrsterkt door het (escendo. De
'Doo«erkingrsluit afin E groot (naat
:6e). In entele ovagangsnaten (In
HauptzcitmaB) moduleert Hindenith
terug na de begintoonsooÍt, en ir maat
,88 b%int de repÍise met een herhaling
vu de tmede themagroep. Het wrk
eindiSt piuissimo met een mal$nudige
e-klein -' E-groot orergaag in maat 37
(wellicht is de ges io maat 369-37o muzi-
k 

"t 
te inteÍpreteren als fis, waardoor dez€

de firctie kijgt l"n leidtoon naai g).

De diie vok€nde deleÍ \m de sonàte

Ionnen woden bechouwd als drieluik

De hoekdelen zijn onspannen en $isch
wn krakter, temijl een bruisende fmtmie
het middendeel vormt. Orer deze drie
delen loopt één spamingsboog. Het ee6te
deel, in de vom ro een trio, heft het
karaker @ een inAetogen en diepzinnige
treumuziek Een aer laryzao teopo,
het gepuctedde litme en een zich noei-
aàm voortbewegende bàs vesterken deze

indmlc De melodie is geddeels volgens
de secundengmg opgebouwd. Na een
tamelijk diatonisch begin neent vmaf
mat r3 de chronatiek toe en verschijnen
plotseling motiewn uit het eeste deel

Na dze vereti[iry volgt ren uitbundige
fmtmie, waubij Hindemith zich noge
lijk heeft laten inspireren door de
Prcludia un Dietrich Buxtehude. Ook
Bnhms lijkt, met diens Priiludium ir g
moll (WoO ro), Hindemith te hebber
geinspierd. Het gedeelte is, hoewel het
kaakter uij en spontao lijkt, gebouwd
op een nauwkeurig plan. De eerste noter
r"n de 5 pedaalsoli (die overigens thena-
tisch;jn ondeeod aaÍ het eerste thema
uir het eeste deel) vómen een stijsende
kwintereeks: e - b fis cis/ds - gis.De
lààtste toon tu elke solo is tevens leid-
toon vooÍ de hlgende pedaàli@1. De
laatste toon vm het pedaal (D) is op
dezelfte wijze leidtoon vooÍ het begin
wn het slotdeel (Er. Het hooÍdthema uit
deel r is overigens ook eldcn in dit deel
herkenbar in dc omkering in mat:, en
duidelijko in maat ar, gecombineerd net
de voor het hoofdthema kenmerkende
sondengmg in de bu. Viemaal ver-
schijnt een BACH-ootief: ir maat ao,
59, in 68 gewiee.d en tot slot maat 84-85.

Straks komen we dit motiefnog teg& in
het slotdeel en erneens divdse keftn in
beide andere oÍgelsónates.
Het slótde4'Ruhig bryegt', srat weeÍ
in Es en; geschreven in de Rondo
om. ln dit gedeelte wrechijnen weer
veel notieven uit het eerste dee1. zoals de
dubbdslagen in maat + en verder, de zes-
tienden in naat ro en verder (vergelijk
maat 44 in hct cerete deel), het ostinato

vanafnut r7e en het drievoudis herha-
len van motiern. Het BACH motief
komt driemaal tevóoBóijn in de alt zie
notenvoorbeeld 6. ln maat 64 treffen w
het in de d.ie orgelsonàtes eDige regist a-
tievoorschlift au: hu,+'und z'.'Dea
p6szïe (mzrt 64 Z) 1s een wittie op de

direct hiam voorafgmde Gz-6:). op
de làatste bladzijde mlt het deel in motie
wn uiteen en komt het rerk na een kort
coda volkomen tot ast-

Toen Hindemith in 1916 zij. pianoson.te
am zïn uitgErer toestuurde,liet hij dat
werk vergereld gan door een kleinft
(nar eigen asgen ondelsesclike) twee-
de sonate voor pimo. Opvallerd is dat
precies een.jaar hter ook de twee eeste
orgelsnats Íijwel teselijkertijd woden
gecomponeerd, en dat ook nu de tweede
zwcl i oudelijk als qua lengte minder
uitgesponnen ws du de eerte. Het
wrk is tpielerisch en ongeconpJiceerd
\m karaktel Er komen lettedijLe herha-
linsen in voor (Mdonder een letterlijke
repnse van de eoste thenagroep) en ook
speeltechÍis.h is dea sonate toeganLeljj
ker dan de eoste. Van de drie orgelsona
tes is dit de neesr gespeelde en dus ook
de bekendste. Het is jahneÍ dàt deze

sonate dddoor, methàr'Disderiamse'
schrï6{ijze, wor veel organisten is saan
gelden als gpisch vou de stijl van
Hindemith. Als ve het .omplet€ @rte
van Hindehidr ovezien. vormt d@e
sonatE qua schrijfwiju eerder een uitàn
dering.

Het eerete deel mn de sonate heeft de
gedaante vm een barok conoto. Een
telkens terugkerend Íitornello mrdt
afgewiseld met contrasterende episodes.

In het ritornelo valt dc d.ieledigheid op
(maat r-8 (zie notenvoorbeel d ), s-4, z4

3r), waubij de muziek zich harmonisch
via een akkoordbreking mn E (mrat r) via
Gis (zo) en s (,+) wq oaar s 0d

x.t.Nmöedd 8: h.l EAc[-moticl in S0llat 1
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in Sol,le 2,

De dÍie episodes zijn ve6ch endtu
kdàltenwa bÍ de onge.ompli.eerde
s.llrïtuijz uo de eeste en de derde

contrastereÍ met het lFi§che kÀÍakter 1@
de treede. opne*elijk is tenslotte de

humonisch impressionistisch ingeldedde
koradachtige overg:ng naar de reprise
(maat rz9 r5z, zic voor een &agnent

Het tw@de deel heeft de gedaante @n
een brok Siciticm. Oprnllend zijn de

klàvienm{ijzingetr die we in dit deel

ààntretren; dergelijke indicaties k*1men
in euderc werken nog niet voor. De ta
men'Obelmrk of 'Hauptwerk, die
eige ijk oerbodig zijn omdat ze de

§nanische indioties wrdubbelen.
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Net als in de ddde pianosonate Gq:6) en

de vioolsonate in C (r9.lq) gàfHindemith
het slotdeel vàn de tweede olgelsonate de

vom En een tuga. De in 1942 voltooide
pimoq.lus Ludus tonàlis bestaat uit
ma{ liefst 12 inte.ludia en tuga's, @aMn
met nme de Fuga quma in A steÍk doet
denken aàn deze oigeltuga. Het thema is

beinvloed door de dodecafonie: ale u
toren komen erin voor en cen tonaal.en
trom is vooÍalslog niet herkenba{. Ook
rinfsch is er o uidelijLheid: hoewd er

spràke is \m een l/4 nat, wroouàken
de x..enten op het gehoor eeo 2/4 maat

Het ee6te tusenspel is gebouwd op een

nieuw motiefdat eent met een e (mut

,, sprd), venolsens met een gis (naat

24, tenoÍ) en teíslotte met een b (maat

,e, bad aanvangl We herkemen hier de

drieklànl$rcking E - Gis B-E,@roP
in het e4te de€lde inzetten lan her

rnomello waren gebeseerd. Het begin mn
de ontwikkeling woÍ& gemdkeerd met

een breed BACH-motiefin het Pedaal
(raàt l,). Dn motiefkomt, in keeftcn-

aaÍg, tdug in de tenór in maat 8o 8L

Het dynami*he hoógtepunt lElt sanen

meth;rbesii van het rweede rusenspel

in maar lr in wordtversterk doo de

syncoop en het opmden mn een hemi

oo1.In de tweede ontwikkeliog is de rit
misóe stnctrering Imaf màat 78 inte

ressant de bovenstem beweegt zich iÍI
een :/rmaat, in de lovrten in de mid
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II Wd.hauín.inHondenstem hdkennen w een 6/a" temijl de

l/4 maat àller in de b* tot uiting komt
(zie notenvoorbeeld ro).

Tirssen dc voltooiing mn de eoste twee
en het wcrkcn aan de derde orgelsonate
speelde zich wel afin Hindemiths leven.
Hij veruilde in februdi reao ,jn werk
zaanheden in Duitsland en rmaf 1938 in
Zwitsolud rcor een onakere toekonst
in Anerika. Het lesgeven dar viel hcm,
door het lagerc niveau van dc studenten,

Tot zijn blijdschap had Hindemith ondcr
zi.jn studenten in Buffalo twee nar zijn
agg€n wel talentvolle studenten, te
veten Roben Noehrcn en Herbert
Fromm. Zij \de n beide olganist, e" op
hun àmdrin#n §chreefhij in de mao-
den nei en juai rgao de Sonate III liir
Orgel iiber alte Volkslieder Edgu Power
Biggs speelde, in aanwzigheid rm
Hirdemith, op 3r.ju1i :9ao de ofliciële
prenière tijdens het Berlchire zomerfer
tivàl in Tdglewood, MÀssachuetts. De
derde orgelsonàte, 'in friendship' opge-
dragen am de orgdist lÍànk B@)an,
bestaat uit een drietal càntus tumus-
bewrlingen lm dÍie Duitse liefdestied
jes, rkn6Ëg it her À bdé"t t. À ek

L;ed ba.] w LÉ.í$tuk (Í8a7 Í8u).
Het gebruikm vollsliedje is een gege
ven dat we ook in het alwioolconcert Der
S.h@eÍdfther @ de opera Mathir der
Mald (beide uit r9j5) en IBch ende
vocale conposidesre$nl<omen. BijzoÍ-
der is de manier Mdop Hindenith dse
vo[<smelodieëÍ bewdkt - de be-Évloe-
ding door Bach en in nog grotce nate
Reger is evident. Het onschddi$ kÍak-
ter mn de tekten m.l<en het niet wàr
schijnlijk dat Hindenith net de keuz
an de [edjes een autobiogÍa6sche hding
aan de sonate wilde neegeven, aals wel
het geval was in Der Schwnendreher

In de derde sorate r-allen de vele cesen
di- en deoescendi indicaties op. Wellicht

zijn hier Hindemiths opmerkingen orcr
het gehrik van eelwerk en met omc
oescendowls qiet meu @ faoltaticf De
sttuctuur ma-ak ons duidelijk dat deze
àdduidingen in de zin wn eeo r%ister-
mscendo moete n wonlen opgmt; de
dynmische vesch en zijn te gïoot on
oet een delkast te kumen realiseren.

I - A.à Gott, @m tóll ihl; *lagd

ItoleÍmoÍtecld ll: Ach G0t! um soll i6tb klryell,
uil h,l À!ficulschm ledeÍt0ct v.í lndwig EÍ*

(1007-1883)

Dea nelodie gebruike Hindemith rl ir

ilotenuoÉ0eld 12: Ilhch aul, mcin H0(
uit hot lltdeuhdien Ucdeóuoh van

Ldri! EÍ* (1807-1883)

In dit deel citeren ook de begeleidetrde
stemen, in tegcnstelling tot io het ed-
ste deel, motieEn uit de melodie tu het
Jied. De begeleiding zit vol b*okke no
tieren, teryijl de dldànische #geve.s en
een aanduiding als 'sempre lesto'wijzen
in de riclting 1@ Reger als ispnatic
bÍon. Het deel heeft de vom van een

rondo. De ndodie ligt, zondd herhaling
mn de edste drie regels, in de tenor Niet
àaer het ee6te couplet van het liefdes
liedje, dàt owr cen liefde*rklding in de
mege ochtcnd g:at, nar warsdrïnlijk
het zcsdc, walh vordt verteld over hoe
de twcc sanen in bed zijn beland en'die
lmge Nacht in Freudeí doomaken,ligt
un dee bererking ten grondslag

III Sa@n th;.àd;r

&11 tttrrd ilÍ4&À

ffiEffi=

illbnmoósold 13: S0 vdiÍsuh ioh dií 0it hct

Uldsch.í UedeÍDuch van

trdr{ig EÍr (18m-1883)

HiÍdemi6 lààt de melodie vm dit lied
twee keer horen: in het ec6te gedeelte
(mààt L8, beginnend in As, afsluitend in
C) in lange noten in het pedaal (net 4
toeg*oegde maten) en in het tweede
gedeelte (maat zq +9, io B) a1s 'kewige'
sopramzening. Het lijkt of Hindemith
zich h@ft laten inspireren doo. een
'Regeriaarue' koraalvdiatie-techniek eeo
thgz@e b eging, rijke hdmonieën en
ldg uitgesponnen crescendi en deÍeÍ
cendi, leJiëÍend tussen pp en ff In m@t
6 7 Eschijnt in de linkerhmd het
BAcH-motiel In maàt 2a verschijnt een
choÍ in het oct@fvu het pÀstor,le
begintheni. Vànàfmat ,9 ziji dmem
veÍs.Iílende cdons te vinde* in mat
39 4o tusen sopnan en bas en in mat
!4 49 tusen soPrààn etr tenor

-
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rgjo in zijn 'Konzertmusik ffn Blech
blàse! Klavid ud Harfen opus 49. Het
dlde kàkter \m het beÍetrende ge-
deelte uit deze 'Konzertmusik , bepa2ld

door de z..lte klmktu harp en piano,
is det het ktraker in dit deÍde deel vàn

de orgdsonate in tegenspraaL Hier is

opgewek ritne en scherpe articulaties.

De melodie bevindt zich weer in de

tenor, mM nu SEspedd op het pedàal.
Het is eer grilig stul< i! een voor orgà

nisten wt ongEbÍuikelijk idiootu, met
nane door de zeer beweeglijke bas. De
eerste càntus fimus-inzet kÍijgt, in de

inleidende maten, eeÍ voorinitatie.
Opullend is wrder dat de cantus fimus
tijdens de herhaling 1tn de eerste twee

rege1s een andere beseleiding krijgt.In
mut 4r wordt het begiÍ lm de deÍde
regel voorbereid door plotselinge wor
imiteft nde forte-akLooÍden. WameeÍ
teoslotte de vierde Íegel zijn latste noot
bereikt, begint als 'reprise' de herhàling
van de ;,leiding, waana met een Plotse-
ling al"rg.ndo de sonate woldt àfgeslo-

ten. Tot slot zij nog wmeld dat in naat

l6-j7, na wglating \m de herhaalde Ct,
in de linkeÍhàM getrmsponeerd het
BACH-ootiefve6chijn.

Het Cmceío foÍ oÍsd md O(n€stn
\!s62/Isí,)
Als orgelconpo,ist liet Hindemith nog

eenmaal van zich horen met een gÍoots
opqezet Orqetcrnce.t, zjjn baste in<rru-

-Àrh."-no'irie Hindemirh schref
het wer( zoais geagd, voor de inge-
bniLue tu het nieuwe óÍgel in de

cón@Ítzaal lm het Lincoln Cent€r in
NewYork. Hindemith reachtte diwse
malen dat hij zich bmst ms rm het feit
dat het wrk niet her ho8É gehÍte l@
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zijn eerdere woken had. Het compone-
Íen nm rcor àjtr doen onsewoon veel

tijd in beslag; teNijl de eeÍste dÍie delen

op lespe.tievelijk 7 en tó augustus en b
oktober r9ó2 werdeÍ voltooi4 duurde het

nog tot r febru i r9ó3 vooràt het hele

werk ldd rm. Het verhazl g:at dat, tI
dens eer door de conponist zergeleide
moei,me rc?etitie, hï de orgelsolist
Aton Heiller na enkele uren smeekte ter
iÍ"picrie een RegerÍantaíe te spden

De premieÍe v,,nd plaats,,p ,5 aPril r96J.

Later voerden Hhdcmith en Heiller het
wuk nog enkele keren un.
De orgelpanij un het conert kent, in
tegemtelling tot de mdet werl<en voor

en net orge1, nauwkeurige rcgistratie-

vooÍs.kiften. Het lijkt eÍop dat deze

aanduidingen ir de eente plaa* zijn
bedoeld om zoveel mogelijk registus van

het dewe orgel te kumen laten horen

Zo komt in deel twee een passage voor
waarbij gemiddeld twee k@r Per naat
zowl rm nanuaal als mn door de orga

nist zefte kiecn rcgistritie moet worden

gwiseld- Opvallend is oreigens dat

rsistratie en kli"ienmdujdÉgen jn
veàrixende talen op soms dezelfde
ptekken in de p,rtirxxr vooÍkomen
heesant is.,erigens de voemoor dzt
alle plcnupassages op twee manualen
noeten wonlen gespeeld, varbÍ de lin
kerhand iets minder sterk moet klinken
dan de rechterhmd. Het kan op sodmige
orgcls de ocite waard zijn du e aarwij
zing ook in Hhdemiths mdere orgdwer

Het bijna 30 miruten duende werk be-

staat uit vier delen: Crcscendo AllegÍo
assai - Cuzonena md two Ritornelli
Phantàsy on Veni CreàtoÍ SpiritN. Het
wsk mist inde.dzàd eeD beetje de geest

IiotanvooÍbleld 11: dod.crlonh in

ftcl Concorh ln 0Í!an tíd Ílmhsstn

driftige originaliteit vaÍ het ee6te orgtl-
.oncert en J5 jd eerderi toch herkenoen

we de'oude Hhdenith in bijvoorbeeld
de'Canzoftttt en het dioso-gtdeelte uit
her laatste deel. warin de hamonisóe
hldeuring erg doet denken aar Hinde-
miths compositoÍische hoogtePut
'Mathis der Maler'. Het nonothemati-
rhe esste deel is. zoals de titel
'Crescendo' amgeeft, een breed uitge-
soonner crescendo, wmrin het orgeL\Jank

opaar,n heroÍIesr. Het dooÍde cellj

acht ingerette thema is dodccafodsch:
een tooncetrttum is niet te he.kennen, en

alle r2 tonen zijn aanvezis (notenvoor-

beeld r+).

Dit thena wordt tiidens het eerste deel

enkele malen in hm geheel herhaald (de

eerre k er op deelÍde rc.n}oogte d, 'or
her or8el). Na een korr ru$enspetmrden
dàn allerlei canonteóni(ken gelntr,'du

Oovallend is de lheaire schriituiia: door

de v.le vodubbelinger blijft het groot
bezette orkest toch rtij dooeichtig klin-
ken. Het deel sluit foÍissimo àfmet het

in pdten gelnipte thema iÍ de orgElPt
tij, afgewisseld door kone tusenspelen

Prs in de volgende delen kijgt de solst
kas zich wat langduigo te proiileren

Het scherzoachtige tweede deel Allegro
asai. stàat in de rondovorm. Nà een koíe
orkesrióleidi& met e.n snele,cht§ren-
b+.girg "*ïhij nt met de oÍgel Met het

hoófdthema. Deze segevens $selen
elkm een oaar ker ai waarnq na de

hierbwen geooende 'ad. lib.' registratie-

wisselinsen, een bsne achtis inteÍ
mezzo veschijnt. Na een lmse cadens

voor orgel vokt een Ékorre eprise van

Het derde deel wag an met een

Cmzonetta voor orge1, waman de hr-
moni6atie bestaat uit slechts ldeine en

gÍote drieklanken (notenvoóÍbeeld r5).



De strijkeB vàn het orkest bemtrcorden
met @ @ste riiórnelo: ongrijpbarc
vluchtige muzieL ('without my accents')
met rcord ge?uncteeÍde Íitmes. Het
orgel volgt met @n vdiatie op de Cd-
zonetta, warna de blaas m het orkest
het titede ritornello inzetten, geken
merlrt doór gerepetecrde sdtolen en
'Flàttezung -toonladderc Bn de nuiteÍ.
Na rj màten wordt dit tweede iitornel
frui geconbineerd met z(ml de twee
stemmig op oigel gespÉlde Canzonena
als het dste ritornelo ru de strijkilr
trumerten. Een co.l2, met motieven uit
de drie versói[ende gegffins, besluit dit

Hei lutste deel bestàat uit een aantal
wiaties op de bekende Pinkstqmelodie
'Veni Creator SpiÍituJ. Tijdens de eGte
laÍiatie wodt het themà in eeÍ pletr@-
Íegistratie op oigel $speeld, afgewisseld
met airtuoze orkest t$seÍspelen. Hierbij
rcrdt, op verselijkbàre wijzé als in de
'Phmtasie'uit de edste sonàte, een uije
speelwija afgsiseld net eeD a-tempo-
unduiding. De tweede wiàtie is k@er-
ftuikaler met ved ritnische figuren,
,arrbÍ het thena acht gdegistreerd op
het ped"al klintt. Dadm volgt een oÍgel
wiatie net begeleiding van st'ijkeÍs piz
zicati er celeta D* gut over in een

Passrge marin @n 9/8-!r@t woÍdt
ge.ombineerd oet een y'a-mut. De
melodie mrdt dor de homs gepeeld,
beseleid door viÍru@ Eije àkk@rdbre-
kingen en toonteddeÍàcht+ Eguren in de
olgelp tij. Dan volgen drie dgrlrie-
ties: een toccata en tw@ veiaties in y'8
mààt. Hiqna volgt het al genoemde dio
so voor e.lele instrumenten en oÍge1, en
tot slot vordt met een geEiedde hdhà
ling vm de opeqing rm dit deel het \Ek

B6luit
Voor welk orgelq,pe schreef Hindemith
zijn orselverke De sessens die we
voor het bemmoorden ru deze raag tot
onze beschikkins hebben ziin:

. De smenstellingen ]m de orgels ]i/u-
voor de twee orgelconcerten ziin

. Hindemiths meninC over het orgel in
de mdio zaal te Franldurt

. DiE6e uitspnken over het orCel in
Bachs tijd, sedam tijdens de redevoe-
rirg in r95o

Darnaast vinden re enkele sunniere
gegevens in de muziek zele Hei eerste
oigelconcen schreef Hindemith voor een
instnment wàamn we de gegerens tot
onze bescl {king hebbeÍ: een rij ldein,
laàt Íommtis.h orgel met vooral 8-voets
registtrs, weinig n stemmen en Àreree
speelhulpen. Het tweede orgelconcert uit
1963 is duidelijk bedoeld voor een gloot
modcm concertorgel.

De drie sonates voor ogel laten echter
een ander beeld zien.In de eerste sonate

vinden we alleen amwijzingen voor ter
rusendlnmie( zelÍs mar oescendi en
diminuendi voor de hod zouden liggen.
ID het eeste deel ra de treede sonate is
het omgeke<de h* gerd: we treffen
cÍescendo- en decÍescendogEsErens @
war ze eisEqlijk niel veel am de murek
tósoegeD.In het tÉede deel fiden we
de àmduidin$n'Hàtrptwdk èn 'Ober-
werk , wtuovd ft spul<eÍ. Het laatste
ded, de tug,, l2at veer hetalfde beeld
zien als de eeste sonate. De deÍde sonate

is, temlotte, omiskenbar bedoeld mor
een orgel voozien lm aellasten en een

register@sccDdo itrichting.
Het lijkt ercp dat Hindemith zich, van
rcge het orgelq?e rrurrcor hij hct werk
schreef, bij het componqen mn voont de
eeÍste §onate moest beperken tot tcms
sddyn@ieL, twijl hij bij met nme in
de derde sotute djelijk gebruik kon
maken mn de gÍótere dlDmisóe noge-
lijkheden vm een rder imrument. Het
is mijns inziens dm ook mogelijk te con-
cluderen dat de drie sonates voor drie
wBchilende orselt]"es zijn gr.onpo-
neerd, en wellicht bp het lijf'vm drie
cor@te en zich qua bouwijze vd

l'lodcroto, J.Oc.

elku onderecheidende orgels zijn

Hindemith's opmeÍkingen over orgels en
de unwijzinsen iD zijn conposities bie
den in iedd gead te weinig basis on on
clusies te trekken over zÍn vooÍkeu voor
eetr bepaald oÍselq?e. Ook is het niet
mogelijk een orsElqe als een q?;ó
Hindemith-oÍgEl te k ràktdisean.
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