Een onbekende Nederlandse editie van ‘Die Orgel’ van F.L. Schubert
In 1867 publiceerde F. L. Schubert een boek getiteld ‘Die Orgel, ihre Bau, ihr Geschichte und
Behandlung’ bij uitgeverij Merseburger in Leipzig. Het boek beleefde verschillende herdrukken
(derde druk in 1898).
Franz Ludwig Schubert (1804-1868), niet te verwarren met de beroemde componist Franz Peter
Schubert (1797-1828), was actief als musicus, componist, dirigent en is auteur van diverse boeken
over muziek.
Hij leefde en werkte in Leipzig en Gera. Vanaf 1831 publiceerde hij niet alleen eigen composities
en bewerkingen, maar ook theoretische werken zoals een lesmethode voor trompet en klarinet,
en handboeken over ‘Das Pianoforte’ en thema’s als orkestratie.
Recent kwam ik een exemplaar op het spoor van een onbekende Nederlandse editie van
Schuberts boek over het orgel. De titel luidt: ’Het orgel – naar het Hoogduitsch van F.L. Schubert – Met
eene voorrede van Joh. Bastiaans’. De uitgave werd verzorgd door G.G. Sanders te Amsterdam, het
jaar van publicatie wordt helaas niet vermeld. Op basis van informatie in de tekst van het
boekwerkje kwam de uitgave in 1868 of kort daarna tot stand.
Het werkje telt 128 pagina’s (bladspiegel 12,3 x 18,5 cm) en is in een linnen band gebonden. Op
de omslag staat in goudopdruk: ‘Schubert – Het orgel’
De titels van de hoofdstukken geven een goede indruk van de onderwerpen die in het boekje
behandeld worden. Deze titels luiden als volgt: ‘De geschiedenis van het orgel’, ‘De hoofddeelen van het
orgel’, ‘Alphabetische naamlijst der registers’, ‘Het orgelspel’, ‘Het registreeren’ en ‘Oorzaken van voorkomende
gebreken en middelen tot verbetering daarvan’.
De tekst van Schubert is niet alleen vertaald maar ook bewerkt. De inhoud is op sommige punten
afgestemd op de Nederlandse doelgroep; zo wordt aan instrumenten op Nederlands grondgebied
en werk van Nederlandse bouwers bijzondere aandacht besteed.
Aan de vertaling/bewerking van Schuberts boek is een inleiding van J.G. Bastiaans (1812-1875)
toegevoegd. Bastiaans was van 1858 tot 1875 organist van het beroemde Müller-orgel in de
Grote- of St. Bavokerk te Haarlem. Bastiaans verbleef in het kader van zijn orgelstudie in de jaren
1836-1838 in Duitsland en onderhield contacten met collega’s van Duitse komaf. Dat zou een
verklaring kunnen zijn voor de connectie met het werkje van Schubert.
Bastiaans verzorgde overigens in 1867 ook de vertaling van een boekje van Schubert over de
piano.
Interessant detail is nog dat het titelblad van ‘ons’ exemplaar gesigneerd is door J.W. Besselaar sr..
We kunnen daarom concluderen dat het werkje deel uit maakte van zijn collectie.
In de bijlage is het titelblad en de inleiding van Bastiaans integraal gereproduceerd.
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