Het St. Catharinenorgel in Hamburg herleeft –
gebouwd door Flentrop Zaandam

Historie
De oudste geschiedenis van het Hamburgse Catharinenorgel ligt in het duister. In 1400
komt in de archieven al een betaling aan een balgtrapper voor. In 1520 werkte Marten de
Mare aan het orgel, en in 1542-1543 werd het ingrijpend verbouwd door de uit Nederland
afkomstige Gregorius Vogel.
In 1605-1606 werd het orgel opnieuw grondig verbouwd tot een orgel met Hoofdwerk,
Bovenwerk, Rugwerk en Pedaal, nu door de familie Scherer. Daarbij ontstond het bekende
Ham burgse prospekt. In 1630-1635 werkte Gottfried Fritsche aan het orgel, waarbij het werd
uitgebreid met een borstwerk. Van 1644-1647 werkte Friedrich Stellwagen aan het orgel, en
van 1670-1674 achtereenvolgens Hans Christoph Fritsche, Friedrich Besser en Joachim
Richborn. Van Besser waren onder andere de Principal 32 en de Posaune 32.
In deze toestand speelde Johann Sebastian Bach op het orgel in 1720, het jaar waarin Mattheson zijn dispositieverzameling publiceerde.

Deze dispositie was:

Verschillende bronnen verhalen van het grote enthousiasme van Bach over dit orgel, zoals C.P.E. Bach in zijn necrologie schrijft
over zijn vader (opgenomen in ‘die Orgeln J.S. Bachs’ van Wolff/Zepf):
Bach liet zich …“daselbst, vor dem Magistrate, und vielen andern Vornehmen der Stadt, auf der schönen Catharinenkirchen Orgel, mit allgemeiner Verwunderung mehr als 2 Stunden lang, hören. Der alte Organist an dieser Kirche, Johann Adam Reinken, der damals bey nahe hundert
Jahre alt war, hörete ihm mit besondern Vergnügen zu, und machte ihm, absonderlich über den Choral: An Wasserflüssen Babylon, welchen
unser Bach, auf Verlangen der Anwesenden, aus dem Stegreife, sehr weitläufig, fast eine halbe Stunde lang, auf verschiedene Art, so wie es
ehedem die braven unter den Hamburgischen Organisten in den Sonnabends Vespern gewohnt gewesen waren, ausführete, folgendes
Compliment: Ich dachte, diese Kunst wäre gestorben, ich sehe aber, daß sie in Ihnen noch lebet.”

Van zijn blijvende bewondering getuigt ook het volgende citaat van J.F. Agricola, dat opgenomen is
in hetzelfde boek:
“In der St. Catharinenkirchenorgel in Hamburg sind gar 16 Rohrwerke. Der seel. Capelmeister, Hr. J.S. Bach in
Leipzig, welcher sich einstmals 2 Stunden lang auf diesem, wie er sagte, vortrefflichen Werke hat hören lassen,
konnte die Schönheit und Verschiedenheit des Klanges dieser Rohrwerke nicht genug rühmen. Man weis auch,
daß der ehemalige berümte Organist an dieser Kirche, Hr. Johann Adam Reinken, sie beständig selbst in der
besten Stimmung erhalten hat. …
Der seel. Hr. Kapellmeister Bach in Leipzig, versicherte eine ähnliche gute und durchaus vernehmliche Ansprache bis ins tiefste C, von dem 32füßigen Principale, und der Posaune im Pedale der Catharinenorgel in
Hamburg: er sagte aber auch, dies Principal wäre das einzige so groß von dieser guten Beschaffenheit, das er
gehöret hätte.”

In 1741-1743 verbouwde Dietrich Busch het instrument; daarna werkte van 1758-1770 Lehnert en vanaf 1770 Geycke aan het
orgel. in 1836 verbouwde Johann Gottlieb Wolfsteller en in 1869 zijn zoon Christian Heinrich Wolfsteller het instrument nog eens.
Daarna volgde in 1906 een verbouwing door Paul Rother.
In 1917 werden de frontpijpen en enkele andere, grote registers voor oorlogsdoeleinden afgestaan. In 1934 werd het orgel door
Karl Schwenger voor het laatst omgebouwd, met de bedoeling terug te gaan naar het oude barokorgel. In 1943 werden 1016
historische pijpen gedemonteerd en opgeslagen. Vlak daarna werd de Hamburgse binnenstad getroffen door engelse
bommenwerpers. Daarbij ging een groot deel van de kerk en het volledige orgel, inclusief veel nog achtergebleven historische
registers, verloren.
In 1962 werd een nieuw orgel gebouwd waarin ruim 500 oude pijpen, die bij die gelegenheid nog eens werden verminkt.

Een nieuw orgel
In de jaren daarna ontstaat de wens om het oude Catharinenorgel waar Bach zo enthousiast
over was, weer te doen herleven. Met in gedachten het feit dat Bach in 1720 NIET in
Hamburg bleef, heet het project "eine orgel für Bach".
Enkele orgelmakers, waaronder Flentrop, worden in 1999 gevraagd offerte in te dienen. Na
een lange procedure, waarbij niet alleen de keuze voor de orgelmaker wordt gemaakt, maar
ook diepgaand wordt gesproken over de klank- en vormgeving van het orgel, wordt besloten
dat niet alleen de dispositie van Mattheson uitgangspunt is, maar ook de vormgeving zoals die
in 1720 was. Daarbij is wel als voorwaarde gesteld dat het orgel geschikt moet zijn voor het
orgeloeuvre van Johann Sebastian Bach.
Eind februari 2007 is het contract voor de eerste fase van het project getekend. Het omvat de
bouw van het rugpositief en de balustrade. Eind 2008 moet dit klaar zijn. Daarna zal
achtereenvolgens de hoofdkas met Borstwerk, Hoofdwerk en Bovenwerk (fase 2) en de
Pedaaltorens (fase 3) worden gemaakt. Oplevering van de laatste fase is gepland in 2012.
Op verschillende vlakken wordt onderzoek gedaan voor dit unieke orgel. In Hamburg is bij archiefstudies nieuwe informatie
bekend geworden. Stapels boeken zijn doorgewerkt. De oude pijpen zijn minutieus onderzocht, en geven, in combinatie met de
historische gegevens, nieuwe inzichten. Kleine stukjes van het oude metaal zijn
onderzocht op samenstelling en materiaaleigenschappen. In onze pijpmakerij werd het op
zand gieten van orgelmetaal van deze samenstellingen geleerd.
Daarnaast werd een groot aantal historische zusterorgels bezocht en gedocumenteerd.

Meer informatie vindt u op www.stiftung-johann-sebastian.de

