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Nieuw Flentrop-orgel voor
Royal College of Music Londen
In juni 2016 ontving Flentrop
Orgelbouw de opdracht een nieuw
orgel te bouwen voor de Amaryllis Fleming Concert Hall van het
prestigieuze Royal College of
Music in Londen. Het instrument
heeft 34 stemmen, verdeeld over
drie manualen en pedaal, en werd
ontworpen door Frits Elshout, tot
2016 directeur van Flentrop, Erik
Winkel, die sindsdien de leiding
heeft, en tekenaar Michel Lagrand.
Op 25 februari jl. werd het nieuwe
orgel in gebruik genomen tijdens
een orgelfestival waarin een
belangrijke rol was weggelegd

door Sir Hubert Parry, die enige tijd
directeur van het college was. Het stond
in een diepe kas in Edwardian stijl en
bezat geen registers hoger dan 2 voet.
Toen orgeladviseur Ian Bell in 2005 werd
gevraagd rapport uit te brengen over
dit instrument, trof hij een goeddeels
versleten tractuur aan, niet-inspirerend
Walker-pijpwerk, en de conditie van het
orgel maakte duidelijk dat het zelden
meer gebruikt werd. Orgelstudenten hadden de grootste moeite er een fatsoenlijk geluid uit te krijgen. Zoals artistiek
directeur Stephen Johns van het RCM het
verwoordde: “Het eerste dat bezoekers en
potentiële studenten zagen als ze de zaal
in liepen was een groot, levenloos instrument – wat zei dat over óns?”

Het vorige orgel
In de Amaryllis Fleming Concert Hall,
de grote concertzaal van het College,
stond tot 2016 een orgel van de firma
J.W. Walker & Sons uit 1901 dat in 1958
was herbouwd door Harrison & Harrison. Het instrument was geschonken

Eigen identiteit
David Graham, hoofd van de studierichting Orgel op het RCM en lid van de
commissie die advies moest uitbrengen
over de aanschaf van een nieuw orgel:
“We startten onze zoektocht door eerst
de meest opvallende nieuwe orgels in
Foto: David Iliff/Wikimedia

voor de studenten van het RCM.

Het Royal College of Music (RCM), hét
toonaangevende conservatorium van
Engeland dat ook wereldwijd in hoog
aanzien staat, werd opgericht in 1882
door (toen) prins Albert. Het RCM was
de voortzetting van de National Training School for Music. Sinds 1894 is het
instituut gevestigd in een monumentaal
gebouw tegenover de Royal Albert Hall in
de Londense wijk Kensington. Befaamde
studenten van het RCM waren Ralph
Vaughan Williams, Gustav Holst, Benjamin Britten, Andrew Lloyd Webber en
David Willcocks, terwijl ook organisten
als Gillian Weir, Ralph Downes, Wayne
Marshall en Thomas Trotter hier studeerden. Zo’n 840 studenten uit meer dan 60
landen volgen hier een muziekopleiding.

Gerco Schaap
Foto’s: Flentrop Orgelbouw
tenzij anders vermeld

Oktober 2018

Het Royal College of Music in Londen.
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Het voormalige orgel in de Amaryllis Fleming Concert Hall.

Londen te bekijken, en besloten
een aantal Europese orgelbouwers
te benaderen. De enige eis die we
aanvankelijk stelden, was dat het
instrument mechanische tractuur
zou moeten krijgen en om praktische
redenen de toonhoogte a¹ = 440 Hz
moest hebben. We verzochten de
orgelbouwers een plan op te stellen dat afgestemd was op het doel
(lesinstrument) en de ruimte van de
concertzaal. Daarnaast wilden wij een
orgel met een eigen identiteit, niet
gebonden aan een specifieke periode
of orgelstijl.”
Nadat een aantal orgelbouwers de vrije
hand had gekregen om een ontwerp
op tafel te leggen en na een zorgvuldig selectieproces viel de keuze op
het ontwerp van Flentrop Orgelbouw
“vanwege het samengaan van design,
historisch bewustzijn en de kwaliteit
van materialen en constructie, maar
bovenal de combinatie van muzikaal
inzicht en ervaring”, zoals prof. Colin
Lawson, directeur van het RCM het
verwoordde. Maar ook het orgel dat
Flentrop voor de St. Katharinenkirche
in Hamburg heeft gebouwd, en het
nieuwe Flentrop-orgel voor de Christ
Church in de Londense wijk Chelsea,
vormden belangrijke inspiratiebronnen
die van invloed waren op de keuze
voor deze orgelmaker.
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Ontwerpfase
Het nieuwe orgel is een gezamenlijk
ontwerp van Frits Elshout en Erik
Winkel, in samenspraak met teamleden van Flentrop Orgelbouw en de
adviescommissie van het RCM. Voor
de klank en het concept is gekeken
naar de vorm en klank van de zaal
en de muziek die erop gespeeld moet
worden. Op het RCM wordt natuurlijk een breed orgelrepertoire onderwezen, maar met de nadruk op het
klassieke repertoire. Ook het specifiek
Engelse orgelrepertoire moest op dit
orgel gespeeld kunnen worden, maar
mocht nadrukkelijk niet het karakter
bepalen.
Erik Winkel vertelt hoe de ontwerpfase in zijn werk ging. Allereerst de
vormgeving van het orgel.
“Om de concertzaal ook optisch te
vullen gingen onze gedachten al snel
uit naar een 16-voets instrument. De
totale breedte van het orgel hielden
we gelijk aan de breedte van het
vorige orgel. Daardoor werden de zaal
bouwkosten bespaard die gepaard
zouden zijn gegaan met het moeten
wijzigen van de draagconstructie
van het podium. In het kader van de
verdere modernisering van de zaal
werden wel de verhogingen rechts
naast het orgel weggenomen. Links
was dat door de elektrische voorzieningen voor de zaal die daar onder
het podium zitten niet mogelijk. Het
orgel staat in feite op de vloer onder
het podium en is daarom een kleine 2
meter hoger dan het zichtbare deel. In
de ‘kelder’ staan de setter-installatie
en de windmachine. De verdere windvoorziening en alle overige orgelonderdelen bevinden zich wel boven
het niveau van het pedaalklavier.
Mocht de zaal ooit worden verbouwd,
of mocht het orgel ooit worden verplaatst, dan kan het in principe op
een vlakke vloer staan, en moet er
alleen een plek gevonden worden
voor de setter (die tegen die tijd misschien wel nog kleiner kan zijn dan
de huidige kast) en de windmachine.
Omdat we een zwelwerk moesten
bouwen voor de muziek na 1800 en
omdat we twee gelijkwaardige manuaalwerken wilden creëren die niet in
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een dempkast – een betere naam voor
zwelkast – zouden komen, kreeg het
orgel drie manualen, met het hoofdwerk aan weerszijden in 16-voets
torens, het positief in het midden, het
zwelwerk daarboven en het pedaal in
de bestaande nis achter het orgel.
Tijdens het ontwerp zette onze tekenaar Michel Lagrand, toen hij een
driedimensionaal model van de zaal
had gemaakt, de kas van het Contiusorgel in Liepaja (Letland) als suggestie op het scherm. Dat orgel zijn wij
nu aan het documenteren omdat we
voor Leuven een orgel bouwen dat
gebaseerd is op die stijl en ook op de
kas. Omdat dit front qua proporties
heel mooi in de zaal paste zijn we
vrij dicht bij die opzet gebleven, hoewel alle werken wel van plaats zijn
verwisseld (Liepaja heeft het pedaal
aan de zijkant, het Hauptwerk in het
midden, het Oberwerk boven, en dan
nog een Hinterlade voor het pedaal).
Bij de pedaaltorens kwam een extra
buitenveld, om de kas ook hier af te
ronden (bij gebrek aan grote stukken
snijwerk) en om wat meer ruimte te
scheppen voor het hoofdwerk. Verder gingen alle torens een beetje ‘op
de loop’. De horizontale lijnen van
de profiellijsten en kappen rond het
hoofdwerk van Liepaja vonden we
voor deze zaal wat te streng. Daarbij
zouden in het front natuurlijk pijpen
met ónze mensuren komen te staan,
zodat uiteindelijk geen lijn hetzelfde
zou blijven.
Prins Charles (van wie bekend is dat
hij nogal kritisch tegenover eigentijdse vormgeving staat, G.S.) is
President van het RCM en was op de
achtergrond betrokken bij het project. Voor de vormgeving van de kas
gold dan ook: ‘It has to look nice’,
wel modern maar vooral ook ‘nice’.
Daarom hebben we twee voorstellen
ingediend: kappen met gedraaide,
gesloten profielen en een modernere
opengewerkte variant. Voor die laatste is toen gekozen.”
Klank en mensuren
Lagen er ten aanzien van tractuur,
toonhoogte, gebruik en vormgeving
van het orgel wel specifieke eisen, wat
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Opbouw van een van de torens waarin het hoofdwerk komt te staan.

betreft de klank hadden Frits Elshout
en Erik Winkel aanzienlijk meer vrijheid.
“Het klankconcept en de mensurering
zijn het resultaat van onze vrije fantasie. We hebben veel ervaring met restauraties, maar ook met nieuwbouw.
Daardoor zijn we enerzijds in staat
om in een bepaalde stijl te werken,
maar anderzijds ook om iets nieuws
te creëren.
De klank van de zaal, de gesprekken
met artistiek directeur Stephen Johns,
professor David Graham en de docenten Margaret Phillips en Andrew
McCrea én onze eigen smaak leidden
tot de keuze voor de nu gerealiseerde
klank, die ik zou willen omschrijven
als ‘warm, omarmend, vol, helder,
maar niet scherp, vriendelijk en spiritueel’. Het hoofdwerk ‘omarmt’ als
het ware de organist en de luisteraar,
en het positief zorgt daarbij voor de
kracht, wat het een volwaardige maar
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Opbouw van het front. In de nis achter het orgel staat al het houten pedaalpijpwerk.

onderscheiden tegenspeler van het
hoofdwerk maakt.
Overigens ging men aanvankelijk uit
van een orgel van 40 à 50 stemmen.
Dat ging echter boven het beschikbare budget, dus daarna is het ontwerp
‘uitgekleed’ tot wat het nu is: een
orgel van 34 registers.
Wat betreft de dispositie: je wilt dat
alle registers een relatie met elkaar
hebben. Daarnaast hadden we bij elk
register wel een speciale gedachte
om het een eigen karakter te geven.
De Quintadeen 16’ van het zwelwerk
bijvoorbeeld is gedacht vanuit de
combinatie met de Prestant 16’, wat
bijvoorbeeld in Hamburg heel mooi
blijkt te werken. Maar vanwege alle
koppels is hij ook heel geschikt als
grondstem in het pedaal, of als basis
van het positief-plenum.
De Mixtuur van het zwelwerk is
samengesteld met een terts, zoals ook
‘Father’ Henry Willis die vaak toe-
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paste; de mensuur natuurlijk wel passend bij dit orgel.
De twee trompetten hebben elk een
verschillend karakter en de Dulciaan
en Fagot staan in een bepaalde verhouding tot elkaar. De Clairon mag
het tongwerken-ensemble bekronen.
De Basson Hautbois staat weer in
relatie tot de Dulciaan.
Het strijkerskoor (Diapason 8’, Prestant 8’, Octaaf 8’, Viola 8’) is mooi
‘getrapt’. Je ziet bij Van Dam dat hij
die mensuren tussen de verschillende
registers heel keurig laat aflopen. Wij
hebben hier ook zorgvuldig de strijkers allemaal verschillend gemaakt
en steeds een stapje of trapje anders
gemensureerd, en niet alleen wat
betreft diameter. Je kunt ze in alle
combinaties onderling koppelen,
waardoor een nieuwe, gemengde
klank ontstaat.
De keuze om de Prestant 8’ en Octaaf
4’ van het pedaal op de hoofdwerk-
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Zwelwerk.

Positief.

Pedaal.

lade te plaatsen is ontstaan uit de
gedachte dat deze net zo present
mogen zijn als de andere stemmen
in bijvoorbeeld een triosonate van
Bach. De combinatie Quintadeen 16’
en pedaal-Prestant 8’ is daarnaast ook
heel bruikbaar.
De plena van de drie manualen op
basis van 16’ - 8’ - 8’ zijn verschillend,
zowel wat betreft de verhoudingen
tussen de mensuren van 8’ - 4’ - 2’ als
in de samenstelling van de mixturen.
We werden daarbij geïnspireerd door
de prestantmensuren die Hinsz in
Harlingen toepaste.

Die niet-opdringerige helderheid
zochten we ook vanwege de gevaarlijke akoestiek van de concertzaal van
het Royal College.
Bij de fluiten is de Roerfluit 8’ voorzien van vrij korte roeren; die van de
Roerfluit 4’ zijn op C dubbel zo lang
als die van de 8 voet (dat scheelt dus
twee octaven) en klinken daardoor
‘klokkender’. De Bourdon is dan
weer heel warm tegenover de sterke
Roerfluit 8’. Alle verdere fluiten
(3’ - 2’ - 1⅗’) zijn verschillend van
bouw en mensuur.”

Op zand gegoten
Een bijzonderheid is verder dat al
het metalen pijpwerk voor dit orgel,
met uitzondering van de frontpijpen,
niet op doek maar op zand gegoten
is. Aan het metaal zijn bovendien
sporenelementen toegevoegd zoals
die ook in historisch materiaal voorkomen. Daarna zijn de metalen
platen intensief gehamerd waardoor
de structuur dichter wordt, en dat
heeft zijn weerslag op de klank van
de pijp. Erik Winkel: “De zand-zijde
van het pijpwerk is niet machinaal
afgedraaid zoals gebruikelijk, zodat

Op deze foto is de draaibare mast met katrollen te zien
waaraan alles werd opgehesen.

14 juni 2017: de eerste frontpijpen staan in het front.

Blik in het binnenwerk.
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de ongelijkheid van dikte die door
het gieten wordt veroorzaakt niet
wordt weggenomen. Het zandgieten
biedt op die manier twee verschillende voordelen. Niet alleen worden
de materiaaleigenschappen door de
afkoelsnelheid anders, door de handmatige bewerking ontstaat ook een
grotere afstand tot de 21e-eeuwse
industriële perfectie. Hierdoor wordt
een zekere levendigheid in het materiaal gecreëerd die – mede dankzij
de pijpenmakers en de intonateurs –
een levendiger orgelklank tot gevolg
heeft. Je ziet ook aan de frontpijpen,
die niet meer zo strak zijn als vroeger,
dat de structuur van het gietsel in het
metaal zichtbaar blijft. De uitdaging is

dan om wel de hoogste kwaliteit van
het pijpenmaken te blijven nastreven,
maar tegelijk de materiaaleigenschappen te accepteren.”
Opbouw en intonatie
Nadat het Nederlandse publiek tijdens een open dag vorig jaar juli kon
kennismaken met het in de werkplaats van Flentrop opgestelde instrument, werd het gedemonteerd en
in onderdelen naar Londen overgebracht. De plaatsing was geen sinecure, gelet op de indeling en ligging van
het eind-18e-eeuwse collegegebouw.
Er kon niet voor de deur worden
geparkeerd, en men had de grootste
moeite de verschillende delen via

diverse trappen binnen te krijgen.
Daarbij waren de Engelse veiligheidseisen tamelijk streng. Er kwam geen
enkel elektrisch hijsapparaat aan te
pas; er werd een soort draaibare mast
gemaakt (te vergelijken met een kluiverboom op een zeilschip) die met
katrollen te verstellen was en waar
met een katrol aan gehesen werd.
Vier medewerkers zijn in totaal vijf
weken bezig geweest met het speelklaar maken van het orgel.
Het pijpwerk was op dat moment
al voor ca. 90 % voorgeïntoneerd in
de werkplaats. In de zaal volgde de
afronding van de intonatie onder leiding van Frits Elshout. “Er moet een
bepaalde balans ontstaan tussen wat

Londen, Royal College of Music
Bouwer: Flentrop Orgelbouw, 2016-2018
Hoofdwerk (‘Great’)
Op C-/Cis-lade geheel links en rechts in het orgel
Prestant
16’
vanaf E in het front, C-Dis uitgevoerd als Quintadena
Octaaf
8’
metaal
Roerfluit
8’
Octaaf
4’
Quint
3’
Octaaf
2’
Mixtuur
IV
samenstelling:
C
1⅓
1
⅔
½
F
2
1⅓
1
⅔
f°
2⅔
2
1⅓
1
f¹
4
2⅔
2
1⅓
c³
4
2⅔
2
2
Fagot
16’
Bekers cilindrisch, verder als Trompet 8 Ped., beleg
t/m c¹
Trompet
8’
als Trompet 8 Ped., beleg t/m ais°
Positief (‘Positive’)
Midden in front
Prestant
8’
Bourdon
8’
Octaaf
4’
Roerfluit
4’
Nasard
3’
Woudfluit
2’
Terts
1⅗’
Scherp
III
C
c°
c¹
c² 2⅔
c³ 2⅔
Dulciaan
8’
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C
c¹
Fis²
4
Trombone
Basson Hautbois
Clairon

III

8’
8’
4¹

samenstelling:
1⅗
1⅓
2⅔
2
1⅗
2⅔
2
metaal
metaal, deling op c¹
metaal

1

Pedaal (‘Pedal’)
Op C-/Cis-lade in de nis achter het orgel
Prestant
16’
open, eiken
Subbas
16’
gedekt, eiken
Quint
12’
roergedekt, metaal
Octaaf
8’
op hoofdwerklade, metaal, geheel binnen de kas
Octaaf
4’
idem
Bazuin
16’
C-H eiken bekers, op achterlade
Trompet
8’
eiken stevels, Hollands/Noord-Duits model, op
hoofdwerklade
Koppelingen:
Hoofdwerk – Positief
Hoofdwerk – Zwelwerk
Positief – Zwelwerk
Pedaal – Hoofdwerk
Pedaal – Positief
Pedaal – Zwelwerk

t/m ais¹ in het front
v.a. fis² open
conisch
open
open, fluitmensuur
samenstelling:
1
1
1

1⅓
2
1⅓
2
1⅓
2
2
Hollands model, beleg t/m gis°

Zwelwerk (‘Swell’)
Midden boven, achter niet-sprekend front
Quintadeen
16’
metaal
Diapason
8’
metaal
Baarpijp
8’
conisch
Viola
8’
Prestant
4’

Mixtuur

⅔
⅔

½

Werktuiglijke registers
Tremulanten voor Positief en op gehele werk (met verschillende slag)
Setter (Taylor & Taylor)
Bijzonderheden:
Manuaalomvang: C-a³, pedaalomvang C-f¹
Tractuur: speeltractuur mechanisch, registertractuur elektrisch
Samenstelling orgelmetaal: 89% tin voor front, 5% voor fluiten en 30% voor prestanten. Viola en vulstemmen: 70%
Kas van Frans eiken met kleuraccenten in goud en rood (huisstijl RCM)
Zwelkast van grenen, daken en loopplanken van grenen
Windladen voorzien van stemtoetsjes
Windvoorziening: 2 spaanbalgen van grenen, kanalen van grenen. Alle werken zijn
verbonden met hetzelfde hoofdkanaal, daarom:
Winddruk: 65 mm WK
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een pijp geven kan en wat je ervan
vraagt”, zegt Elshout in een radiodocumentaire. “Als je te veel van een
pijp vraagt, is het net als bij de menselijke stem: als je die forceert maak
je wel veel kabaal maar het komt niet
over. Je moet onder het maximum
blijven en dan merk je ineens dat het
geluid ergens naartoe gaat. Die ontspanning zoeken is een heel wezenlijk
element van het intoneren. Dat heeft
te maken met ervaring en intuïtie,
maar het is ook belangrijk dat je
reflecteert op elkaar.
Je begint met één stem in het middengebied, de Octaaf 4’ is een ideaal
register om je klankverkenning mee
te beginnen. Dan bouw je het verder
uit naar boven en naar beneden en
op een gegeven moment ga je erop
spelen, dat is een heel belangrijk element. Op een bepaald moment hoor
je iets tevoorschijn komen waar je
blij van wordt en dat muzikaal ergens
naartoe gaat. Dan heb je een basis
waarop je verder kunt bouwen. Als
je op die manier de grote lijn hebt
uitgezet, kun je ook weer even een
stap terug doen om bepaalde details
te corrigeren. Een intonateur kun je
vergelijken met een dirigent voor een
orkest, zoals we die in de zaal ook
aan het werk hebben gezien, die bezig
is het aanwezige ‘materiaal’, door af
en toe in te grijpen, tot één ensemble
te smeden dat perfect in balans is.
Te véél ontspanning is ook niet goed
want dan creëer je een oninteressant
geheel dat je niet meer raakt. Het is
een smal pad dat je als intonateur
bewandelt. Er is een spreekwoord
dat zegt: de mooiste bloemen groeien
langs het ravijn. Je moet de grenzen
opzoeken en ervaren waar de beperkingen beginnen. Dat is iets wat je al
werkend moet uitvinden.”
Ingebruikneming
Het nieuwe orgel kwam tot stand in
het kader van de RCM More Music
Campaign en kon worden gebouwd
dankzij de royale steun van de Kingdom Music Education Group (KMEG),
met aanvullende steun van de adellijke familie Lyttelton, Jane Wilson en
John Ward. Het instrument draagt de
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naam van James
Zheng Huang,
directeur van de
KMEG en erelid
van het RCM.
De ingebruikneming vond
plaats tijdens een
orgelfestival op
25 februari jl.,
waarbij studenten
van het RCM de
mogelijkheden
van het orgel
demonstreerden
en compositiestudenten de
première van drie Klaviatuur.
nieuwe, speciaal
Intussen is er ook een cd van het orgel
voor het orgel gecomponeerde stukverschenen (zie cd-recensies).
ken verzorgden. De Parijse organiste
Sophie-Véronique Cauchefer-ChopBronnen
lin, die als orgelprofessor aan het ColIan Bell, ‘Mechanical advantage’, Choir &
lege verbonden is, gaf een masterclass
Organ, March/April 2018.
improvisatie. In zijn slotrecital speelInformatie van Flentrop Orgelbouw, Erik
de Thomas Trotter werken die op een
Winkel.
of andere manier geassocieerd waren
Cd-boekje bij Royal College of Music
met het RCM: de Fantasia & Fugue in
Organ, uitgave RCM, Londen 2018.
G major van Hubert Parry (directeur
3 Radiodocumentaires, samengesteld door
van het RCM vanaf 1895 en schenker
Dick Koomans voor Radio Bloemendaal,
van het voormalige orgel), muziek
terug te luisteren en te downloaden via
van Sweelinck en Wammes om de
www.radiobloemendaal.nl/gemist →
relatie met Nederland te benadrukOrgelpunt (data: 1 april, 6 mei en 3 juni
ken, een Paraphrase ‘O filii et filiae’
2018).
van zijn oud-docent Ralph Downes,
Morwenna Brett, ‘New Flentrop organ
werken van Percy Whitlock (die comrevealed at the Royal College of Music’,
positie studeerde aan het RCM) en
https://i.rco.org.uk.
tot besluit de bekende B-A-C-H van
Franz Liszt.
Orgeladviseur Ian
Bell, die in 2005
rapporteerde over
de orgelsituatie in
de concertzaal van
het RCM, beoordeelde het nieuwe
orgel samen
met dr. William
McVicker (docent
organologie aan
het RCM) en
legde zijn enthousiaste bevindingen
neer in een artikel
in het blad Choir
Medewerkers van Flentrop in het zonnetje. Uiterst rechts Erik Winkel.
& Organ.
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