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Onder de titel ‘Le Cornet de Flandres’ hield de Belgische orgelhistoricus Dom. Joseph Kreps in
het tijdschrift ‘Musica Sacra’ (1958) een warm pleidooi voor de herwaardering en het gebruik
van het register Cornet1. Hoewel onvermijdelijk op een aantal punten achterhaald, is vooral de
tweeledige benadering van de auteur interessant: naast een (orgel)historisch overzicht wijst hij
aan de hand van voorbeelden uit de orgelliteratuur op de diverse gebruiksmogelijkheden van
het register.
In het hier voorliggende artikel wordt verder ingegaan op die twee aspecten met als doel een
nieuw licht te werpen op de ontwikkeling en het gebruik van de Cornet in de Zuidelijke
Nederlanden en bestaande inzichten te verdiepen en te verbreden. Om verder onderzoek te
vergemakkelijken is ernaar gestreefd de herkomst van zoveel mogelijk relevante bronnen met
behulp van een voetnotensysteem inzichtelijk te maken.
Het is van belang enkele selectiecriteria te beschrijven:
de besproken problematiek is in principe beperkt tot het geografische gebied dat in vroeger
eeuwen werd aangeduid als de Zuidelijke Nederlanden2. D.w.z. dat een instrument,
compositie of bron, ofwel de orgelmaker of componist uit deze regio afkomstig moet zijn.
Voorbeelden die gerelateerd zijn aan fenomenen elders in West-Europa zijn slechts dan
vermeld, wanneer ze relevant zijn ter verduidelijking. In de tijdsruimte is het onderwerp
afgebakend tot de periode vanaf de vroegste Zuid-Nederlandse voorbeelden uit de 16de eeuw
tot de tweede helft van de 18de eeuw.
Het is zinvol vooraf enkele begrippen, die in het vervolg van dit artikel regelmatig
gehanteerd worden, te verduidelijken.
Een klavier heeft gewoonlijk ca. 50 toetsen en elk register telt in principe evenveel pijpen. Bij
sommige registers klinken op een toets twee of meer pijpen. In dat geval spreekt men van
een samengesteld register. Het aantal pijpen per toets wordt ook wel het aantal koren
genoemd en wordt aangegeven met Romeinse cijfers. Zo geeft de registernaam ‘Fourniture
IV’ aan dat op elke toets 4 pijpjes tegelijk tot klinken komen.
Het aantal pijpjes per toets (koren) hoeft niet constant te zijn; soms begint een register in de
bas met bijvoorbeeld 2 pijpen maar komt er regelmatig een pijpje bij. Bij zo’n register neemt
het aantal koren progressief toe, we geven dat als volgt aan: Cymbel II-III-IV.
Sommige registers zijn in twee groepen verdeeld zodat de organist de linkerhelft van het
klavier (bas) afzonderlijk van de rechterhelft (discant) kan bedienen. Op die manier kan
men zelfs op een orgel met één klavier twee verschillende klankkleuren tegelijkertijd
gebruiken. Zo’n gedeeld register heeft dus twee registerknoppen; één voor de bas en één
voor de discant. De plaats waar het klavier gedeeld is wordt de deling genoemd. Als er
sprake is van een deling op c’/cis’ wil dat zeggen dat de bas van het register tot c’ loopt, en
dat de discant begint met de cis’ als eerste pijp.
Ook bestaan er orgelregisters die alleen over een bas of discant beschikken. Dat zijn slechts
halve registers. Het register Cornet is een half register dat bovendien samengesteld is.
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Het register begint gewoonlijk pas op cis’ en op elke toets klinken 3, 4, 5 en soms wel 6 of 7
pijpen.
De orgelpijpen worden in principe op de windlade geplaatst. Voor sommige pijpen die
bijvoorbeeld in het front staan, wordt de wind met behulp van een loden buis (conduct) naar
de pijp getransporteerd. Dat geldt vaak ook voor het register Cornet. De pijpjes van dit
register worden op een verhoging opgesteld (een zgn. bank) en deze bank is middels
conducten met de windlade verbonden. Men spreekt in zo’n geval wel van een opgebankt
register.
Aangezien de ontwikkeling en toepassing van het register Cornet en die van gedeelde registers
in het algemeen nauw met elkaar verweven zijn, is het niet steeds mogelijk een consequent
onderscheid te maken.

De zink of ‘Cornet à Bouquin’
De zink is een met name in de 16de en 17de eeuw bekend en geliefd blaasinstrument dat
zowel in een religieus als een wereldlijk kader gebruikt werd. De Franse benaming van de
zink ‘Cornet à Bouquin’ [lett. bokkehoorn] verwijst duidelijk naar de oorsprong van het
instrument. Een hoorn van dierlijk materiaal werd voorzien van vingergaten en als blaasinstrument gebruikt, zoals nog steeds het geval is met de Noorse ‘Bukkehorn’. Reeds in een
vroeg stadium ging men er toe over dergelijke instrumenten te vervaardigen van hout of
ivoor.3 Het mondstuk, soms geïntegreerd in het instrument zelf, is komvormig (vgl.
trompet). Geheel in overeenstemming met de geest van de renaissance werd de zink in
diverse liggingen gebouwd. Naast de rechte sopraanzink en de licht gebogen altzink,
spreekt vooral de serpent (bas-zink) met zijn grillig gekronkelde vorm tot de verbeelding.
Dit laatst genoemde instrument bleef tot halverwege de 19de eeuw in gebruik bij de
opluistering van misvieringen4. Uit een lofdicht van Guido Gezelle blijkt dat Jan Nierinck in
1896 zijn 40 jarig jubileum vierde als serpentist in de O.L.Vrouwkerk te Kortrijk!5
De klank van de zink is pregnant, maar minder boventoonrijk en schitterend dan die van
koperen blaasinstrumenten. Helderheid en duidelijkheid van de toon maken het instrument
bijzonder geschikt om de menselijke stem te ondersteunen of te vervangen6.
Verschillende handboeken uit vroeger eeuwen besteden aandacht aan de zink. Zo beschrijft
Michael Praetorius in zijn alom bekende ‘Syntagma Musicum II – de Organographia’ (1619)
verschillende soorten zinken en de ambitus van de diverse varianten7.
Marin Mersenne geeft in zijn ‘Harmonie Universelle’ (Livre cinquiesme – des Instruments à
vent) informatie over de ‘Cornet à Bouquin’. Naast de veelgebruikte ‘Dessus’ beschrijft hij
de lagere ‘Taille’ (tenor) en ‘Basse’. De dessus, die links in de afbeelding is weergegeven,
was het meest geliefd en werd onder meer in combinatie met een vocaal ensemble of met
een orgel gebruikt! Mersenne geeft vervolgens, nog meer gedetailleerd dan Praetorius,
inlichtingen over de makelij, de maatvoering, de ambitus en de wijze van bespelen van het
instrument8.
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Afb. 2 (links) Afbeelding van zinken in de ‘Harmonie
Universelle’ (Parijs, 1636) van Marin Mersenne.
Afb. 3 (boven) gravure van Martijn de Vos en Crispijn de
Passe; op tafel ligt een zgn. kromme zink.

Pierre Trichet (ca.1640) wijdt ook een hoofdstukje aan ‘du Cornet à Bouquin et du Serpent’. Hij
vermeldt dat er behalve licht gebogen cornetten ook rechte exemplaren bestaan die uit één
stuk gemaakt zijn. De gebogen exemplaren zijn veelal uit 2 stukken hout gemaakt die met
leer overtrokken zijn.9 Blijkbaar bestonden ook nog andere varianten; Trichet bezat zelf naast
een ‘dessus de cornet à bouquin’ en een ‘serpent racourci’ een ’petit cornet de fer blanc pour
desquiser la voix en chantant’.10
Trichet verklaart de populariteit van de zink als volgt: ‘La raison pourquoi il est plustot employé
dans les concerts de musique vocale que les autres parties est d’autant qu’il est plus esclattant et qu’il
ravit davantage, lorsquíl s’eslève par dessus les autres voix, paroissant comme une lumière brillante qui
s’esgaye parmi l’obscurité,…..’11
[vrij vertaald: ‘De reden waarom de cornet vaker bij uitvoeringen met vocale muziek gebruikt
wordt dan in andere combinaties is dat ze veel pregnanter klinkt en bij het overstijgen van de
andere stemmen meer op de voorgrond treedt, zoals een helder licht dat de duisternis
opvrolijkt…..’]
De ontwikkeling van het register Cornet
In de orgelbouwkunst van de renaissance wordt een aantal vernieuwingen doorgevoerd.
Belangrijk element is de introductie van nieuwe orgelregisters, die veelal blaasinstrumenten
imiteren. Naast een omvangrijk scala aan fluitregisters worden diverse soorten tongwerken
gerealiseerd. Eén van de thans minder bekende blaasinstrumenten die als imitatie in het
orgel werd opgenomen is de hierboven beschreven zink.
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Het register werd op twee totaal verschillende wijzen uitgevoerd, namelijk als tongwerk en als
labiaal. Maarten Albert Vente stelt dat de labiale cornet een imitatie van de sopraan-zink
(grondtoon d’ of e’) was, terwijl de linguale variant de alt-zink (grondtoon fº of aº) imiteerde12.
Wij beperken ons hier tot de labiale cornet die als samengestelde vulstem vooral in het Zuiden
een ongekende populariteit genoot. Van de linguale cornet zijn uit de 16de eeuw ook ZuidNederlandse voorbeelden bekend, maar later wordt deze bouwwijze meer exclusief toegepast
in het Noorden (d.w.z. de Verenigde Provincieën en het aangrenzende Duitsland). Historische
linguale zinken zijn grotendeels bewaard in het orgel te Appingedam13 en in het grote orgel
van de St. Jakobi te Lübeck 14. Michael Praetorius geeft niet alleen een beschrijving van zo’n
linguale zink (‘werden allein durchs halbe Clavir im Discant gebraucht / haben gleichaus weitte
Corpora, unten etwas zugespißet / oben offen; Darumb werden sie am klang etwas hol / als ein Flöitwerck
/ und nicht also schnarrend ….’) maar ook een afbeelding. De ‘Cornett’ die Praetorius beschrijft
betreft een pedaaltongwerk (‘wird meistentheils im Bass allein gebracht / ist zwar Regalmensur, aber
enger und lenger…’ ‘… Darumb es sich auch einer Menschenstimm ganz und gar vergleichen thut….’)
15.
Ook vóór de introductie van het orgelregister Cornet was het gebruikelijk de bokkehoorn of
zink op het orgel te imiteren. Daarvan getuigen onder andere diverse registratieaanduidingen. Zo beschrijft Gabriël Dargillières bijvoorbeeld in het contract voor de bouw van een
orgel te Sarcelles (1559) ’....ung jeu de petit nazar, pour jouer avec les flutes, pour faire ung jeu de
cornete’16.
De meest concrete verwijzingen naar het blaasinstrument vindt men in de beschrijvingen van
diverse Langhedul-orgels in Parijs17. Daar wordt consequent de benaming “Cornet à Bouquin”
gebruikt. Ook in een archiefdocument (1557) m.b.t. de bouw van een orgel in de Donaaskerk te
Brugge door Claes de Smet wordt expliciet naar de zink verwezen ( ‘… nachthooren
conterfeytende de cyncque…’)18.
De ontwikkeling van het register Cornet lijkt in belangrijke mate samen te hangen met het
verschijnen van de Terts 1 3/5’ in de orgelbouw. Zoals P. Hardouin aangeeft werd, door aan de
(reguliere) registers 8’, 4’, 2 2/3’ en 2’ een Terts toe te voegen, de mogelijkheid geschapen om
een Cornet samen te stellen.19 Ook Marin Mersenne vermeldt in zijn ‘Traicté de l’orgue’ (1635)
dat het tertskoor in de Cornet essentieel is voor de imitatie van de zink20.
‘I’adiouste encore que ce qui rend le ieu du Cornet different des autres, depend particulierement de la
Dix-septiesme, qui fait vn petit son aigu, lequel imite celuy du Cornet de Musique…’
Elders in hetzelfde werk beschrijft deze befaamde wetenschapper de samenstelling van een
Cornet als volgt21:
‘Le Cornet commence au milieu d clavier en Csol: il est d’un pied bouché à cheminée, & a cinq tuyaux sur
marche, dont le premier est le precedent: le second est d’un pied ouvert: le troisiesme d’environ huict
pouces & demi est en Gre: le quatriesme est de demi pied en Csol, & le cinquiesme est en Emi de cinq
pouces ouverts: or ils sont tous fort gros’
Het vroegste mij bekende voorbeeld van een ‘Cornetz de nuict’ in de Zuidelijke Nederlanden is
die van het door Jehan Crinon in 1554 gebouwde orgel voor de Leuvense St. Pieterskerk.22
In het contract wordt echter gesteld dat het instrument conform eerder door Crinon
gerealiseerde instrumenten in Brussel, St. Goedele (1540) en St. Omer, kathedraal (1545)
gebouwd zal worden23. Het is dus niet denkbeeldig dat ook die instrumenten reeds van een
Cornet voorzien waren.
De oorsprong van het register zou volgens Hans Klotz echter in Zuid-Duitsland gezocht
moeten worden.24 In de eerste helft van de 16de eeuw paste orgelmaker Peter Breisiger in het
Rijnland de labiale ‘nachthorn’ toe. Voorbeelden zijn gedocumenteerd in Koblenz, St. Florin
(1534) en Trier, dom (1537) 25. Er zijn bovendien enkele unieke registratieaanduidingen
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bewaard die betrekking hebben op het laatstvermelde instrument26. Aangezien Breisiger ook
aan orgels werkte in o.a. Maastricht, Tongeren, Munsterbilsen en waarschijnlijk ook in Luik27, is
het niet ondenkbaar dat hij een belangrijke rol speelde bij het ‘importeren’ van de labiale
nachthoorn/cornet in de Zuidelijke Nederlanden. Op hun beurt speelden Zuid-Nederlandse
orgelmakers een belangrijke rol bij de verspreiding van de labiale Cornet in de late 16de en
vroege 17de eeuw. Ik beperk mij hier tot het verwijzen naar de orgelmakersgeslachten Brebos,
Langhedul en Mors.

Enkele vroege voorbeelden van cornetten gerealiseerd door Zuid-Nederlandse orgelmakers
Leuven, St. Pieter
Hazebrouck, St. Eligius
Mechelen, O.L.Vr. over de Dijle
Neufmoustier, abdij
Gent, St. Baafs
Milaan (niet uitgevoerd)

Jehan Crinon, 1554
L. de Halen & P. Yzore, 1560
Gieles Breebosch, 1566
Art Wagnon, 1567
Ch. Blanckaert, 1569
Gillis Brebos, ca.1570/71

Antwerpen, kath. O.L.Vr. kapel
Antwerpen, St. Andries
Parijs, Augustijnen
Gent, St.Baafs
Duinkerken

Gillis Brebos, 1573
Gielis Breebosch, ca. 1573/74
Jean Langhedul, 1586
Aert de Smet, 1592
P(iete)r Ysoore, 1595

‘cornetz de nuict’28
‘cornets ‘29
‘nacht hoorn’30
‘cornet’31
‘nachthoorne’32
‘une cornette de nuit de nº 3 in
canson alte’33
‘Cornette oft naghthoren’34
‘nachthoren, in den bovensanck’35
‘cornetz à boucquin’36
‘nachtorens’37
‘cornet’ 38

Hoewel de Cornet reeds vroeg gesignaleerd is in Wallonië, is het aantal concrete vermeldingen
substantieel lager dan in het Vlaamse landsgedeelte. Het is duidelijk dat op basis van
(archief)onderzoek dit beeld mogelijk zal moeten worden bijgesteld.
Zoals hierboven reeds vermeld is, werd de Zink in het Noorden gewoonlijk als tongwerk
gerealiseerd. Een interessant stadium in de ontwikkeling van de orgelregisters komt men tegen
in het werk van de beroemde orgelmaker Hendrik Niehoff. Hij disponeerde op het bovenwerk
van zijn orgels veelal het tongwerk Zink (vanaf f0). Bij latere instrumenten vindt men naast
deze Zink ook een labiale Nachthoorn! Bewaard gebleven pijpwerk in het orgel in de
Zuiderkerk te Enkhuizen duidt op een 3 korige vulstem, net als de Zink beginnend op f0. Bij de
instrumenten te Bergen op Zoom, St. Geertruida (1555) en Gouda, St. Jan (1556-58) begon de
Nachthoorn waarschijnlijk op c’ 39. Waarschijnlijk beschikte ook het Willem van Lare-orgel
(1589) in de Antwerpse St. Jacobskerk over twee verschillende imitaties van de zink: in het
contract voor de bouw wordt zowel ‘een halfven nacht horen’ als ‘een half cornetteken luydende als
een crom horen’ vermeld40.
De plaatsing van de Cornet op een afzonderlijke bank of ‘sommier’ was reeds in een vroeg
stadium gebruikelijk. Een helaas ongedateerd voorstel van Guillaume Langhedul geeft dat
reeds aan ( Gent, St. Baafs, ca.1590?)41.
Het gebruik van het Franse woord ‘sommier’ kan verwarrend zijn en zou geïnterpreteerd
kunnen worden als zou het om een afzonderlijke windlade gaan. Uit een beschrijving in het
‘Traicté de l’orgue’ van Marin Mersenne (1635) blijkt dat deze twijfel ongegrond is42:
‘Si l’on y adiouste un Cornet, il faut un sommier à part, que l’on place pour l’ordinaire derriere
la Montre, & que l’on attache contre le Buffet: quoy qu’à proprement parler il ne soit pas un vray
sommier, d’autant qu’il n’en a pas toutes les parties, mais plustost un assemblage de Porte-vents de
Reyneures, qui font dans un mesme morceau de bois, & ausquels le vent est communiqué par d’autres
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Porte-vents de plomb qui viennent du grand sommier: c’est pourquoy la chappe que l’on reserve pour
ledit Cornet doit estre fort estroite, attendu qu’elle ne doit contenir que les Porte-vents’
[vrij vertaald: Indien men een Cornet toevoegt heeft men een afzonderlijke windlade nodig
die men gewoonlijk achter de Montre tegen het orgelfront aanbrengt. Hoewel we van een
windlade spreken is dat in feite niet correct te meer omdat niet alle delen aanwezig zijn,
maar eerder sprake is van een samenvoeging van conducten en vermijningen die in één stuk
hout zijn aangebracht en waar de wind doorheen wordt gevoerd via andere conducten die
in verbinding staan met de grote windlade. Om die reden kan de pijpstok voor een
dergelijke Cornet erg smal zijn; er worden alleen maar conducten op aangesloten].
cornetten met een gering aantal koren (bijv. 3 koren) werden daarentegen veelal wél op de
windlade zelf opgesteld.
Vooral in de periode tot 1600 is er nog
geen sprake van een uniforme
terminologie; de benamingen ‘Cornet’
en ‘Nachthoorn’ komen al vroeg voor
en zijn blijkbaar synoniem. Beide
registernamen worden, al dan niet
aangevuld
met
een
nadere
karakterisering,
door
elkaar
43
gebezigd .
Zuid-Nederlandse orgelmakers waren
in verschillende delen van Europa
actief en introduceerden daar ‘nieuwe’
registers. Hun rol bij de succesvolle
verspreiding van de cornet verklaart
de terminologie ‘Cornet de Flandres’,
die ook in de titel van dit artikel
aangehaald is. Opmerkelijk is dat het
register verder in verband wordt
gebracht met zowel Duitsland (‘Cornet
d’Allemaigne’) als met Spanje (‘Cornette
despaigne’).
Afb. 4 Vlaardingen, Grote Kerk (Pieter
van Peteghem, 1764): Eén van de banken
van de Cornet VI van het Groot Orgel.

In de jaren 1577-1587 bouwde Gillis Brebos vier monumentale orgels voor het Escoriaal. Een
onbekende auteur beschreef in een ‘Declaración de los Organos en el monasterio de St Lorencio
…’ de technische aanleg, het (kerkelijk) gebruik van deze instrumenten en de toe te passen
registraties. De orgels zijn voorzien van een ‘Churumbela’, een samengesteld discantregister
met 3 koren. Dit register blijkt vergelijkbaar met onze Cornet. Het register ‘Cornetas’ blijkt
een synoniem voor ‘Dulzaynas’, één van de tongwerken van het tweede klavier44. In het plan
(ca. 1571) voor de bouw van een nieuw orgel voor de Santa Maria (bij San Celso) in Milaan is
op elk van de drie klavieren een Cornet voorzien!45
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Alleen in de instrumenten die Brebos in Spanje realiseert vindt men enkele gedeelde registers.
Gedurende zijn ‘Vlaamse’ periode zijn die afwezig. Wél vinden we in de archivalia enkele
malen een beschrijving van een gedeelde manuaalkoppeling46. Voor 16de eeuwse ZuidNederlandse begrippen heel opmerkelijk!
De combinatie van een Fluit 4’ bas en een Cornet disc. zoals die in Lier gerealiseerd werd
(Philips Snoeck, 1618) 47 heeft een duidelijke parallel met gebruiken uit de Spaanse orgelbouw.
Daar wordt naast de ‘Corneta’ niet zelden een ‘Tapadillo’ (gedekte fluit 4’) gedisponeerd. Dit
basregister kan dan als aanvulling op het 8 voets register bij de begeleiding van de cornetsolo
gebruikt worden. Ook in de transeptorgels van het Escoriaal bouwde Brebos een ‘Chirumbela del
medio arriba y abajo flautas’48. Het is in dit verband interessant om ook te refereren aan de
samenstelling van het register ‘Spanisch Kornett’ zoals dat door de Westfaalse orgelmaker
Johann Patroclus Möller in de eerste helft van de 18de eeuw werd gebouwd. De bas is in feite
een Fluit 4’, terwijl in de discant een 3 sterke Cornet klinkt49.
Vooral in het beginstadium komt de Cornet in allerlei gedaanten voor. Opmerkelijk is het
regelmatig voorkomen van een groot aantal koren (bv. Turnhout, St. Pieter: J. le Royer, 1662:
“Corneth” VII). Ook de Rugwerk-Cornet van het Hocque-orgel (1618-’22) in de St. Jan in Den
Bosch is een interessant voorbeeld met zijn IV – VIII sterke bezetting! Gezien het grote aantal
koren (en de progressie) lijkt het waarschijnlijk dat hier enkele, zo niet alle koren verdubbeld
waren.
Een tweede fenomeen dat in de loop van de 17de eeuw zal verdwijnen is de Cornet met een
progressieve toename van het aantal koren. Hardouin veronderstelt dat de toename van het
aantal koren verband houdt met de functie van de Cornet in het Grand Jeu; de terugval van het
volume van de tongwerken in de discant werd zo gecompenseerd door de toevoeging van de
Cornet50. Cornetten met progressie werden niettemin ook solistisch gebruikt, zoals duidelijk
blijkt uit het bestek voor de werkzaamheden aan het orgel van de Augustijnen in Parijs (Jehan
Langhedul, 1586): ‘[…] au positif [ …..] une flutte de six piedz, bouchée, pour jouer avec le jeu de
cornetz [ …]’51. De samenstelling van dergelijke cornetten is helaas niet gedocumenteerd.

Voorbeelden van Cornetten met progressief toenemend aantal koren
Parijs, Augustijnen
Parijs, St. Jacq. de la Boucherie
Parijs, St. Eustache
Duinkerken
’s-Hertogenbosch, St. Jan
Brussel, Hofkapel
Oirschot, St. Petrus
Tongerlo, abdij
Rotterdam, Laurenskerk
Doornik, kathedraal

J. Langhedul, 1586
J. Langhedul, 1588
J. Langhedul, 1589
P. Yzoré, 1595
F. Hocquet, 1618
M. Langhedul, 1624
H. Goltfus, 1636
H. Goltfus, 1642
H. Goltfuss, 1642/45
N. Lenglet, 1662-’65

c’: IV, fis’: V, b’: VI52
c’: IV, f’: V, b’: VI53
c’: IV, f’: V, e”: VI54
III-IV-V55
IV-VIII (Cornet RW)56
IV-VI57
IV en V58
III, IV en V59
IV, V en VI60
IV-V61

Ondanks vermeldingen in publicaties zijn er zijn nauwelijks redenen om aan te nemen dat ook
de familie Brebos cornetten met progressie toepasten. Geen enkel archiefdocument i.v.m. werk
van dit orgelmakersgeslacht geeft daar namelijk aanleiding toe.
Hoewel uit een ander cultureel en geografisch gebied, zijn de door Christian Vater in zijn
‘Werkstattbuch’62 opgetekende vulstemsamenstellingen van ‘Amsterdam’ (het betreft hier ofwel
het orgel van de Nieuwe, ofwel dat van de Westerkerk) interessant i.v.m. de progressie van het
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aantal koren en de verdubbelingen. De beschrijving van Vater is met enkele woorden
commentaar als bijlage 3 (p. 27, 28) opgenomen aan het eind van dit artikel.
Het orgel van de St. Jan te ’s Hertogenbosch (Floris Hocque(t), 1618-’22) beschikte over twee
verschillende Cornetten: die van het Bovenwerk was IV sterk, die van het Rugwerk telde IV tot
VIII koren. De verschillen tussen beide registers zullen ongetwijfeld verband gehouden hebben
met het gebruik. Het ligt voor de hand dat voor de Rugwerk-Cornet vooral (draag)kracht werd
nagestreefd. Misschien werd de Bovenwerk-Cornet een meer solistische rol toebedacht, hoewel
natuurlijk ook de combinatie met het grootse tongwerkenkoor van dit werk voor de hand ligt.
Zuid-Nederlandse orgelmakers speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling en
verspreiding van het register Cornet. Vanzelfsprekend heeft het register ook in de toenmalige
musiceerpraktijk een belangrijke rol gespeeld. Allereerst had de Cornet een belangrijke rol als
soloregister. In de tweede plaats bewees de Cornet goede diensten ter ondersteuning en
versterking van de discant in het tongwerkenplenum (vgl. Langhedul, 1599: ‘pour renforcer les
dessus’63 en Girón, 1596: ‘registro de reforzar’64.
Het tweeledige gebruik van de Cornet is in het contract voor de bouw van het Van Lare-orgel
(1589) in de St. Jacobskerk in Antwerpen gedocumenteerd; zowel de combinatie van
‘nachthoren’ met de ‘doctave en den trompet’ als met ‘het doof’ [= prestant 8’] staan daarin
beschreven65. Interessant zijn de registratieaanduidingen voor het Isaac Huguet-orgel (1602)
in St. Valery-sur-Somme. In de registratie ‘Grosse fluste et cornet’ wordt de Cornet solistisch
gebruikt (d.w.z. met grondstemmen). De combinatie ‘Cornet avecq pedalles et tramblant’ is
daarentegen heel verrassend mét grondstemmen, Doublette en Fourniture!66
Het is merkwaardig dat in sommige bronnen slechts wordt verwezen naar het gebruik op één
manier; in een registratieaanwijzing voor het orgel te Oudenaarde (Ch. Blanckaert, 1573) wordt
uitsluitend gewezen op het gebruik van de Cornet in combinatie met tongwerken (‘Den
Nachthoorene … spelende ten alfven clavier upwaerts omme tsaemen te spelene met die Trompetten ende
Schalmeyen’)67. Zowel in de registratieaanwijzingen van Mersenne (‘Traicté de l’orgue’) als die
van Bis en D’Estrée (i.v.m. het door hen in 1653 gebouwde orgel in de St. Baafskerk te Gent)68
en een anoniem overgeleverd lijstje uit Brugge (ca. 1700)69 wordt de Cornet daarentegen als
solo-register vermeld en worden géén combinaties met tongwerken beschreven.
In Frankrijk, waar de Cornet door Vlamingen geïntroduceerd was, komt de tweeledige functie
die het register vervulde bijzonder duidelijk tot uiting in de zgn. ‘Cornet à double effet’ zoals
die in de vroege 17de eeuw gerealiseerd werd. Eén en dezelfde Cornet kon zowel vanaf het
Grand Orgue (voor het Grand jeu) als vanaf het Récit (voor solistisch gebruik) bespeeld
worden. Crespin Carlier omschrijft het in een contract voor het orgel van de St. Nicolas des
Champs in Parijs als volgt: ‘Cornet lequel aura son clavier à part et servira aussy quand on voudra sur
le clavier du grand corps’70. Beschrijvingen uit de eerste decennia van de 17de eeuw geven een
indruk van de aanleg en het gebruik van deze ‘Cornet à double effet’. Het Langhedul-orgel van
de St. Gervais te Parijs werd in de jaren 1628/29 verplaatst en enigszins gewijzigd door
Pescheur. Bij die gelegenheid werd de Cornet van het G.O. ook separaat bespeelbaar gemaakt
op een derde half klavier. Technische details ontbreken, Hardouin vermeldt slechts dat
Pescheur een andere constructie toepaste dan Valéran de Héman in St. Séverin te Parijs71. Het
ligt voor de hand dat Pescheur de windladen van extra ventielen voorzien heeft. Hier kunnen
we trouwens een verband leggen met de 18de–eeuwse orgelbouw: Hoewel het Riepp-orgel
(1754) in Dole o.a. over een afzonderlijke Cornet voor het Récit beschikte, werden de
ventielen voor dit werk geïntegreerd in de windladen van het Grand ‘Orgue72.
Boyer legt uit dat de ‘Cornet à double effet’ werd toegepast voor het gemak van de organist
die zo de Cornet van het Grand ‘Orgue op een afzonderlijk klavier kon bespelen. Verder legt
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hij een verband tussen het realiseren van twee afzonderlijke Cornetten en het toepassen van
een verschillend mensuurpatroon voor elk van de twee gelijknamige registers73.
Men kan uit de toepassing van dergelijke (lastige) constructies afleiden dat de Fransen het
wenselijk vonden de begeleidingsfiguur en de Cornetsolo op twee afzonderlijke klavieren te
spelen. Reeds in 1586 wordt in het contract voor het door Jan Langhedul te wijzigen orgel van
de Augustijnen te Parijs expliciet vermeld dat de 8’ gedekt van het Positif dient voor de
begeleiding van de Cornet van het Grand Orgue74 (zie bijlage 1, p. 25, 26)!
Van Louis Couperin (1626-1661) zijn geen orgelwerken met een solistische partij voor de
rechterhand bekend, maar zijn ‘fantaisies de basse’ bevestigen de hierboven geformuleerde
hypothese. In geen van de 6 fantaisies van dit type75 houdt deze Franse componist met om het
even welke deling rekening. De uitvoerder is verplicht om de solo voor de linkerhand op een
afzonderlijk klavier te spelen om stemkruisingen te voorkomen.
Een voordeel van het Franse ‘systeem’ is dat de bespeler geen rekening behoeft te houden met
eventuele stemkruisingen van begeleiding en solo. Alleen Gilles Jullien en Louis-Nicolas
Clérambault verwijzen in het voorwoord van hun ‘Livre d’orgue’ (respectievelijk uit 1690 en
1710 daterend) naar het gebruik van gedeelde registers voor het geval men hun
orgelcomposities op een ‘cabinet d’orgue à jeux coupés’76 uit zou willen voeren.
Dit in tegenstelling tot de Iberische en (in mindere mate) Zuid-Nederlandse gebruiken. In de
Spaanse orgelliteratuur (m.n. Francisco Correa de Arauxo) is het soms noodzakelijk solo en
begeleiding op één klavier te spelen; de linkerhand moet soms de solo ‘helpen’ en de
rechterhand op zijn beurt de begeleiding.
Hoewel ook het grootste deel van de Zuid-Nederlandse orgelliteratuur zonder compromissen
op één (gedeeld) klavier gespeeld kan worden vinden we ook enkele uitzonderingen. Meer
bijzonderheden zijn vermeld op p. 19 t/m 24.

De deling van registers tijdens de 17de en (vroege) 18de eeuw
Het ligt voor de hand dat naast de Cornet ook andere gedeelde registers solistisch gebruikt
werden (d.w.z. met gebruikmaking van een ‘gedeeld’ klavier). Omstreeks 1600 wordt in
diverse West-Europese gebieden geëxperimenteerd met in bas en discant gedeelde registers.
In de jaren 1567-1569 bouwt een Antwerpse orgelmaker, ‘Maese Jorge’, een orgel voor de
kathedraal van Sevilla. Het instrument beschikte over twee klavieren, die onderling echter
een kwint verstemd zijn. Dat verklaart waarom registerdelingen werden toegepast. Voor
zover bekend betreft het hier het eerste orgel waarvan alle registers gedeeld zijn77.
Ook uit de gegevens die zijn overgeleverd met betrekking tot het orgel dat Isaac Huguet in
1602 bouwde voor de kerk van St. Valery-sur-Somme (F) blijkt de toepassing van gedeelde
registers. Een lijst met registratie-aanduidingen geeft bovendien inzicht in het gebruik van
deze gedeelde registers78. De notitie ‘Enfin tout les jeux parfaictz des registres lesquels se titeront
des deux costés’ in het bestek voor een orgel in het couvent des cordeliers te Pontoise (Nicolas
Barbier, 1584) verwijst eveneens naar registerdelingen79.
Een opmerkelijk gegeven is de zinsnede in het contract voor wijzigingen aan het orgel van de
Parijse Augustijnen door Jan Langhedul in 1586. Daar wordt bepaald dat de aanwezige
delingen ongedaan gemaakt dienen te worden! (‘[…] fault réunyr les jeux couppez tous
ensemble’80). Deze zinsnede geeft niet alleen aan dat men delingen in 1586 overbodig achtte,
maar ook dat reeds voordien gedeelde registers werden toegepast.
Verder zijn in Tirol gedeelde registers gedocumenteerd; in de overeenkomst voor de bouw
van een claviorganum voor slot Gandegg in Eppan (1599) door Hans Schwarzenbach wordt
bepaald dat het instrument ‘mit abtailten Registern zu baiden Seiten’ zal worden gerealiseerd
’damit solliches desto künstlicher geschlagen und gebraucht werden khinde81’.
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Hoewel ook Constanzo Antegnati in zijn ‘L’Arte Organica’ (1608) over gedeelde registers
schrijft, betrof het blijkbaar een marginaal fenomeen. De lage deling (cis/d) was vooral bedoeld
om de bas van de Principale afzonderlijk te kunnen bespelen via het pedaal. Op verzoek van de
opdrachtgevers en organisten werden verschillende registers in het orgel van de S. Marco in
Milaan gedeeld ‘Per far dialoghi perche questi registri sono diuisi à mezza la tastatura’ [vrij vertaald:
om dialogen te spelen, want de betreffende registers zijn in het midden van het klavier
gedeeld]. Op grond van dit citaat moet men concluderen dat de deling bij dit laatstgenoemde
instrument halverwege het klavier lag82.
Een heel vroeg ‘Nederlands’ voorbeeld wordt beschreven in de ‘ordinansio hoe men dit werk
ghebruiken zal om to spelen sijns behoerlijcke gheluiden’ (1578), opgesteld voor het orgel in de
Überwasserkirche in Münster (D)83. Daaruit blijkt dat de Trompet van het Rugwerk gedeeld
was. De registratieaanwijzingen van orgelmaker Jan Roos geven blijk van het gebruik van
halve registers. Ook van het één-klaviersorgel dat Jacob Niehoff bouwde voor de St.
Nicolaaskerk in Maastricht is gedocumenteerd dat het Trompet-register gedeeld werd in
twee halve registers84.
In de jaren 1577-1587 realiseerde de Antwerpse orgelmaker Gillis Brebos en zijn ‘equipe’ vier
instrumenten voor het Escoriaal, het abdijcomplex dat Philips II nabij Madrid liet bouwen.
De tongwerken van de grote transeptorgels (IIP) waren volgens de archivalia niet gedeeld.
Dit in tegenstelling tot de beide één-klaviers koororgels. Bij de registratie-aanduidingen in
de ‘declaración’ wordt vermeld dat, hoewel de transeptorgels niet over gedeelde registers
beschikken, de mogelijkheden van de orgels vergelijkbaar zijn met die van instrumenten
met gedeelde registers, door beide klavieren tegelijkertijd te gebruiken85. Bij de orgels die
Brebos realiseerde in zijn Antwerpse periode zijn delingen, afgezien van de gedeelde
manuaalkoppel, afwezig. Mogelijk zijn de gedeelde registers bij beide koororgels in het
Escoriaal gerealiseerd op initiatief van Spaanse organisten en orgelmakers.
We kunnen vaststellen dat het toepassen van gedeelde registers in de Zuidelijke
Nederlanden in de vroege 17de eeuw niet heel gebruikelijk was. In historische documenten
uit die tijd wordt veelvuldig uitleg gegeven over het hoe en waarom van dergelijke
delingen. In de loop van de 18de eeuw beperkt men zich daarentegen gewoonlijk tot
aanduidingen als ‘gesneden’, ‘coupé’ of ‘gesepareerd’. In het bestek van het Helewout-orgel
in de Brugse St. Jacobskerk (1629) leest men dat zowel de Trompet als de Schalmeye ‘elk in twee
ghesneden [zijn] om twee differenten te spelen’86. In het contract voor een door Anthoine Annoy te
bouwen instrument in Hesdin (F) uit 1623 wordt bij de ‘Quintefleute ou Nazaire’ vermeld:
‘….propre a diviser en deulx demy registres pour la variété d’echo ou joeu….’. Uit het plan voor een
orgelrenovatie en –uitbreiding in Mechelen (Augustijnen) door Pierre Vidalbe leren we dat de
delingen bedoeld zijn ‘om meerder melodie te maecken’. Dit laatste instrument beschikte echter
over 2 klavieren, waarmee het gebruik van delingen een stuk minder relevant wordt! Het
toepassen van delingen op 2 klaviers-orgels blijkt echter geen uitzondering. In dat kader is ook
de dispositie van het Forceville-orgel in Stabroek (1699) tekenend.87
Gewoonlijk werden vooral de tongwerken en de Sesquialtera gedeeld. Soms ook de
aliquoten (Nasard, Tierce) en/of de grondstemmen.
In de 17de- eeuwse Zuid-Nederlandse orgels begon de discant lang niet altijd op cis’.
Vanaf de tweede helft van de 16de tot in het begin van de 18de eeuw komen in hetzelfde
geografische gebied en dezelfde era verschillende delingen naast elkaar voor. De keuze van de
deling werd blijkbaar ingegeven door locale of regionale gebruiken en door de specifieke
voorkeur van de organist of orgelmaker. Als voorbeeld kan men denken aan orgelmaker Pierre
Cardon die in 1704 bij zijn orgel in Avesnes een Cornet van 24 tonen d.w.z. vanaf cis’ plande, in
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1711 voor een instrument in Mons (Ursulinen) een Cornet vanaf e’ (21 tonen) realiseerde en
drie jaar later Cornetten met 25 tonen (d.w.z. vanaf c’) bouwde in het orgel in de St. Pierre in
Lille88!
Hieronder volgt een overzicht met voorbeelden van diverse registerdelingen. Criteria bij het
opstellen van de lijst waren allereerst de geografische ligging (Zuidelijke Nederlanden) en/of
de relatie van de orgelmaker met deze regio. De voorbeelden zijn geselecteerd op basis van
archiefteksten of nog bestaande historische onderdelen die informatie kunnen verschaffen over
de verschijningsvorm van gedeelde registers. Het accent ligt op de periode tot ca. 1700.
Dit overzicht is ongetwijfeld onvolledig; het dient slechts ter illustratie.
Deling op h / c’
Hazebrouck (F)
Paris (F), St. Gervais
Paris (F), St. Chapelle
Aachen (D), St. Adalbert
Nielles-les-Ardres (F)
Lille (F), coll. St. Pierre
Gent, nieuwenbosch
Maastricht, dom.

Van Halen & Yzore
M. Langhedul
J. Langhedul
H. Pietkin
G. van Belle
P. Cardon
L. Delhaye
J.-B. Le Picard

1560
1601
1588.
1626
1696
1713-14
1713-15
1734

c’89
c’90
c’91
c’92
c’93
c’94
c’95
c’96

Deling op c’ / cis’
Escoriaal €
Gent, St. Baafs
Brussel, St. Goedele
Watervliet
Leuven, abdij
Kontich
Val-St.-Lambert, abdij
Longueville
Brussel, St. Goedele
Lochem, herv. kerk

G. Brebos
A. de Smet
N. a Kempis
B. Ledou
H. Goltfuss
H. Goltfuss
P. Limbourg
J. Bremser (??)
J.B. Forceville
C. Ruprecht

1577-’87
1592
ca. 1640
1643
1649
1652-54
1664
ca. 1670
1706
1707-09

cis’97
cis’98
cis’99
cis’100
cis’101
cis’102
cis’103
cis’104
cis’105
cis’106

Deling op cis’ / d’
Mechelen, O.L.Vr.
Atrecht (F), Dominicanen
Lier, St. Gummarus
Lebbeke
St. Truiden
Antwerpen, St. Jacob
Opwijk, St. Paulus
Mechelen, Aug.
Zoersel
Stalhille, St. Jan bapt.

G. Brebos
J. Anthoni
Ph. Snoeck
J. van Weert
C. Ancion
P. Lannoy
H. Goltfuss
J. le Royer
H. Pescheur
J. van Eynde

1566
1621
1618
1626
1646
1654
1658
1671
1712
1715/16

d’107
d’108
d’109
d’110
d’111
d’112
d’(??)113
d’114
d’115
d’116

Deling op d’ / dis’
Doornik, kathedraal
Kortrijk, begijnhof
West-Cappel (F)
Hazebrouck (F)
Luik, coll. St. Pierre

N. Langlez
P. Medaert (??)
J. van Belle
J. van Eynde
Ph. II le Picard

1665
1678
1683
1697
1703

dis’117
dis’118
dis’119
dis’120
dis’121
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Luik, St. Thomas
Gronsveld
Duras (Gorsem)

Ph. II le Picard
Ph. II le Picard
J. Verlo (??)

1708
1711
18de eeuw

dis’122
dis’123
dis’124

Deling op dis’ / e’
Lede, St. Martinus
Aarschot
Zandhoven
Lochristi
Poperinge, St. Bert.
Laarne, St. Macharius
Gent, St. Niklaas
Escharen
Maaseik
Looberghe (F)
Mons, Ursulinen

Nic. II Le Royer
J. Bremser
J. Bremser
L. de Bis
J. van Belle
N. Langléz
N. Langlé
J.J. Brammertz (?)
Ph. II le Picard
anoniem
P. Cardon

1642/43
1646
1657/58
1663
1674 + ouder
1672
1680
ca. 1700
1703
1711
1711

e’125
e’126
e’127
e’128
e’129
e’130
e’131
e’132
e’133
e’134
e’135

Deling op e’/f’
Rouen (F), St. André

Cr. Carlier

1614

f’136

Deling op f’/fis’
Cuers (F)

Ch. Royer

1668

fis’137

De situatie in de Zuidelijke Nederlanden was goed vergelijkbaar met die in Frankrijk; diverse
delingen kwamen min of meer tegelijk naast elkaar voor. Een respectabel aantal voorbeelden
van cornetten vanaf c’, d’, e’ en f’ werd reeds in 1935 gepubliceerd door Norbert Dufourcq138 in
zijn ‘Documents inédits rélatifs à l’orgue français’.
Op p. 215 is een beschrijving uit 1644 opgenomen die werd opgesteld door Jacques Lefebure
(organist van de kathedraal te Rouen) en Claude de Villers (orgelmaker te Rouen) van het orgel
in de ‘Sainct Estienne les Tonneliers’ in Rouen. Daarin stellen zij dat de deling op cis’/d’ een
vereiste is vanwege de ‘estendue intelligible des mélodies’ en de ‘cadences des chantz des huict tons de
l’église au dessus’. De gewenste omvang is ook van belang voor ‘d‘armonie au milieu du costé de
bas’ en om de discant te kunnen begeleiden met ‘consonances armoniques’. 139 Zij doelen hier
ongetwijfeld op de ambitus van melodieën die gebaseerd zijn op de eerste toon (huidige dtoonaard). De later gebruikelijke toevoeging van de cis’ (aan de discant) betekent een
uitbreiding van de mogelijkheden voor versieringen en omspelingen met het solo-register.
In de Luikse 18de-eeuwse orgelbouwtraditie repeteren de Sesquialtera’s steevast op c’. Dit
hoogstwaarschijnlijk in verband met de aansluiting bij het Plein jeu (repetities van de mixturen
liggen gewoonlijk op c, c’ en c’’). Deze materie moet men echter niet verwarren met de
problematiek van de gedeelde registers. Tongwerken en Cornetten zijn gewoonlijk immers
gedeeld op c’/cis’. Interessant aspect is dat vroeger in de Luikse traditie wél gedeelde
Sesquialtera’s voorkwamen (bv. Tongeren, Begijnhof: André Severin, 1638). Gegevens over de
deling en samenstelling zijn helaas niet bekend. Een deling op h/c’ was trouwens in het oeuvre
van Jean-Baptiste Le Picard ook niet helemaal ongewoon; Afgezien van het Maastrichtse
voorbeeld (vermeld in de tabel op p. 12), is er ook in het contract voor de bouw van het
prestigieuze orgel in de Luikse St. Pierre sprake van een Cornet vanaf c’ (‘…Cornet [...] de vingt
sept touches commençant au C sol ut nature au milieu du claire’)140
Hoewel uit een geheel ander geografisch gebied is ook het oeuvre van Willem Hermans
duidelijk gerelateerd aan de Zuid-Nederlandse orgelcultuur. Hermans werd geboren in Thorn,
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leefde en werkte aanvankelijk in de Zuidelijke Nederlanden (Breda, Mechelen, Gent, Leuven,
Ieper, St. Winoksbergen) en realiseerde vanaf 1648 een aantal opmerkelijke instrumenten in
Italië. Hij geldt als de grote vernieuwer van de 17de eeuwse Italiaanse orgelbouw en
introduceerde er o.a. tongwerken, cornetten, tertsregisters, etc.). Interessant fenomeen is de
registerdeling van de bewaard gebleven instrumenten in Pistoia, Spirito Santo, 1664 (deling
fis’/g’) en Collescipoli, 1678 (deling e’/f’)141. Van belangrijke restanten van een instrument in
Orvieto (seminarie) dat tamelijk recent verloren gegaan is, zijn geen gegevens omtrent de
deling voor handen142.
In een vroeg 18de-eeuws traktaat, dat handelt over de Franse en Italiaanse (in mindere mate)
orgelbouw, komt ook de factuur van de Cornet aan de orde143.
De uitgevers van het manuscript veronderstellen dat de tekst van Zuid-Franse origine is en al
spoedig in het Italiaans vertaald werd. Het is interessant dat de auteur/samensteller niet alleen
aandacht besteedt aan zaken die bekend zijn uit de Franse orgelcultuur, maar ook
hoofdstukken wijdt aan o.m. de Voce umana en het Ripieno.
Over een eventuele deling van de Sesquialter wordt niet gerept, van de Cornet wordt vermeld
dat het gebruikelijk is dat deze op cis’ begint144. (De Sesquialter werd net als de Cornet
hoogstwaarschijnlijk door Zuid-Nederlandse orgelmakers in Frankrijk geïntroduceerd en
kwam in de 17de eeuw frequent voor).
In enkele gevallen blijkt de deling van de cornet niet te corresponderen met andere gedeelde
registers. Dat is o.a. het geval bij het historische orgel in Lorris (F) waar de Cornet op c’
begint, maar de tongwerken op dis’/e’ gedeeld zijn145. Een vergelijkbare situatie deed zich
voor bij het orgel van Opheylissem (J.-B. Bernabé-Goynaut, 1773); volgens het bestek zou de
Cornet ‘beginnende in ut natureel’ terwijl de Cromhorne ‘moet gesneden syn op d hellicht’146. Tot
op heden heb ik nog geen bevredigende verklaring voor dit fenomeen kunnen vinden.
Bij de bouw van het orgel in Ebersmunster (1732) paste Andreas Silbermann een bijzondere
constructie toe: zowel de Trompette als de Clairon van het Grand Orgue zijn gedeeld in bas
en discant. De c’ maakt niet alleen deel uit van de bas, maar functioneert ook in het discantgedeelte!147 [tessituur van de bas: C, D t/m c’, tessituur discant: c’ t/m c”’]. Dit fenomeen
heeft implicaties voor het gebruik en is daarom een interessante bron.
Het is niet ondenkbaar dat de deling in uitzonderlijke gevallen ingegeven kan zijn door de
technische opbouw van een instrument. In dat perspectief zijn de orgels in Kantens
(Groningen) en Leiden, Pieterskerk (hoofdwerk) exemplarisch. In beide gevallen zijn alle
registers gedeeld overeenkomstig de indeling van de verschillende windladen. Eén
registertrekker bedient de twee basladen, terwijl de discantlade door een afzonderlijke trekker
wordt bediend. De indeling van orgelkas, front en windladen bepaalt de deling. In Leiden148 is
d/dis de caesuur , in Kantens149 e’/f’. Historische voorbeelden zijn mij in het Zuiden (nog) niet
bekend. Een andere complicerende factor kan de toepassing van springladen zijn. Dit
windlade-systeem leent zich minder voor een compacte opstelling en voor het delen van
registers in bas en discant. De toepassing van springladen is bij diverse ‘zuidelijke’
instrumenten gedocumenteerd150.

‘Medio registro’ en de Zuidelijke Nederlanden
In de jaren 1567-1569 bouwde een Antwerpse orgelmaker, ‘Maese Jorge’ een orgel voor de
kathedraal van Sevilla. Het instrument beschikte over twee klavieren, die echter onderling
een kwint verstemd waren. Voor zover bekend betrof dit het eerste orgel waarvan alle
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registers gedeeld waren. Instructies uit 1584 en 1586 geven inzicht in het gebruik van de
registerdelingen. De deling van verschillende registers resulteerde in een groot aantal
mogelijkheden om voor bas en discant afzonderlijke klankkleuren te kiezen.
Uit de archivalia blijkt dat de begeleiding in principe 3-stemmig is en wordt gekenmerkt
door veel imitaties. De solo, in linker- dan wel rechterhand, wordt met veel ‘floreos y glosas’
omspeeld en wisselt de begeleiding af151. Francisco Pacheco beweert in zijn ‘Libro de
descripción de verdaderos retratos, de ilustres y memorables varones’ (Sevilla, 1599) dat de
‘uitvinding’ van deze praxis moet worden toegeschreven aan Francisco Peraza (1564 – 1598)
die tussen 1584 en 1598 de vaste bespeler van bovengenoemd orgel was152. Daarmee is het
genre van de ‘tiento de medio registro’ een feit. Al snel volgen gelijkaardige composities van
de hand van Sebastián Aguilera de Heredia (1561 - 1627). De composities voor ‘registros
partidos’ bereiken een ongeëvenaard hoogtepunt in de ‘Facultad orgánica’ (1626) van
Francisco Correa de Arauxo (1584 - 1654). Vanuit Sevilla en het achterland werd ook de
‘nieuwe wereld’ van orgels voorzien. Het is interessant om te constateren dat de eerste
instrumenten met gedeelde registers al in 1598 door Enrique Franco naar Guatemala
geëxporteerd werden153! Ook bladmuziek vond in een mum van tijd de weg naar de
overkant van de oceaan: reeds in 1628, twee jaar na de druk, beschikte Fabián Ximeno, de
organist van de kathedraal in Mexico, over een exemplaar van de ‘Facultad Orgánica’ van
Correa de Arauxo!154
De verspreiding van tongwerken met volle bekerlengte, zoals in Spanje geïnitieerd door o.a.
Gillis Brebos, lijkt samen te vallen met de verbreiding van gedeelde registers en de
introductie van de (labiale) discant-cornet. Uit diverse bronnen is bekend dat de rol van de
Cornet een tweeledige was: enerzijds werd het register gebruikt om de discant in het
tongwerkenplenum te versterken, anderzijds bleek de Cornet erg bruikbaar als soloregister
voor de rechterhand.
Rond 1600 is er een duidelijke connectie tussen Madrid en Brussel. Zuid-Nederlandse
musici, waaronder de hoforganisten Peter Philips, John Bull en Peter Cornet, werkten aan of
bezochten het hof in Madrid. Het is vanuit dat perspectief heel begrijpelijk dat de instructies
voor dialogerend spel, echo’s en soli zoals beschreven in de ‘declaración’ aansluiten bij de
praxis zoals die gedocumenteerd is in het ‘Liber Fratrum Cruciferorum Leodiensium’ uit
1617155.
In de Zuidelijke Nederlanden werden gedeelde registers op een veel beperktere schaal dan
in Spanje toegepast. Vanaf het moment dat gedeelde registers werden geïntroduceerd in de
Zuidelijke Nederlanden betrof het slechts enkele registers. De keuze van de registers voor
bas en discant was daarom, in tegenstelling tot de Iberische traditie, niet geheel
onafhankelijk.
Voorbeelden van soli voor linker- dan wel rechterhand vinden we in de Zuid-Nederlandse
orgelliteratuur uit de vroege 17de eeuw vooral in het ‘Liber Fratrum Cruciferorum
Leodiensium’, Oxford, Christ Church, Mus. Ms. 89 en London , British Library Ms. 29486.
Deze bronnen worden uitgebreider besproken op de pagina’s 19 t/m 24.
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Afb. 5 Portret van Francisco Peraza (1564-1598) door Pacheco (1599)156 (met dank aan Els Maes)
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De 18de eeuw
In de 18de eeuw wordt de deling op c’/cis’ in de Zuidelijke Nederlanden min of meer algemeen
toegepast. Enkele uitzonderingen zoals in Zuienkerke (Dominicus Berger, ca. 1780) waar de
deling op cis’/d’157 ligt, houden waarschijnlijk verband met regionale of zelfs locale tradities.
De deling op h/c’ zoals door Moreau in Gouda toegepast werd hangt ongetwijfeld samen met
de ‘noordelijke’ (= protestantse) gebruiken. De Cornet bleek immers uitermate bruikbaar bij het
begeleiden van de samenzang. Vanwege de ambitus van veel koraalmelodieën ligt het voor de
hand het register op h/c’ te delen.
Het register Cornet werd gewoonlijk als 3, 4 of 5 sterk register gebouwd. Uit de 18de eeuw zijn
echter ook een aantal voorbeelden bekend van grotere instrumenten die voorzien zijn van 6
sterke Cornetten. Het betreft werk van zowel Vlaamse als Waalse orgelmakers (o.a. J.-B.
Forceville158, P. Van Peteghem159, J.-B. le Picard160, Dominicus Berger161, J.-F. Moreau).
Gewoonlijk is het zesde koor een verdubbeling van het 4’ of 8’ koor. Men kan zich afvragen of
de samenstelling die Moreau in zijn instrument in Gouda toepaste (d.w.z. met 1 1/3’ koor)
voortkomt uit de Vlaamse traditie, dan wel ingegeven is door Hollandse voorbeelden of
eventueel zelfs een geheel eigen vinding kan zijn geweest162. Interessant zijn ook de beide 6
sterke Cornetten die Gerard Steevens realiseerde bij de verbouwing en uitbreiding van het
orgel in de Grote Kerk in Den Haag (1766). De voor Hollandse begrippen opmerkelijke deling
op c’/cis’ houdt, zoals ook De Kler veronderstelt163, ongetwijfeld verband met de zuidelijke
komaf van deze orgelmaker; Steevens werd immers in Tongeren geboren.
Omstreeks 1600 was het al mode om op het orgel echo-effecten te realiseren door het gebruik
van klavierwisselingen of oktaafsprongen.
Het echowerk komt in de Zuidelijke Nederlanden echter pas in de late 17de eeuw, mogelijk
onder Franse invloed, in zwang. Het echowerk heeft veelal een beperkte klavieromvang (vanaf
c’ of fº en uitzonderlijk vanaf cº). De registers vormen samen vaak een ‘cornet décomposé’.
Soms is bovendien nog een tongwerk, of in zeldzame gevallen, een mixtuur gedisponeerd. De
situering van het echowerk, gewoonlijk omsloten door een kastje in de onderkast van het orgel,
garandeert een indirecte en enigszins diffuse klank. Daardoor ontstaat voor de luisteraar de
indruk dat de klank inderdaad uit de verte komt. In enkele historische orgels (o.a. Flône164,
Roermond (Caroluskapel)165, Idegem166, Haringe167 en Maastricht (Matthiaskerk)168) is het
echowerk bewaard gebleven.
Echowerken werden zowel in grote instrumenten, alsook in kleinere orgels toegepast. Evenals
in vroeger eeuwen vervult het Positif soms ook de rol van een echowerk. In het bestek voor de
wijziging van het orgel in Hazebrouck (St. Eligius) door Jacobus van Eynde wordt vermeld:
‘Positif dienen(de) mede voor Echo jeghens Cornet en(de) andere registers’169.
Er zijn, in tegenstelling tot Spaanse voorbeelden, geen voorzieningen bekend om de
klanksterkte te variëren door de deurtjes van het kastje met behulp van een trede te bedienen.

Voetbediening van de Cornet?
Uit enkele bronnen blijkt dat de bediening van de Cornet niet per defenitie met een
registertrekker maar ook wel met een trede of pedaal gerealiseerd werd. Zo leren we uit het
contract voor de bouw van een orgel in het St. Agnèsklooster in Maaseik door Philippe II le
Picard (1703) dat de bediening van de Cornet met de voet geschiedde ‘pour la diversité et la
commodité de l’organiste’170. De zinsnede ‘faire parler le Cornet à la pédale pour jouer en echo’ in het
contract voor het herstel van het orgel in de Ste. Cathérine in Abbéville door Martin Morel
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(1672)171 moet wellicht op een soortgelijke wijze worden geïnterpreteerd. Bovendien is in het
contract voor het door dezelfde Morel nieuw te bouwen instrument in de St. Sépulcre172 het
register twee maal in de dispositie opgenomen, waarvan een maal tussen de pedaalregisters!
Mag men hieruit concluderen dat de voetbediening van de Cornet populair was in Abbéville?
Ook in het bestek voor de ‘restauratie’ van het orgel van de St. Sauveur in Parijs door
François Ducastel in 1675 wordt de orgelmaker gevraagd om een constructie uit te werken
voor een echo-cornet verdeeld over 2 registers ‘dont l’un se tirera par un ressort avec le pied,
pour faire un troisième echo’173. Een van de twee registers kan dus door middel van een
voetbediening worden uitgeschakeld om zo een echo van een echo te creëren.
Vooral bij één-klaviersorgels kan een dergelijke speelhulp heel functioneel zijn om bijvoorbeeld
op een eenvoudige wijze echo’s te vertolken of om na een inleiding op de grondstemmen snel
de Cornet in te schakelen. Dat het in- resp. uitschakelen van de Cornet ook in het verleden
gebruikelijk geweest moet zijn wordt aannemelijk na het bestuderen van relevante
orgelliteratuur . Enkele voorbeelden:
* Anoniem (Novello-Ms, p. 51-57): ‘Fantasie 4:ti toni’, mt. 18-22
* Peeter Cornet: ‘Regina Caeli’ , 3e vers: ‘Resurrexit sicut dixit’, mt. 48, 49.
In de St. Servais te Luik realiseerde de eerder genoemde Philippe II le Picard in 1709 een
dispositiewijziging en verplichtte hij zich ertoe de registertrekker van de Cornet van de
linkerkant van het klavier naar de rechterkant te verplaatsen174. Ook dit duidt op het geregeld
doorvoeren van registerwisselingen tijdens
het spel,
anders zou deze wijziging
immers niet van elementair belang zijn
geweest. (Belangrijk is nog te vermelden
dat het betreffende orgel pas in 1784 door
G. Robustelly met een tweede klavier werd
uitgebreid).
De Brugse orgelmaker Louis Benoît
Hooghuys realiseerde in de tweede helft
van de 19de eeuw in samenwerking met Sir
John Sutton een aantal orgels met een
bijzonder verzorgde vormgeving in neogotische stijl175. Zo bouwde hij in 1867 in
Vivenkapelle
(West-Vlaanderen)
een
zwaluwnest-orgel
dat
duidelijk
geïnspireerd is op laat-middeleeuwse
voorbeelden. De registers worden bediend
met platte smeedijzeren schuiven, de
Cornet echter met behulp van een
voettrede! Had Hooghuys een rijke
fantasie of heeft hij zich gebaseerd op een
historisch voorbeeld?

Afb. 6 voettrede voor de Cornet in Vivenkapelle

www.orgelhistorie.org

18

Het gebruik van de Cornet in de orgelmuziek
Vlaamse orgelmakers speelden een belangrijke rol bij de ontwikkeling en verspreiding van het
register Cornet. Vanzelfsprekend heeft het register ook in de toenmalige musiceerpraktijk een
belangrijke rol gespeeld. Datzelfde geldt voor gedeelde registers in het algemeen. Hieronder
worden ter illustratie enkele relevante voorbeelden uit de Zuid-Nederlandse orgelliteratuur
besproken.
Liber Fratrum Cruciferorum Leodiensium (1617)
Dit manuscript is een zeer belangwekkende bron voor de kennis van de 17de eeuwse
klaviermuziek in het algemeen en die van de Zuidelijke Nederlanden en Wallonië in het
bijzonder. De bron komt hier ter sprake in het kader van de ontstaansgeschiedenis van solo’s
voor zowel linker- als rechterhand. Focroulle176 ziet in de ‘echo’s’ de voorlopers van genres als
‘Récit de Cornet’ en ‘Basse de Trompette’ uit de Franse klassieke orgelkunst en merkt terecht op
dat Louis Couperin zijn ‘fantaisies de basse’ pas 30 jaar na het samenstellen van het Liber
Fratrum signeerde.
Onder de titel ‘Echo’ zijn enkele composities opgenomen met concrete aanwijzingen voor het
toepassen van solo’s met linker- en/of rechterhand, klavierwisseling en echo-effecten.
Omtrent de bedoelingen van de componist/samensteller m.b.t. klavierwisselingen, etc. kan
nauwelijks twijfel bestaan: echo’s worden aangegeven door de herhalingen in een andere kleur
inkt (rood) weer te geven, frases die op een afzonderlijk klavier uitgevoerd dienen te worden
zijn onderlijnd (vgl. articulatieboog).

Afb. 7
Liber Fratrum Cruciferorum Leodiensium,
fol. 41 r., (detail).
De klavierwisselingen
worden met rode inkt
aangeduid.

Composities met een solistische partij worden in de regel aangeduid met ‘Echo’. Bijna alle
werken uit deze categorie kunnen alleen met gebruikmaking van twee klavieren vertolkt
worden. Een uitzondering vormt een compositie zonder titel op fol. 76r177 die op één enkel
gedeeld klavier gespeeld kan worden. De begeleiding van deze compositie overstijgt nergens
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de d’, de solo loopt vanaf e’. Op basis van die gegevens zou men kunnen veronderstellen dat
de deling hetzij tussen d’ en dis’, dan wel tussen dis’ en e’ gelegen heeft.

Afb. 8
Liber Fratrum Cruciferorum Leodiensium,
fol. 41 r., (detail).
De ‘boog’ geeft aan
welke strofen op een
afzonderlijke
klavier
vertolkt worden.

De titel van de “Fantasia per sonar le Cornetto”178 is intrigerend, vooral in het kader van de hier
behandelde problematiek van klavierdelingen en de ontwikkeling van de Cornet.
De partij voor de rechterhand speelt een solistische rol en het is logisch om de registratie daarbij
aan te laten sluiten. Een registratie met de Cornet blijkt echter problematisch gegeven de
ambitus van de solo (a [in mt.26] - g’’ [in mt. 20,21]).
Bijkomend probleem is de ambitus van de begeleidingsfiguur (F [in mt.7] - c’’ [in mt. 17]) ,
zodat een uitvoering van deze compositie op twee klavieren het meest waarschijnlijk is.
Gezien de tamelijk uitgebreide tessituur van de solo lijkt het zelfs onwaarschijnlijk dat men een
discantregister als de Cornet benutte. De titel van deze compositie kan men opvatten als een
aanduiding voor een registratie met het register Cornet, maar kan men ook interpreteren als
Fantasie waarin de klank van de Cornetto (= zink) geïmiteerd wordt. Deze alternatieve
interpretatie ligt anderzijds minder voor de hand; het register Cornet was immers al in de 16de
eeuw in Luik en omgeving een gegeven. Een verklaring zou kunnen zijn dat het werk van
elders afkomstig is en pas later (ca. 1617) in het Luikse boek gekopieerd werd. Een concrete
verwijzing naar het gebruik van het register Cornet vindt men overigens op folio 72 v en 73 r;
na een korte inleiding worden korte strofen voor de rechterhand afwisselend met ‘Cornet’ en
‘Echo’ aangeduid179. Dit impliceert echter nog niet het gebruik van een gedeeld klavier; de
begeleiding en de solo kruisen elkaar. De laagste noot van de solo is e’, terwijl de begeleiding
tot g’ gaat180. Finale conclusies m.b.t. het gebruik en de ambitus van het register Cornet kan
men op grond van dit manuscript nauwelijks trekken. De componist van de ‘Echo’s’ uit het
‘Liber Fratrum Cruciferorum Leodiensium’ heeft nauwelijks of geen rekening gehouden met
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een gedeeld klavier, hetgeen ook verklaarbaar is; de samensteller had blijkbaar de beschikking
over een instrument met meerdere klavieren.
Christ Church (Oxford) Music MS 89
Dit omvangrijke manuscript is in de Zuidelijke Nederlanden ontstaan en dateert uit ca. 1620.
Als mogelijke samensteller wordt Richard Dering, of aannemelijker, William Browne
genoemd. De meeste composities zijn anoniem overgeleverd en tamelijk homogeen van stijl.
In het manuscript overheersen (anonieme) liturgische werken (missen, hymnes, Mariaantifonen en magnificats). Verder vinden we twee reeksen fantasia’s. Onder de composities
waarvan de componist gedocumenteerd is nemen unica van Peeter Cornet en Peter Philips
een belangrijke plaats in181.
Een beperkt aantal versetten is voorzien van registratieaanduidingen. In twee van de drie
missen uit dit manuscript is alleen het verset ‘tu solus altissimus’ van een dergelijke
aanduiding voorzien, namelijk: ‘per le cornet(ti)’. Het ‘tu solus altissimus’ uit de ‘Missa Duplex’
blijkt daarnaast ook voor een rechterhandsolo gedacht te zijn.
Het verband tussen de tekst (‘gij alleen allerhoogste’) en het exclusief solistische gebruik van de
Cornet in een tamelijk hoge ligging, kan nauwelijks toeval zijn.
Hoewel niet steeds expliciet vermeld, zijn een aantal versetten geschreven voor een bas- of
discantsolo. Een belangrijk deel van deze groep kan worden uitgevoerd met gebruikmaking
van gedeelde registers op slechts één manuaal. De deling is niet altijd identiek; een plausibele
verklaring kan zijn dat de samensteller werk van diverse componisten heeft verzameld. De
afwijkende deling zal aanvankelijk onopgemerkt zijn gebleven of is niet als problematisch
ervaren.
Binnen het oeuvre van Peeter Cornet (ca. 1575 - 1633) zijn slechts twee werken bekend waarin
de componist gebruik maakt van een gedeeld klavier. Het is opvallend dat alle composities
waarin Cornet uitgaat van een gedeeld klavier uit Oxford, Christ Church MS. 89 komen, terwijl
uit de overige bronnen van Cornet’s oeuvre geen enkele aanwijzing bekend is met betrekking
tot het gebruik van gedeelde registers. De redenen daarvoor zijn niet duidelijk. De selectie van
de werken houdt mogelijk verband met het moment van ontstaan van de manuscripten en/of
het oorspronkelijke gebruik (‘doelgroep’) ervan. Daarbij moet niet alleen gedacht worden aan
de inbreng van de componist, maar vooral aan dat van de kopiist. Pieter Dirksen veronderstelt
m.i. terecht dat een belangrijk selectiecriterium voor de samensteller van Christ Church MS 89
de uitvoerbaarheid op een één-klaviersorgel moet zijn geweest182.
De recente toeschrijving van twee werken uit het Novello-manuscript aan Peeter Cornet blijkt
een pijnlijke vergissing (zie ook p. 23 en voetnoot 190): in beide gevallen wordt de
registratieaanduiding verward met de naam van de componist! Andere redenen voor deze
toeschrijving ontbreken in het geheel. Deze werken laat ik daarom hier buiten beschouwing.
Op grond van de ons bekende composities van Peeter Cornet voor een gedeeld klavier kan
men vaststellen dat de componist is uitgegaan van de deling op c’ / cis’. Het betreft een
‘Fantasia 8i toni’ en het derde vers (Resurrexit sicut dixit) van het Regina Caeli. Een incomplete
reeks versetten op het Te Deum is anoniem overgeleverd, maar wordt op stilistische gronden
eveneens aan Cornet toegeschreven183. Het achtste en tiende vers zijn voor een solistisch
discantregister gedacht en kunnen op een gedeeld klavier vertolkt worden. In het zevende vers,
voor een linkerhand-solo, houdt de componist echter geen rekening met de deling en zijn twee
klavieren noodzakelijk.
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Peeter Cornet moet goed op de hoogte zijn geweest van de ontwikkelingen in de orgelbouw;
niet alleen zijn functie van hoforganist doet dat veronderstellen, ook zijn taak als adviseur en
keurmeester in o.a. Mechelen en Grimbergen doet zulks vermoeden. Tijdens het organistschap
van Cornet herstelde en wijzigde Mathieu Langhedul het orgel van de hofkapel in Brussel. In
het contract wordt gestipuleerd dat ‘daer moet ghemaeckt worden enen nieuwen nachthorne,
beginnende ten halfven claviere, openbaers gestoffert met vier [ende] met ses pyppen op elcken stocke’184
Het gebruik van een gedeeld klavier sluit geheel aan bij de Spaanse ‘medio registro’
composities. Juist daarom is het spijtig dat meer specifieke informatie over het verblijf van
een zekere Pietro Cornetto aan het Spaanse hof ontbreekt. Er is nog steeds geen duidelijkheid
omtrent de aard en duur van een eventueel verblijf van Peeter Cornet in Spanje.
London, British Library MS 29486
Manuscript 29486 omvat 84 folio’s bladmuziek, overgeleverd in maar liefst 7 verschillende
handschriften. Naast versetten, preludia, intonaties en een groot aantal fuga’s zijn vier
fantasia’s opgenomen. Het overgrote deel van deze muziek is anoniem overgeleverd, van
slechts 11 intonaties en een ‘quarti toni fantasia’ kennen we de componist (resp. G. Gabrieli
en J.P. Sweelinck). Eén van de kopiisten heeft zijn werk gedateerd (‘finis Tonorum 27
Septembris 1618’)185. Op grond van Franstalige registratieaanduidingen zoals ‘le registre
coupe(z)’ of ‘Ce vers est pour les registres couppez ou cornet’ werd aanvankelijk Frankrijk als
plaats van herkomst verondersteld. Er zijn echter redenen om aan te nemen dat het
gedurende de eerste decennia van de 17de eeuw werd samengesteld in de Zuidelijke
Nederlanden (zie bijlage 4, p. 28, 29).
In het manuscript treft men diverse Magnificats aan. Enkele tellen het gebruikelijke aantal van
6 orgelverzen. Andere zijn daarentegen uitgebreid met een 7de verset dat volgens het bijschrift
dient te worden gespeeld met een gedeeld register. Het is wellicht zinvol te vermelden dat van
één van deze Magnificats (met 7 verzen) een editie in modern notenbeeld in druk verschenen
is186.
Eén fantasia (fol.20v - 21r) is in het licht van dit artikel bijzonder interessant: hoewel niet
expliciet vermeld in de titel, moeten we concluderen dat dit werk voor een solo met de
rechterhand in combinatie met een gedeeld klavier gedacht is. Stemkruisingen tussen solo en
begeleiding zijn afwezig en de deling tussen c’en cis’ ofwel cis’ en d’ wordt strikt gevolgd.
Een opmerkelijk fenomeen is het akkoord in mt. 54: niet zozeer de verdubbeling van de solo als
wel de nogal dissonerende e’ valt m.i. uit de toon. Hebben we hier te maken met een fout of
slordigheid van de kopiist? Het probleem kan eenvoudig ondervangen worden door de
genoteerde e’ in een f’ te ‘verbeteren’. Een transcriptie in modern notenschrift is, voorzien van
enkele aanvullende opmerkingen, aan het eind van dit artikel als bijlage 4 opgenomen.
Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 17771
In dit manuscript vinden we twee composities van John Bull (1562 - 1628) die op onze
zoektocht naar de ontwikkeling en het gebruik van gedeelde registers van belang zijn.
De orgelmuziek van John Bull dateert voor een belangrijk deel uit zijn Antwerpse periode. Het
ligt daarom voor de hand dat de componist vertrouwd was met het fenomeen van gedeelde
registers. Enkele Salve Regina-versetten van Bull lijken bedoeld voor een linker- of
rechterhandsolo. De bas/discantdeling wordt soms wel, maar vaak ook niet gerespecteerd.
Ook een Fantasia uit hetzelfde manuscript wordt aan Bull toegeschreven. Het gaat om een
monumentaal werk waarbij de rechterhand een solo vertolkt. Een vergelijking met Spaanse
composities van het ‘medio registro-type’ dringt zich op. Afwijkend is daarentegen de
ambitus van zowel begeleiding als solo; de stemkruisingen staan een vertolking op één
gedeeld klavier in de weg.
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Het register Cornet wordt vaak gebruikt in combinatie met grondstemmen of ter versterking
van de tongwerken. Verrassend in dat opzicht is de combinatie die genoteerd staat bij de
fantasia over ‘Laet ons met herten reyne’ uit de Messaus Codex (London, British Library, Add.
MS 23623). De registratie met Cornet en Cromhoren kan men als voorbode van het in de
klassieke Franse orgelliteratuur geliefde ‘duo’ opvatten. De exacte interpretatie van de
registratieaanduidingen blijft echter discutabel187.
Een eenduidige visie op het gebruik van gedeelde registers door Bull is daarom problematisch.
Novello-manuscript (Yale university, Beinecke Library, Osborn Music MS 533)
Dit recent herondekte manuscript is in de Zuidelijke Nederlanden halverwege de 17de eeuw
ontstaan. Het betreft een verzameling orgelwerken die veelal anoniem zijn overgeleverd.
Er zijn verschillende soorten papier gebruikt en ook zijn meerdere handschriften herkenbaar.
Pas op een later moment zijn alle bladen (op maat gesneden) en in één band gebundeld. Daniel
Piollet veronderstelt dat Abraham Van den Kerckhoven (ca. 1618 – 1701) één van de
auteurs/samenstellers van deze bron geweest zal zijn. Het manuscript ontleent zijn naam aan
een van de vroegere eigenaars: organist, uitgever en componist Vincent Novello. Na
omzwervingen in Engeland en Frankrijk is het manuscript in 1999 via Sotheby’s verkocht aan
de universiteit van Yale188. Enkele composities zijn in het kader van ons onderwerp – het
gebruik van de Cornet en gedeelde registers in het algemeen – bijzonder interessant:
Fantasia 4:ti toni: Cornet (p. 51-57)
Het betreft hier een zgn. cornetfantasie. Interessant zijn diverse echopassages (mt. 81-83) en een
strofe (mt. 18-22) waar het register Cornet tijdelijk uitgeschakeld dient te worden (zie ook p. 18).
De bijschriften ‘Cornet in’ en ‘Cornet out’ zijn overigens van latere datum.
Den Lustelijcken meij Cornet (p.200-205)
Het is begrijpelijk dat bekende melodieën zich uitstekend lenen voor het omspelen en variëren.
Aan deze compositie ligt het lied ‘de lustelijke mei’ ten grondslag. In ‘blokken’ worden
verschillende motieven van variaties toegepast. De melodie van het lied wordt virtuoos
omspeeld; in dat opzicht dringt zich een vergelijking op met de Fantasia in G van Abraham van
den Kerckhoven uit het Cocquiel-manuscript (MMB 135).
Beide hierboven genoemde composities zijn door Siegbert Rampe gepubliceerd189. In deze
editie wordt de registratie-aanduiding ‘Cornet’ geheel ten onrechte verward met de naam van
componist Peeter Cornet [!!]: zowel de structuur van de virtuoos omspeelde melodie
(rechterhand), als de toegepaste deling op c’/cis’ en de voor Peeter Cornet a-typische
klavieromvang (tot c”’) laten hierover geen twijfel bestaan.190
Fantasie pour la Trompette (p. 132 – 135)
De titel verwijst naar het gebruik van het register Trompet. In feite betreft het een fantasia met
een solistische partij voor de linkerhand. Alleen de bassolo wordt met de Trompet verklankt,
de meerstemmige begeleiding wordt met de rechterhand gespeeld.
Zonder titel [Fantasie pour la Trompette] (p. 36 – 42)
De struktuur van de compositie duidt op een solo voor de linkerhand. In dat opzicht lijkt een
vergelijking met de hierboven genoemde ‘Fantasie pour la Trompette’ gerechtvaardigd. De
rechterhand vormt een veelal driestemmige begeleiding. De verschillende frasen van de solo
worden onderbroken door korte intermezzi op de begeleidingsregisters.
In beide werken komen enkele stemkruisingen voor; het ligt daarom voor de hand deze
werken op twee klavieren uit te voeren. Het is niettemin opmerkelijk dat de caesuur van de
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deling nauwelijks en slechts incidenteel wordt overschreden. Een vergelijkbare situatie kennen
we van de Fantasia (c) van Abraham van den Kerckhoven uit het Cocquiel-manuscript (MMB
131). Een verklaring kan zijn dat de componist in eerste instantie uitgegaan is van een gedeeld
klavier maar dat de kopiist de partituur gecorrigeerd heeft zonder rekening te houden met de
deling191. Die duiding blijft echter hypothetisch.
Ondanks de ondubbelzinnig Zuid-Nederlandse herkomst lijkt het niet onwaarschijnlijk dat een
Spaans of Engels model als bron van inspiratie gediend heeft.
Cocquiel-manuscript (Brussel, Bibl. Albert I, Ms.II 3326)
Het Cocquiel-manuscript is de belangrijkste bron voor de orgelwerken van Abraham van den
Kerckhoven. De hier gehanteerde nummering van zijn composities komt overeen met die van
de eerste (quasi volledige) editie in de reeks Monumenta Musica Belgicae192.
Vooral in de versetten op de 8 kerktoonsoorten komt men vrij veel voorbeelden van het
gebruik van klavierdelingen tegen. In de meer omvangrijke vrije werken vallen vier fantasia’s
voor een discantsolo op. Deze worden gewoonlijk gespeeld met een registratie met de Cornet
en worden daarom wel aangeduid als ‘Cornetfantasieën’. Het betreft hier:
MMB 127
Het staat niet vast dat Abraham van den Kerckhoven als auteur moet worden
aangemerkt en er zijn redenen om deze toeschrijving in twijfel te trekken. Vooral het gebruik
van akkoorden op es en as in het middendeel is moeilijk te rijmen met de in de 17de eeuw
gebruikelijke middentoonstemming (gemodificeerd). De drieledige opzet wijkt af van alle
andere fantasia’s van Van den Kerckhoven. De undecime- en decime- grepen wijzen dan weer
ondubbelzinnig op een 17de-eeuwse oorsprong. De deling op c’/cis’ komt overeen met die in
andere werken van Van den Kerckhoven en maakt het werk perfect uitvoerbaar op een éénklaviersorgel193.
MMB 131
Op grond van het meer archaïsche karakter veronderstel ik dat het om een
relatief vroeg werk gaat (octaaf-echo’s, thema). De ambitus van de solo (c’- a’’) komt niet
overeen met de gebruikelijke deling op c’/cis’. Om die reden, én vanwege de in
middentoonstemming problematische c-klein toonaard, is wel verondersteld dat dit werk een
hele toon omlaag getransponeerd werd194. Een dergelijke transpositie verandert echter niets
aan de stemkruisingen van begeleiding en solo in maat 60, 69/70 en 74. Het werk is
ongetwijfeld als een solo voor de rechterhand gedacht, maar dan met gebruikmaking van 2
klavieren.
MMB 133
Wellicht het bekendste werk van de Brusselse componist. Deze fantasia is
misschien de meest overtuigende compositie van Van den Kerckhoven in dit genre en daarmee
een indrukwekkend getuigenis van de rijke Zuid-Nederlandse orgelkunst. Net als in MMB
127 en 135 wordt de deling op c’/cis’ consequent gerespecteerd. Er zijn geen redenen om de
authenticiteit van de toonaard in twijfel te trekken.
MMB 135
Het spreekt voor zich dat de Cornet als soloregister bij uitstek geschikt is voor
het vertolken, omspelen en variëren van liedmelodieën, etc. Hoewel de herkomst van de
melodie soms niet in de titel van een compositie vermeld wordt, zijn er aanwijzingen dat
dergelijke melodieën hun sporen hebben nagelaten in zgn. ‘vrije werken’. Een grondiger
beschouwing van de Fantasia in G (MMB 135) leidt tot de conclusie dat de (rechterhand-) solo
de melodie van het bekende kerstlied ‘Een kindeken is ons gheboren’ omspeelt. Voor meer
bijzonderheden verwijs ik naar de tekst ‘17de-eeuwse bewerkingen van kerstliederen –
Melodieën van composities van Browne en Van den Kerckhoven onderzocht‘ op
www.orgelhistorie.org
Herkenbosch, juni 2010
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Bijlagen
Bijlage 1

Beschrijving van de ‘Cornetz à boucquin’ door Jean Langhedul
(De in het kader van dit artikel relevante informatie is vet weergegeven)

C’est le devis de ce qu’il faut faire de neuf aux orgues de l’église des Augustins
de ceste ville de Paris
1586, 7 mars Et premièrement fault fere quatre souffletz de cinq piedz de long sur trois piedz
de large et sur trois piedz de lever: et refaire tous les portes ventz et le dict facteur prendra a luy
tous les souffletz qui sont à présent avec les conduitz.
Item, fault fere ung clavier de pédalles lesquelles ne feront que tirer le clavier despuis C
fa ut a bas jusques a son octave, avec les fainctes qui sont en tout unze marches; et le dit clavier
de pédalles tirera tousjours la monstre du grand corps d’orgues…
Item fault fere les cornetz de fer blanc neuf au dessus trompette ou sacquebutte, aultres
ceulx qui y sont parce qu’ils ne vallent riens, mais seullement les anches qui se trouveront
bonnes serviront195.
Item, fault desmonter tous les thuyaulx de leur sommyer, tant du grand jeu que du
positif, pour les refraichir et fere que le vent ne se perde et qu’il n’empruncte, racoustrer et
adoulcir le clavier du grand corps d’orgues.
Item, fault oster le jeu de musette et au lieu d’icellui fault fere ung jeu de clairon neuf de
fer blanc et les anches de cuyvre, sonnant à l’octave de la trompette en hault.
Item fault fere ung jeu de cornetz à boucquin commanceant en C sol fa ut qui est
le meilleu du clavier et continuant tout le clavier en hault et despuis C sol fa ut en
commanceant jusques’a f fa ut, fault mettre quatre thuyaulx a chascune marche et despuis
le my de B fa be my jusques a la fin, six thuyaulx a chacune marche et continueront
jusques à la dernière marche, pour lesquels sera tenu le facteur fere ung sommier appart,
au dessus des aultres thuyaulx, pour ce jeu susdict tant seulement.
Item, fault aussi fere au positif, aultre de la fluste de trois piedz, une flutte de six
piedz, bouchée, pour jouer avec le jeu de cornetz, le tout bien sonnant et accordant.
Item, fault adoucir le clavier du positif et le rendre aisé à jouer parce qu’il est par trop
fort à abbattre.
Item, fault fere au grand corps ung jeu de ciflet au lieu d’ung jeu de flustes de pied et
demy qui est de présent, lequel jeu de cifflet sera à l’octave de pied et demy en hault, à
descouvert, parce que par marche le dict jeu aura deux thuyaulx pour chacune marche, dont le
nasard sonnera a present sans l’ayde de sa quarte et la quarte servira d’un jeu de cifflet pour
lequel y aura un tiran neuf.
Item, fault accomoder le tremblant qui sera pour le grand corps d’orgues et pour le
positif, et ung jeu de rossignol et de tabourin.
Item, fault réunyr les jeux couppez tous ensemble.
Item, pour ce fere, le dit couvant fornira de sharfauldages tel que besoing sera ensemble
de deux mynes de charbon pour soulder et resoulder le thuyaulx et recoller ce qui sera
necessaire, douze livres de chandelle de suif et ung lieu commode pour travailler et retirer les
thuyaulx et souffletz au dedans du dict couvent.
Item, le dicte couvent fornyra de feraille tant pour le dict corps d’orgues que positif
ensemble le s souffletz et fléaulx et se fornira le dict couvent la charpenterye necessaire à la
commondité et construction des dictes orgues.
Item, fornira le dict couvent de menuiserye necessaire, tant pour les aisles du grand
corps d’orgues que du positif.
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Item, sera aussi forny par le dict couvent d’un homme pour souffler qeant l’ouvrier
accordera et besongnera au dedans du dict couvent.
Het tweede deel van het bestek bevat geen orgelbouwkundige informatie en is daarom niet
opgenomen in deze bijlage.
overgenomen uit:
Dufourcq, N.: ’Documents inédits rélatifs à l’orgue français….’, Paris, 1934, p. 142, 143
Bijlage 2

Het orgel in de abdijkerk te St. Martin de Boscherville (F)

Uit verschillende documenten blijkt dat de omvang van het register Cornet bij latere
verbouwingen van orgels werd aangepast en uitgebreid. Van dergelijke verbouwingen zijn
vaak nauwelijks of geen sporen bewaard gebleven. Van het historische orgel te St. Martin de
Boscherville (Normandië) zijn de originele cornetbanken echter in gewijzigde toestand
behouden gebleven.
Omdat de veranderingen duidelijk vastgesteld kunnen worden is dit voorbeeld bijzonder
illustratief en is het zinvol enkele bijzonderheden te verklaren.
Het orgel in St. Martin de Boscherville werd in 1627 gebouwd door G. Lesselier. Belangrijke
onderdelen van dit instrument bleven bewaard in het instrument dat in de jaren 1733-1737
door een onbekende orgelmaker werd gerealiseerd in dezelfde kerk. De restanten van dit in
de loop der jaren totaal vervallen orgel dienden als uitgangspunt voor een grondige
restauratie/reconstructie in 1993/94 door de Manufacture d’Orgues Bernard Aubertin
(Courtefontaine). In het kader van deze werkzaamheden documenteerde de orgelmaker de
bewaarde historische onderdelen en werd ook de gewijzigde toonomvang van de Cornet in
kaart gebracht.
Bij de bouw van het orgel in 1627 werd het register Cornet op twee bankjes boven de
windlade opgesteld. Elke bank was voorzien van 11 rijen boringen, een aantal dat
correspondeert met een omvang van 22 tonen (d.w.z. dis’ – c’’’).
In het kader van de verbouwing van het orgel in 1733 werd de orgelkast vergroot, werd een
tweede klavier toegevoegd en werden de dispositie en de klavieromvang gewijzigd.
Bij die gelegenheid werd de Cornet met 3 extra tonen uitgebreid: c’, cis’ en d’. Het pijpwerk
werd opgeschoven en voor h’’ en c’’’ werd in de banken een extra verboring aangebracht.
Voor de toevoeging van de c’ werden bank en rooster van de C-kant uitgebreid (zie
illustratie). Sinds de verbouwing van 1733 is het pijpwerk van beide manuaalwerken op
gecombineerde windladen opgesteld. De C-kant (G.O.) en Cis-kant (Pos.) zijn door elkaar op
één windlade opgesteld. Die aanleg verklaart ook het omwisselen van C- en Cis-kant van de
Cornet.
Met dank aan Bernard Aubertin (Courtefontaine), restaurateur van het orgel te St. Martin de
Boscherville, voor het beschikbaar stellen van deze gegevens en de hieronder weergegeven
tekening.
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Afb. 9 Schematische weergave van de wijzigingen die werden doorgevoerd aan de banken van de
Cornet van het orgel te St. Martin de Boscherville.

Bijlage 3

‘Werkstattbuch’ van Christian Vater (1697)196

Op blz. 72 (facsimile p. 66) vermeldt Vater de vulstemsamenstellingen van ‘Amsterdam’.
Over de Cornet staat het volgende beschreven:
“Cornet 5 a 6 fach ist ein Register so in Holland gebreuchlich und nicht uneben ist, die grösste Pfeife ist
Quintaden mensur gedeckt die übrig principalmensur”
c1
c1
c1
g1
c2
e2
}
2
2
2
2
3
3
3
c
c
c
g
c
e
e
}
diese Stimme geht nur
c3
c3
c3
g3
c4
e4
e4
}
durch dass halbe Clavier197
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de uitgever Uwe Pape ‘vertaalt’ deze samenstelling als volgt:
4’, 4’, 2 2/3’, 2’, 1 3/5’ vanaf c’. Vanaf c’’ verdubbeling van het tertskoor.
Aangezien vermeld wordt dat de grootste pijp (enkelvoud) een quintadeen-mensuur (gedekt)
heeft, lijkt mij een samenstelling met een 8’ koor plausibeler; het was immers niet
ongebruikelijk de reële lengte van een pijp te noemen, al dan niet verduidelijkt met de
klinkende toonhoogte.
d.w.z.

c’
c’’

8’(gedekt), 4’, 2 2/3’, 2’, 1 3/5’
8’(gedekt), 4’, 2 2/3’, 2’, 1 3/5’, 1 3/5’

Bijlage 4

‘Fantasia di Philippi’, London British Library MS 29486, fol. 20v, 21r

Hoewel de oorsprong van het manuscript niet met zekerheid kan worden vastgesteld, zijn er
diverse elementen die wijzen op een Zuid-Nederlandse herkomst.
Belangrijkste argumenten zijn:
• De Franstalige registratieaanwijzingen (‘pour les registres couppez’, etc) wijzen op een
Franse, dan wel Zuid-Nederlandse oorsprong. Kenton betoogt dat, indien het om een
Franse bron zou gaan, het opmerkelijk is geen enkele Franse compositie aan te treffen.
• De inhoud van het manuscript (liturgische werken / versetten, intonaties, korte fuga’s,
fantasia’s) komt in hoofdlijnen overeen met die van andere manuscripten van ZuidNederlandse origine (bv. Oxford - Christ Church MS 89, Yale - MS Novello, Liège - Liber
Fratrum).
• De verspreiding van werk van Sweelinck en Italiaanse componisten in de Zuidelijke
Nederlanden is gedocumenteerd in diverse bronnen. De aanwezigheid van werk van
deze componisten in een Zuid-Nederlands manuscript is daarom niet verwonderlijk.
Muziek van Sweelinck daarentegen is niet overgeleverd in 17de eeuw Franse bronnen.
• Dirksen ziet in de hieronder getranscribeerde Fantasia, die onmiskenbaar voor een solo
met de rechterhand en een gedeeld klavier gedacht is, een belangrijke reden om de ZuidNederlandse oorsprong te onderbouwen.
In de titel van de fantasia (fol. 20v, 21r) zijn de woorden ‘di Philippi’ doorgestreept. Dirksen
veronderstelt dat de oorspronkelijke toeschrijving aan Peter Philips foutief was en daarom
door de kopiist doorgehaald zou zijn. Indien de toeschrijving correct is, blijft de reden van
het corrigeren onduidelijk198.
Het doorhalen van de naam van de componist duidt in ieder geval op twijfel of verwarring
omtrent het auteurschap bij de kopiist van de notentekst. We weten daarom met zekerheid
dat het hier géén autograaf betreft. De bekendheid van Peter Philips als componist was voor
de kopiist evident. Philips was vooral populair in de eerste decennia van de 17de eeuw. Dat
sluit aan bij de datum 27 septembris 1618, zoals genoteerd door een van de samenstellers
van het manuscript. Op grond van die gegevens lijkt een voorzichtige datering (begin 17de
eeuw) plausibel.
De notentekst van Sweelinck’s ‘quarti toni fantasia’ blijkt nogal vrij ‘verbeterd’ te zijn en is
in hetzelfde handschrift als de hierboven vermelde fantasia overgeleverd. Het is daarom niet
ondenkbaar dat ook de partituur van de ‘Fantasia di philippi’ wijzigingen ondergaan heeft.
Bovendien kan men niet uitsluiten dat (één van) de kopiist(en) onbekend is geweest met het
gedeelde klavier, of dit fenomeen om onduidelijke redenen genegeerd heeft. Dat zou o.m.
het merkwaardige akkoord in mt. 54 kunnen verklaren. (Niet zozeer de verdubbeling van de
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solostem op een (slot)cadens is ongebruikelijk in het Zuid-Nederlandse orgelrepertoire, als
wel de ‘fout’ (e’ in plaats van f’).
Deze fantasia is vanuit historisch oogpunt bijzonder interessant: het is een van de vroegste
Zuid-Nederlandse voorbeelden van een compositie voor gedeeld klavier en staat daarmee
aan het begin van een traditie. In andere composities met een solistische partij voor linker- of
rechterhand (bv. John Bull (??): ‘Fantasia’199, William Browne: Fantasia 8i toni) heeft de
componist geen rekening gehouden met de deling van het klavier en zijn daarom twee
klavieren vereist.
Voor een editie van deze Fantasia in modern notenschrift zie: www.orgelhistorie.org
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