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al heel lang ben ik zeer geïnteresseerd in de orgelmu-
ziek van max reger. door de jaren heen heb ik ver-
schillende werken ingestudeerd en uitgevoerd, grote 
en kleine. Ook heb ik vaak (reger werken) geregis-
treerd tijdens concerten van o.a. jos van der kooy.tij-
dens een recital speel je niet alleen grote composities, 
maar ook kleine ter afwisseling. het publiek vindt het 
meestal mooi een aantal bekende koraalmelodieën te 
horen.

Over de werken zonder opusnummer die max reger 
heeft geschreven als bijlage bij diverse tijdschriften 
heb ik wel gehoord, maar verder is me daar weinig 
over bekend.  ik ben er nieuwsgierig naar en wil 
graag onderzoeken of het interessant is om met die 
composities bezig te zijn, niet alleen voor mezelf, 
maar ook voor mijn orgelleerlingen en koorzangers. 
een presentatie geven aan bijvoorbeeld de organis-
tenvereniging in de regio waar ik woon is een andere 
mogelijkheid om kennis door te geven.

de uitkomst zal ook interessant zijn voor professio-
nals, want wat reger eenvoudig noemt, hoeft dat niet 
te zijn en is dat waarschijnlijk ook niet.

hoe krijgt een componist bekendheid? tegenwoordig 
zijn er veel communicatiemiddelen maar rond 1900 
was dat niet het geval. max reger pakte het zo aan: 
hij  schreef veel composities als bijlage voor diverse 
tijdschriften en hoopte dat zijn muziek vaak gespeeld 
zou worden. een aantal van deze bijlagen, in dit ge-
val koraalbewerkingen, werd later opgenomen in de 
bundels  opus 67 en 79b. Ook schreef hij ontzettend 
veel brieven naar iedereen die maar iets zou kunnen 
betekenen om zijn composities onder de aandacht van 
het publiek te brengen. ‘max reger organiseerde zijn 
eigen roem’ zo werd het door susanne popp omschre-
ven. 1

hij had een goede vriend, karl straube, die een zeer 
bekwame organist was en veel concerten gaf. meestal 
voerde hij  regers nieuwe composities als eerste uit.

hoe zag de muziek eruit die max reger schreef als 
bijlage bij diverse tijdschriften en is die speelbaar 
voor amateurs?  zijn de werken ook interessant voor 
professionals?

Om aan de weet te komen welke composities zonder 
opusnummer door reger geschreven waren zou ik 
Reger Werkverzeichnis deel 1 en 2 van susanne popp 
moeten doorspitten. maar tijdens het bestellen van een 
aantal muziekboeken stuitte ik op het boek Max Reger 
Orgelwerke ohne Opuszahl. dat is een urtext uitgave 
heruitgegeven door michael kube in 2004. dat er een 
bundel was met de orgelwerken zonder opusnummer 
was me niet bekend. ik plaatste het meteen op de be-
stellijst. in dit boek staan 16 composities, waarvan er 
twee min of meer hetzelfde zijn: de oorspronkelijke 
compositie ‘romanze’ voor harmonium en de bewer-
king ervan voor orgel. nummer 1-9 zijn niet koraal-
gebonden composities, nr. 10 -15 koraalbewerkingen 
en nr. 16 is de hierboven genoemde compositie voor 
harmonium.

1 anderson, c., selected writings of max reger

bij de bespreking van de composities zonder opus-
nummer en in de conclusie hoop ik antwoord te geven 
op de volgende vragen:

•	 hoe ziet die muziek eruit? Wijkt zij af van de  
composities met opusnummer? 

•	 Wat is de verwantschap met de grote, moeilijke 
werken van reger?

•	 Waar werd de muziek gespeeld?

•	 is de muziek speelbaar voor amateurs?

•	 Wanneer en waarom speel ik die werken zelf op 
recitals?

een amateur is volgens het woordenboek ‘iemand die 
een kunst, vak, wetenschap of tak van sport uit lief-
hebberij beoefent’. 

leopold schmidt (1860-1927), schrijver en muziek-
criticus, haalde in zijn boek Aus dem Musikleben 
der Gegenwart een uitspraak van paul hense aan: 
‘Dilettant	heisst	der	kuriose	Mann	-	der	findet	Seine	
Freude  dran -  etwas zu machen, was er nicht kann’. 

2 deze uitspraak  is wel wat kort door de bocht, want 
soms bereikt een gemotiveerde amateur meer dan een 
musicus die na zijn studie weinig of niets meer doet 
met wat hij geleerd heeft.  schmidt stelde dan ook 
dat er van niet muzikale mensen tot beroepsmusici  
een heleboel verschillende gradaties in begaafdheid 
zijn. hij kende ‘musici’ die in wezen dilettanten en 
niet-musici die eigenlijk geboren kunstenaars waren. 
Waarschijnlijk zijn er ook veel mensen die kunstenaar 
hadden kunnen worden, maar het door de omstandig-
heden niet geworden zijn.

het is goed om te weten dat in duitsland de aandui-
dingen ‘akademie’, ‘konservatorium’, ‘musikschule’ 
etc. doorgaans door elkaar werden gebruikt. een on-
derscheid naar niveau kon nauwelijks gemaakt worden 

. 3Ook later, na invoering van de titel ‘hochschule für 
musik’ stonden de aanduidingen ‘konservatorium’ en 
‘musikschule’ eerder voor amateur- en kinderonder-
wijs.

2 schmidt, l., aus dem musikleben der gegenwart
3 axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900

nu wordt het duidelijk waarom reger zo’n moeite 
had met lesgeven op het conservatorium in Wiesba-
den. dat verbaasde me nogal want je mag toch aan-
nemen dat conservatoriumstudenten erg gemotiveerd 
zijn. maar hier waren waarschijnlijk veel amateurs 
bij voor wie de muziek helaas niet op de eerste plaats 
kwam.

het is lastig aan informatie over amateurorganisten 
te komen. ik heb veel mails verstuurd naar het max 
reger instituut, diverse bibliotheken  en muziekar-
chieven in duitsland. meestal kreeg ik enthousiaste 
reacties over het feit dat ik ermee bezig ben, maar 
kon men me niet aan bruikbare informatie helpen. 
uiteindelijk kreeg ik via het max reger instituut het 
e-mail adres van dominik axtmann, die er uitgebreid 
onderzoek naar heeft gedaan. hij stuurde me het vol-
gende artikel: Zur Situation von Kirchenmusikern um 
1900. het zal verschijnen in het boek  Reger-Studien 
9. Perspektiven der Orgelmusik Max Regers (carus-
verlag stuttgart).  ik mag het al van te voren lezen! 
daar ben ik zeer dankbaar voor want het  gaat precies 
over de informatie die ik nodig heb. 

Op de volgende vragen hoop ik een antwoord te krij-
gen:

•	 Wat was de positie van de amateurs? 

•	 Wat was hun niveau en verhouding ten  opzichte 
van professionals? 

Amateurs

i n l e i d i n g

Werken zonder Opus-nummer

v O O r W O O r d
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max reger
ohann baptist maximilian reger werd op 19 
maart 1873 geboren in het  stadje brand in 
het Fichtelgebergte in het zuiden van duits-
land. een jaar later verhuisde de familie naar 

Weiden, waar de vader, die  leraar was, een baan 
kreeg op een andere school (hij gaf o.a. muziekles). 
de eerste lessen op muzikaal gebied ontving de 
jonge max van zijn ouders: pianoles van zijn moeder 
en viool-, cello- en orgelles van zijn vader.4 

toen hij negen jaar oud was kreeg  hij piano- en or-
gelles van adalbert lindner, de plaatselijke organist, 
die muziek van bach tot brahms behandelde. 
in 1885 bouwde regers vader het afgedankte orgel 
van zijn school om tot huisorgel waarop max kon 
studeren. reger raakte daardoor vertrouwd met veel 
orgelliteratuur.  
van 1886 tot 1888 speelde reger tijdens de mis in de 
katholieke kerk als vervanger van zijn leraar lind-
ner, die het volgende daarover vertelt:  
‘Wenn er da an hohen Festtage bei beginn und am 
schlusse des gottesdienstes mit dem vollen Werke 
seiner	unerschöpflichen	Phantasie	freien	Lauf	liess,	
konnte man akkorde und akkordverbindugen von 
solch enerhörter kühnheit vernehmen, dass es wohl 
vergeblich gewesen ware solche in einem der damals 
gebräuchlichen lehrbücher für harmonielehre zu 
entdecken. der gipfel aber erreichte diese harmoni-
4  Wirth, h., reger

sche rigorisität, nachdem sich mein Organist auch 
tief in die tonwelt richard Wagners versenkt hatte. 
seine improvisationen wurden da immer chromati-
scher, dissonanzengespickter und oft dermassen ton-
reich	und	vollgriffig,	dass	mein	armer	alter	Balgtreter	
trotz grösster anstrengung mittels der vier grossen, 
teilweise schon defekten schöpfbälge nicht mehr 
das nötige Windquantum herbeizubringen vermochte 
und manchmal nicht übel lust zeigte, inmitten dieser 
grausamen sisyphusarbeit auf und davon zu laufen’.5 

 

deze periode was van grote waarde voor de orgel-
werken die later zouden ontstaan.
Op 15-jarige leeftijd bezocht max reger de bayreu-
ther Festspiele, waar hij ‘parsifal’ en ‘die meister-
singer von nürnberg’ van richard Wagner (1813-
1883) hoorde. volgens zijn zeggen heeft hij daarna 
eerst veertien dagen gehuild en besloot toen musicus 
te worden.6 

zijn eerste compositie (‘Ouvertüre h-moll’ voor een 
dilettantenverenging in Weiden)werd aan hugo rie-
mann  gestuurd, die regers talent erkende.7 

  hij stuurde hem leerboeken over harmonieleer, con-
trapunt en vormleer.  

5  anderson, c., max reger and karl straube
6  Wirth, h., reger
7  popp, s., shigihara, s., max reger am Wendepunkt   
  zur moderne

Max Reger 1890

Jeugd
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Hugo Riemann (1849-1919) was een duits mu-
ziektheoreticus en historicus, pianist, dirigent, peda-
goog en componist. na de Frans-duitse oorlog van 
1870, waarin hij soldaat was, ging hij naar het conser-
vatorium in leipzig. hij studeerde daar muziekthe-
orie, compositie en muziekgeschiedenis. riemann 
werd vooral bekend vanwege zijn muziektheoretische 
geschriften o.a. Musiklexikon en het Handbuch der 
Harmonielehre. hij werd als een van de grondleggers 
van de moderne muziekwetenschap beschouwd.8

- de ‘neue Wiener schule‘ was een stroming aan   
het begin van de 20e eeuw die de overgang maakte 
naar atonale muziek en twaalftoonsmuziek. arnold 
schönberg was de belangrijkste persoon binnen de 
‘neue Wiener schule‘. een kring van componis-
ten vormde zich om hem heen. de ‘Wiener schule‘ 
of ‘schönberg-schule‘, plaatste zichzelf in de tradi-
tie van brahms tot mahler. er kwam hevige kritiek 
op hun composities. in de jaren ‘30 van de vori-
ge eeuw viel de ‘Wiener schule‘ uit elkaar. schön-
berg emigreerde naar amerika vanwege de op-
komst van het nationaal socialisme in duitsland.9 

 

hugo riemann had niets met de ‚neue Wiener 
schule‘. hij gaf traditioneel les: bach-beethoven-
brahms. riemann zag brahms als hoeder der klas-
sieken en had kritiek op de muziek die daarna 
gecomponeerd werd. dat verklaarde waarom hij pro-
beerde regers Wagner-enthousiasme te temperen.10 

 Ook daardoor brak hij in het begin van de 20e 
eeuw met reger hoewel hij eerst erg onder de 
indruk van het talent van zijn student was.11 

8  Willemze,t., componistenlexicon
9  internet, blog des musik-gk kaiserin augusta 
schule, Wiener schule
10  Wagemans , p.j., vanuit max reger
11 Wagemans , p.j., vanuit max reger

 
eger studeerde piano, orgel, compositie en 
theorie bij hugo riemann van 1890–1895. 
eerst aan het conservatorium in sonders-

hausen, later volgde hij riemann naar Wiesbaden.12 

in die tijd ontwikkelde hij een hele goede compositie-
techniek en zijn persoonlijke stijl. 

in 1893 was reger zowel student (theorie) als docent 
(orgel en piano) op het conservatorium in Wiesbaden. 
vanaf 1894 was reger er niet langer student, maar al-
leen leraar voor piano en orgel. het conservatorium in 
Wiesbaden had veel studenten uit het buitenland o.a. 
uit engeland, de usa en nederland.

reger schreef recensies voor de Allgemeine  Musik-
Zeitung. Over hem werd vaak negatief geschreven, 
maar zelf kon hij er ook wat van. Op een keer had hij het 
te bont gemaakt en werd ontslagen (oktober 1894).13 

 later dat jaar schreef arthur smolian een zeer po-
sitief artikel Max Reger und seine Erstlingswerke in 
het Musikalisches Wochenblatt. ‘in een tijd van op-
pervlakkigheid waren regers composities ernstig en 
groot. ze werden gezien als waardevolle aanvulling op 
het repertoire’. reger bedankte smolian uitvoerig.14 

 
hugo riemann vertrok in de herfst van 1895 naar 
leipzig. de situatie op het conservatorium was niet 
meer zo prettig, het aantal studenten was nogal af-
genomen, het salaris niet langer voldoende. reger 
bleef zijn lesuren houden en had nogal wat privé-
studenten zodat hij genoeg inkomsten had. Over 
het muziekleven in Wiesbaden schreef reger dat 
het troosteloos was. men mocht zijn mening niet 
geven en daarom had hij het kritiek leveren opge-
geven. reger vond het jammer dat hij riemann we-
gens geldgebrek niet kon volgen naar leipzig. aan 
het conservatorium waren bijna geen vakstudenten 
en hij moest veel les blijven geven aan grotendeels 
onbegaafde mensen voor een erbarmelijk salaris.15 

reger had scherpe kritiek op het dilettantisme. hij 
was zijn collega’s een doorn in het oog vanwege 
zijn composities. de meesten hielden zich bezig 
met de muziekhistorische praktijk en waren niet ge-
interesseerd in de nieuwe muziek die reger com-
poneerde. daardoor had hij het niet gemakkelijk 
en waren er weinig mensen waar hij mee optrok.16 

 

12  popp, s.,/shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne
13  popp, s., der junge reger
14  popp, s., der junge reger
15  popp, s., der junge reger
16  popp, s., der junge reger

reger had (in 1895) contact opgenomen met Ferruccio 
busoni, componist en concertpianist,. ze hadden als 
gezamenlijk doel bachs orgelwerken door transcripties 
voor piano bij een groter publiek bekend te maken.17 

 

toen riemann weg was, kon reger  het niet alleen 
bolwerken en werd hij erg depressief. hij raakte te-
leurgesteld door het gebrek aan belangstelling van 
het publiek en de slechte recensies. Ook lesgeven 
aan niet getalenteerde mensen vond hij vreselijk.  hij 
keerde terug naar zijn ouderlijk huis. tijdens die crisis 
schreef hij het eerste grote orgelwerk: ‘suite e-moll’ 
opus 16, opgedragen aan de ‘manen j. s. bach’, in 
de geest van bach.(‘aus tiefer not schrei ich zu dir’ 
en ‘Wenn ich einmal soll scheiden’ zijn twee kora-
len die erin verwerkt zijn). reger knoopte in zijn 
orgelcomposities bij bach aan door dezelfde vor-
men te hanteren en zijn polyfonische schrijfwijze.18 

  hij stuurde de compositie aan  johannes brahms, die 
een vriendelijke brief terug stuurde.   

bijna niemand nam notitie van de nieuwe composi-
ties van reger. dat veranderde toen hugo riemann 
zijn collega heinrich reimann erop opmerkzaam 
maakte. die heeft de composities met grote inte-
resse  bestudeerd. een van de studenten van rei-
mann was karl straube. reimann liet hem opus 
16 van max reger zien en dacht dat het werk zo 
moeilijk was dat het onspeelbaar zou zijn. daar-
door ging  straube er vol energie mee aan de slag 
en in maart 1897 bracht hij als eerste het orgelwerk 
van reger ten gehore in berlijn. zijn spel werd ge-
roemd, maar de compositie afgekraakt. ‘eine uner-
quickliche musik, mehr unerquicklich als musik’.19 

  
Waarschijnlijk is in deze tijd regers  afkeer van de we-
tenschap en wetenschappers (‘schriftgeleerden’) ont-
staan. een uitspraak van reger was:‘de wetenschap 
schrijft over muziek, de componist schrijft, ‘maakt’ 
muziek’.   Op zich is het niet de wetenschap waar hij 
tegen ageert, maar het  pedante, de kleingeestigheid 
en het niet kunnen begrijpen van artistieke motiva-
ties die voor hem absoluut duidelijk waren. muziek 
van hem of een andere moderne componist was in hun 
ogen synoniem met de beeldenstorm.

Op 1 oktober 1896 moest reger een jaar in dienst. 
voor dat jaar moest hij zelf 2500 mark betalen voor 
zijn uitrusting, kleding, verzorging en onderdak. dat 
was een grote som geld. daardoor was hij heel hard 
17  popp, s., der junge reger
18  popp, s.,/shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne
19  Wirth, h., reger

aan het werk om maar zoveel mogelijk geld te verdie-
nen met componeren en te kunnen sparen voor het jaar 
waarin hij waarschijnlijk niet zoveel kon werken. zijn 
ouders	 konden	 hem	 financieel	 niet	 ondersteunen.20 

de periode in Wiesbaden, 1890-1898, was een be-
langrijke tijd in het leven van max reger. hij 
sprak zelf over zijn ‘sturm- und trankzeit’.21 

 hij rookte en dronk veel, vooral wijn, maar werkte ook 
hard. ‘denken sie an mendelssohn – an mozart – an 
schubert – an Wolf, uns wird nicht viel zeit gelassen, 
und ich muss mein Werk fertig haben’. dit waren woor-
den die hij tot edith mendelssohn bartholdy sprak.22 

het vele drinken van reger was te dan-
ken aan een erfelijke lichamelijke afwijking.23 

hij sliep vaak slecht, voelde zich soms  erg zwak en 
dacht niet lang meer te zullen leven.

20  popp, s., der junge reger
21  Wirth, h., reger
22  Wirth, h., reger
23  Wagemans , p.j., vanuit max reger

Hugo Riemann

10

 
arl straube gaf een aantal concerten in 
Frankfurt (1898) die reger bezocht. straube 
speelde onder andere ‘suite e-moll’ opus 16. 

de ontmoeting mondde uit in een levenslange vriend-
schap. het is niet bekend wat reger wist over strau-
be, zijn achtergrond, technisch talent, ideeën over uit-
voeringspraktijk en sympathie voor oude of nieuwe 
muziek. Ook weten we niet of reger naar het concert 
ging omdat er een compositie van hem gespeeld werd 
of dat hij nieuwsgierig was naar de rijzende reputatie 
van straube als organist.

tussen max reger en karl straube vond een uitge-
breide briefwisseling plaats. die begon in mei 1901, 
toen de grote Weidener orgelwerken geschreven zijn.  
reger vroeg veel aandacht, stuurde aan straube wel 10 
kaarten terwijl die er maar 1 terugstuurde.  hij hield 
van een grap en kende veel moppen, die hij gesorteerd 
in bakken bewaarde.  Ook stuurde hij vaak kaarten en 
brieven met allerlei onzin naar vrienden en bekenden.24 

 

reger en straube hadden geleerd het grote muzikale 
verleden van duitsland te waarderen. straube was en-
thousiast over het werk van reger. hij zag in hem de 
24  popp, s., shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne

r
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Wiesbaden (opus 1-18)   1890-1897 
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opvolger van bach. dat gaf reger zelfvertrouwen en 
zijn productie van orgelmuziek nam toe. hij maakte 
een aantal orgelcomposities o.a.: ‘Fantasie für Orgel 
über den choral ‘ein feste burg ist unser gott’ op.27, 
opgedragen aan karl straube.

reger schreef van alle orgelwerken twee exempla-
ren in het net, één voor straube en één voor de uitge-
ver. straube speelde de eerste uitvoering vaak uit dit 
manuscript en veranderde er ook meestal wat aan. 25 

	Van	 ‘Sonate	fis-Moll’	 opus	33	werd	 een	 aantal	 va-
riaties weggelaten door reger.langzamerhand wer-
den de kritieken beter. daardoor groeide regers 
zelfvertrouwen ondanks de twijfels van zijn familie. 

25  popp, s.,max reger briefe an karl straube

 
n 1901 verhuisde reger met zijn ouders en zus 
naar münchen om weer deel uit te kunnen maken 
van	het	officiële	muziekleven.

in 1902 trouwde hij met elsa von bercken, een ge-
scheiden protestantse vrouw. daardoor ontstond ruzie 
in de familie. vooral regers rooms-katholieke zus 
en moeder maakten bezwaar. elsa en max adopteer-
den twee dochters: christa in 1907 en lotti een jaar 
daarna.

in 1905 werd reger leraar compositie, contrapunt en 
orgel aan de ‘münchner akademie der tonkunst’. hij 
had veel succes op zijn concertreizen behalve in zijn 
woonplaats münchen.

reger schreef in een brief aan karl straube dat hij alle 
privélessen op wilde geven om tijd te krijgen voor het 
componeren. Op een gegeven moment had reger veel 
last van zijn hand. hij kon nauwelijks schrijven en 
helemaal niet pianospelen (geen concerten geven).26 

in een essay over johann sebastian bach in 
Die Musik (oktober 1905) schreef reger: ‘voor 
mij is bach het begin en het einde van alle mu-
ziek, alle ware progressie is gebaseerd op hem’!27 

26  popp, s.,max reger briefe an karl straube
27  Wirth, h., reger

 
eger nam het beroep aan naar leipzig als 
universiteitsdirecteur en conservatoriumle-
raar (compositie), waar hij in 1907 kon be-

ginnen. na de verhuizing stopte de briefwisseling met 
straube, die ook in leipzig woonde.

in 1908 werd reger door de universiteit van jena 
benoemd tot doctor. de universiteit van berlijn ver-
leende hem die titel in 1910. reger was hier zeer mee 
ingenomen. vanwege zijn eenvoudige afkomst voelde 
hij zich vaak minder dan anderen. hij werd zelfbe-
wuster en onafhankelijker.

straube dacht over sommige dingen anders dan reger. 
(o.a. bachinterpretatie en hij veroordeelde het explo-
sieve en niet altijd diplomatieke gedrag van reger).28 

de vrienden groeiden langzamerhand uit elkaar.

in 1910 vond in dortmund  een max-reger-Fest 
plaats. het was het eerste meerdaagse concertge-
beuren met een nog levende componist. het feest 
waarbij reger aanwezig was, was erg succesvol!29 

28  anderson, c., max reger and karl straube
29  popp, s., shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne

Familie Reger (1910)

 
 

n 1911 werd reger hofkapelmeester in meiningen. 
hij organiseerde twee concertreizen voor het or-
kest en maakte zelf ook een tournee (21 concerten 

in 22 dagen). de hertog was zeer tevreden met reger. 
die bleef ondanks de vele concerten lesgeven aan het 
conservatorium in leipzig en reisde daarvoor heen en 
weer. ’s avonds ontmoette hij karl straube en als van-
ouds overlegden ze weer over de composities van reger. 
reger had veel volgelingen. het was ‘in’ om bij 
hem te studeren. de meeste van zijn leerlingen kre-
gen ook les van straube. de organisten die van het 
conservatorium in leipzig afkwamen waren tech-
nisch en theoretisch hun instrument meester.30 

reger promootte zichzelf naast componist ook als 
pianist en dirigent.31 Wanneer reger zelf dirigeerde 
of speelde, kon hij zijn eigen interpretatie van zijn 
eigen composities geven en precies duidelijk ma-
ken wat hij bedoelde met ffff en pppp. hij creëerde 
ook een vloeiende overgangsdynamiek. aan com-
poneren kwam hij alleen in de zomermaanden toe. 
in het seizoen 1912/1913 dirigeerde en speelde reger 
106 concerten met veel succes!

regers gezondheid verslechterde. met behulp van 
alcohol probeerde hij gaande te blijven. goede 
raad nam hij niet aan. na een concert stortte re-
ger in. hij verbleef 4 weken in een sanatorium in 
meran waar hij meteen weer begon met bewerken 
van nieuwe en eigen composities. Ook vermaakte  
hij de overige patiënten met muziek en grappen.32 

   hij besloot de baan in meiningen, die teveel van zijn 
krachten vroeg, op te zeggen. in 1915 verhuisde re-
ger naar jena. daar hoopte hij zijn ‘freie jenaische 
stil’ te beginnen.

30  prick van Wely, m.a., het orgel en zijn meesters
31  popp, s., shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne
32  popp, s., shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne

Wilhelm Thielmann ‘Karikatuur Max Reger’ (1913)

i r

i

München  (opus 65-99) 1901-1906 Leipzig (opus 100-122)  1907-1911  

Meiningen (opus 123-140)  1911-1915        
Jena (opus 141-146)  1915-1916 
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ndanks de oorlog maakte hij concertreizen 
om nieuw werk te promoten en had daarbij 
veel succes. elke  nieuwe compositie werd 

met spanning verwacht, want men wist van te voren 
niet of het een eenvoudig of ingewikkeld werk zou 
zijn. Overal  wilde men dat hij kwam optreden.  dat 
gaf altijd sensatie.33 max reger maakte veel concert-
reizen ook naar het buitenland: Oostenrijk, belgië, 
nederland, engeland, tsjecho-slowakije en rusland. 
concerten met zijn werk vonden plaats in Frankrijk 
en de vs.

in nederland heeft reger 14 concerten gegeven als 
pianist en dirigent.34 het eerste was op 28 decem-
ber 1905, het laatste op 26 maart 1916. het neder-
landse muziekleven was in die tijd erg op duits-
land gericht, zodat reger geen moeite hoefde te 
doen om bekendheid te krijgen. in 1905 werd hij 
uitgenodigd in den haag een concert te geven.re-
ger  had veel succes en legde voor het volgende jaar 
weer een aantal concerten vast. in 1907 was hij in 
amsterdam en rotterdam en utrecht. hij speelde 
piano en dirigeerde diverse orkesten. in een brief 
schreef hij ‘die holländer sind regertoll, alle zei-
tungen sind voll von mir’ etc. (16 februari 1907)35 

 

in 1916 was het succes minder. men vond dat reger 
mat speelde. hij was door het vele werken en reizen 
oververmoeid en bijna aan het eind van zijn krachten.
33  popp, s., shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne
34  Wagemans, p.j., vanuit max reger
35  Wirth, h., max reger

n dat jaar was reger bezig met een nieuw 
groot orgelwerk opus 135b ‘Fantasie und 
Fuge d-moll’. 20 bladzijden die hij straube in 

april hoopte te geven. Op 22 april stuurde reger 
als paasgroet het nieuwe orgelwerk aan straube. 
het stuk verscheen pas na regers dood in druk. men 
weet niet of straube er veel aan veranderd heeft.36 

 

donderdagavond 10 mei ontmoetten de vrienden el-
kaar nog in leipzig. reger voelde zich niet lekker. 
straube bracht hem naar het hotel. ’s nachts  overleed 
reger daar aan een hartaanval. 

36 popp, s.,/shigihara, s., max reger am Wendepunkt

eger liet 146 werken met opusnummer achter en 250 zonder.   
Ook heeft hij talrijke bewerkingen gemaakt van ei-
gen en andermans  composities. dat was  in die tijd gebrui-

kelijk om zodoende oorspronkelijke werken bekendheid te geven.37 

 

in een brief van maart 1905 schreef reger dat hij niet wil dat zijn 
‘jeugdzonden’ (opus 1-19) opnieuw zouden worden uitgegeven.38 

 uitgever augener had er bij reger op aan gedrongen eenvou-
dige (en dus makkelijk verkoopbare) pianowerken te schrijven. 
(Op.10-15 en 17, waar reger later niet erg tevreden over was).39 

  
Ooggetuigen meldden dat reger veel composities in een keer opschreef 
zonder gebruik te maken van schetsen. vaak maakte hij slechts aanteke-
ningen van korte motieven of combinaties van thema’s. het concept had 
hij in zijn hoofd.  helaas is een groot deel van de aantekeningen vernietigd. 
soms gebruikte reger de door hem afgekeurde schetsen zelfs als pakpapier.40 

  

Om duidelijk te maken hoe een werk uitgevoerd moest worden voeg-
de hij zoveel aanwijzingen toe, dat het onoverzichtelijk werd. reger 
schreef zijn composities vanaf opus 6 met verschillende kleuren inkt.  
zwart voor de noten en rood voor de vele aantekeningen. dit deed hij 
om alle gegevens duidelijk te maken ook voor de zetter zodat er zo wei-
nig mogelijk fouten in de gedrukte partituur zouden komen te staan.41 

reger stamde uit een lerarenfamilie. vandaar misschien zijn ijver en zin voor 
orde, zijn voorliefde voor de rode pen en de vele aanwijzingen in de composities 
alsmede de vele herhalingen in zijn brieven.

37 popp, s., der junge reger
38 popp, s., max reger briefe an karl straube
39 Wagemans, p.j., vanuit max reger
40 popp, s.,/shigihara, s., max reger am Wendepunkt
41  popp, s.,/shigihara, s., max reger am Wendepunkt zur moderne

Max Klinger ‘Reger auf dem Todenbett’

Een schets van het derde deel 
van ‘Sinfonietta’ opus 90 diende 
als verpakkingsmateriaal               

Eerste pagina van ‘Wachet auf ruft 
uns die Stimme’

iO

r

Concertreizen 1916

Composities
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eger was een spiritueel persoon. hij voelde 
zichzelf een boodschapper van god die op 
de wereld was gekomen om de duitse mu-

ziek van de dwaalweg van Wagner terug te bren-
gen naar de werken van de klassieke periode. hij 
voelde zich geleid door een eeuwige kracht en keek 
met verbazing naar zijn eigen creatieve prestaties.42 

deze ervaring leidde hem tot nederigheid en beschei-
denheid over zijn eigen werk. dat is te beschouwen als 
de mooiste en opmerkelijkste karaktertrek in regers 
persoonlijkheid. zwaarmoedigheid klinkt in zijn wer-
ken door. het religieuze van reger was in tegenspraak 
met de tijd die eigenlijk areligieus ingesteld was.43 

 
rond de eeuwwisseling (1900) bracht men het orgel 
in verband met de kerk en de liturgie, ondanks de bij-
dragen van mendelssohn, liszt en rheinberger.  daar-
door was het tamelijk uniek dat een jonge componist 
de aandacht op zich vestigde en daarbij het orgel 
gebruikte om door te breken. reger had succes: een 
steeds groter wordend aantal spelers raakte geïnteres-
seerd in zijn orgelmuziek. 

 
eger die rooms-katholiek was schreef wei-
nig composities voor de rooms-katholieke 
liturgie. die zouden niet aan de eisen van het 

caecilianisme hebben voldaan. het caecilianisme 
was een stroming binnen de kerk die de kerkmuziek 
wilde zuiveren. men greep terug op de muziek van de 
oude meesters. de kerkmuziek werd in een keurslijf 
gedrongen en kon de ontwikkelingen in de kunstmu-
ziek niet langer volgen. het betekende een breuk tus-
sen de profane kunstmuziek en de r-k. kerkmuziek. 
regers speelstijl week nogal af van die van de 
toenmalige organisten in de r-k.-kerk. hij kreeg 
als commentaar dat hij anders moest spelen want 
de mensen konden zich niet concentreren en het 
orgel zou door zijn spel beschadigd worden.44 

42  anderson, c., max reger and karl straube (straube, 
briefe eines thomaskantors)
43  anderson, c., max reger and karl straube
44  breitkopf & härtel, max reger ein symposion

ussen 1933 en 1945 werd reger door de 
staat geaccepteerd als ‘duitse meester’.45 

reger paste met zijn uitingen in alle politieke 
partijen. patriottische composities ‘vaterlän-

dische Ouvertüre’ op.140, Orgelstücke op.145 ( ter 
nagedachtenis aan de gevallenen van 1914/15), heb-
bel-requiem op.144b vielen in de smaak bij de nazi’s 
net als regers  monumentale stijl, die goed paste bij 
hun grootheidswaanzin.

bij de vocale composities zorgde de latijnse tekst 
voor een probleem. daar moest een duitse tekst voor 
in de plaats komen. de muziek van onder andere re-
ger werd gebruikt om duitse muziek te propageren 
in plaats van jazz, chansons, schlagers en operette.46 

na de oorlog bleef dit alles aan reger kleven. 

a regers dood had edith mendels-
sohn bartholdy, de vrouw van een klein-
zoon van mendelssohn, in leipzig het 

max-reger-gesellschaft opgericht. haar doel 
was het werk van reger regelmatig uit te voe-
ren en wetenschappelijke publicaties te doen.47 

 het max-reger-gesellschaft was tijdens de oorlog 
ontbonden. veel regerinterpreten waren geëmigreerd. 

elsa reger richtte in 1947 in bonn het max-reger-
instituut op (mri). men begon met niets, maar na 
verloop van tijd lukte het een groot deel van de ver-
strooide manuscripten en brieven terug te kopen. 
het reger-archiv, dat gevestigd was in Weimar werd 
naar meiningen overgeheveld. (nu in staatliche mu-
seen).

na de tweede Wereldoorlog werd de meeste muziek 
van max reger minder vaak uitgevoerd. zijn orgelmu-
ziek heeft wel een plaats op het repertoire gehouden. 
vanaf 1960 is er een langzame kentering. in 1966, 
het 50e gedenkjaar na regers overlijden, werd er 
veel aandacht aan zijn muziek geschonken evenals in 
1973. de overgangsdynamiek werd weer als wezen-
lijk voor de orgelwerken gezien.48

in 2016 is het 100 jaar geleden dat max reger over-
leed. een prachtige gelegenheid om hem te gedenken.
45 popp, s.,/shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne
46 popp, s.,/shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne
47 popp, s.,/shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne
48  popp, s., shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne

arl straube leefde van 1873 tot 1950. zijn ge-
boortejaar is hetzelfde als dat van max reger. 
karl groeide op in berlijn in een culturele en 

intellectuele omgeving. zijn vader was  instrument-
maker en organist. zijn moeder, die pianiste was, 
sprak verschillende talen en las grieks en hebreeuws. 
ze stimuleerden karl bij zijn carrière in de muziek. 
dit in tegenstelling tot regers ouders.

straube heeft zich tijdens zijn studie onder andere 
bezig gehouden met muziek van bach, rheinberger, 
guilmant, muffat, liszt, pachelbel. hem wachtte een 
grote carrière. hij verving  zijn leraar als organist op 
het sauer orgel in de kaiser-Wilhelm-gedächtniskir-
che en maakte veel concertreizen. 

straube was op geen enkele manier een compo-
nist en had zich speciaal toegelegd op interpre-
tatie van composities van anderen. hij  stond 
bekend als een welbeschouwende, maar niet cre-
atieve intellectueel. reger daarentegen werd 
gezien als een geniale instinctieve persoon.49 

  
volgens straube  waren de duitse orgelmuziek en het 
orgelspel nogal gedegenereerd in de 19e eeuw. hij moe-
digde reger aan door te gaan met componeren voor or-

49 anderson, c., max reger and karl straube

gel. in reger zag straube de verloren kunst terug van 
bach en de oude meesters. in een essay (1902) schreef 
hij daarover: ́ reger nam de traditie op, waar bach die 
had neergelegd. reger werkt in de geest van bach. hij 
draagt culturele elementen uit het verleden met zich 
mee en laat die op een artistieke manier herleven´.50 

 Ondanks hun vriendschap had straube wel commen-
taar op reger. Onder andere de onmogelijkheid om 
zijn bedoelingen met de muziek uit te drukken.

 
‘ e muziek is afhankelijk van het spel 

van de musici. de uitvoerende is ei-
genlijk een soort ‘medecomponist’. 

hij vervult de compositie met levendigheid en 
een ziel zoals hij denkt dat de bedoeling is’.51 

 in deze zin was karl straube een medecomponist 
voor de werken van reger. maar hij hield zich niet 
alleen bezig met het uitvoeren van de composities van 
reger, hij speelde ook een belangrijke rol bij het ont-
staan ervan. 

choralfantasie ‘ein feste burg ist unser gott’ opus 27 
is het eerste werk dat ontstond na de kennismaking van 
Max	Reger	met	Karl	Straube.	Er	zijn	specifieke	regis-
tratie aanwijzingen beschreven. dat deed reger eer-
der niet. karl straube speelde de eerste uitvoering.52 

   
in 1899 ontstond weer een aantal orgelwerken (so-
nate Fis-moll op.33 en choralfantasien op. 40). een 
van de centrale werken van reger vond straube so-
nata Fis-moll opus 33, waarbij zowel  van reger als 
van hem veel aantekeningen bewaard zijn geble-
ven. het werk was een keerpunt in de ontwikkeling 
van de componist. Over deze compositie was veel 
overleg tussen straube en reger. Op aanraden van 
straube heeft reger een aantal variaties weggelaten.  
 
Op de een of andere manier is er zelfs een maat ver-
geten in een variatie van de passacaglia opus 33.53  

50 anderson, c., max reger and karl straube
51 max reger ein symposion
52 anderson, c., max reger and karl straube
53 anderson, c., max reger and karl straube

r

r

Politiek

Straube als ‘medecomponist’

t

Hoe het verder ging

n

k

Karl Straube

d

Spiritualiteit

Reger en de Rooms-katholieke kerk 

karl straube



orgelmuziek voor amateurs  rond 1900 in duitsland van met name max reger18 ingeborg van Dokkum-Prins 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bij de Fantasie über ‘Wie schön leuchtet der morgen-
stern’ schreef straube dat hij reger aanwijzingen gaf 
veranderingen aan te brengen. volgens eigen zeggen  
deed hij dat alleen maar om het werk van reger dui-
delijker te maken.’ vanwege alle aanwijzingen die re-
ger gaf, ‘zag men door de bomen het bos niet meer’.54 

 karl straube gaf reger niet alleen raad betreffen-
de de orgelcomposities, maar bemoeide zich ook 
met de overige werken. soms gaf hij kritiek die 
reger zich erg aantrok. reger wilde bijvoorbeeld 
graag een requiem schrijven(1914). hij vroeg karl 
straube om de tekst. straube vond reger er niet be-
kwaam genoeg voor. reger, die er al mee  begon-
nen was, durfde toen niet verder te gaan en werd 
er depressief van. elsa reger was woedend op 
straube. ‘hij berooft ons van een heerlijk werk’.55 

straube wilde over zijn hulp niets kwijt aan de buiten-
wereld. ‘iemand een dienst bewijzen gaat een ander 
niets aan’.

Op een gegeven moment had reger waarschijnlijk 
toch genoeg van de vele wijzigingen en stuurde (pas) 
bij opus 57 ‘symphonischen phantasie und Fuge’ een 
enkel origineelmanuscript naar straube met de op-
merking een kopie te laten maken. die was nu dus 
niet in de gelegenheid nog veranderingen door te voe-
ren. (reger schreef voor die tijd van alle orgelwerken 
2 exemplaren in het net, één voor straube en één voor 
de uitgever. straube speelde de eerste uitvoering vaak 
uit dit manuscript en veranderde er ook meestal wat 
aan). 

eroemd  werd karl straube  met zijn ‘ro-
mantische’ bachinterpretatie. zijn ma-
nier van spelen was nieuw rond de eeuw-

wisseling. hij begon bijvoorbeeld fuga’s van 
bach heel langzaam en vrij zacht, maakte gebruik 
van veel rubato en grote crescendi, kwam soms  
weer terug op de beginregistratie en verstoor-
de daarmee de eenheid binnen een compositie.56 

 straube permitteerde zich ritmische vrijheden als ge-
volg van zijn zeer duidelijk frasering in de polyfone 
muziek. dit deed hij om de verschillende thema inzet-
ten in een fuga duidelijk te laten horen. in de akoestiek 
van de kerken was dit nodig. veel organisten hielden 
zich hier niet mee bezig. sommigen vonden dat hij met 
deze manier van spelen de muzikale architectuur van 
54 cadenbach, r., max reger und seine zeit
55 anderson, c., max reger and karl straube
56 anderson, c., max reger and karl straube

de composities eerder verstoorde dan verduidelijkte.  
straube was zo gewend het tempo vrij te ne-
men dat hij nauwelijks in de maat kon spelen. 
toen Fritz stein, een leerling en latere collega van 
hem, er wat van zei, gebruikte hij de metronoom 
en telde maandenlang luid op tijdens het stude-
ren tot hij zichzelf ritmisch onder controle had. 57 

straube paste zijn visie  toe op muziek uit alle perio-
des (bach, Frescobaldi, dandrieu, reger, guilmant).58 

reger gaf straube de vrije hand wat betreft inter-
pretatie. als zijn composities werden uitgevoerd 
door andere organisten, die slechter speelden dan 
straube, sprak  reger de volgende woorden: ‘het 
orgel hoor ik wel, alleen ontbreekt straube’.59 

 

Over het tempo waarin de werken van reger gespeeld 
moeten worden schreef straube:‘de basis is een extreem 
tempo rubato. vaak moet men het tempo  langzamer 
nemen dan reger voorschreef in verband met de orgels   
en de chromatiek. dit deed reger zelf   ook. 60 reger 
heeft zelf geschreven dat hij de tempi wat te snel heeft 
genoteerd tijdens de opwinding van het componeren.61 

  

bij de composities  maakt men onderscheid tussen 
langzame en snelle stukken. langzame stukken kunnen 
sneller gespeeld worden, maar snelle nooit sneller dan 
de tempoaanduiding. langzame niet langzamer. karl 
straube verminderde soms de tempi met een derde.62 

vanwege het notenbeeld met de vele 16e, 32e en 64e no-
ten denkt men het tempo hoog te moeten nemen. re-
ger gebruikte later het  latijnse woord ‘quasi’ om een 
tempo indicatie te geven. metronoom cijfers zijn sug-
gesties maar niet bindend voor de speler. Waar het po-
lyfone web te dicht is, kan men beter te langzaam spe-
len dan te snel. de crescendo- en decrescendotekens 
verwijzen naar de jaloeziezweller. maar men kan bij 
het crescendoteken ook iets versnellen (stringendo) en 
bij het decrescendoteken iets vertragen (ritardando)’.63 

   

straube had een aparte manier van registreren. hij pas-
te veel registratiewisselingen toe en  bereikte daarmee 
subtiele veranderingen in kleur en dynamiek. Ook ge-
bruikte hij de kleur van verschillende registers en re-
57 anderson, c., max reger and karl straube
58 anderson, c., max reger and karl straube
59 Wirth, h., max reger
60 anderson, c., max reger and karl straube
61 max reger ein symposion
62 max reger ein symposion
63 anderson, c., max reger and karl straube

‘Thema Passacaglia opus 33’

‘Sonate fis-Moll’ opus 33, Passacaglia  maat 120-128

Interpretatie

b

t e m p o

r e g i s t r a t i e

bron anderson c. - max reger and karl straube
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hoe straube de werken van reger uitvoerde, werd 
gerespecteerd door zijn collega’s zeker gedurende de 
eerste jaren van de twintigste eeuw. straube verzorg-
de van sommige opusnummers een ‘praktische’ edi-
tie. er zijn helaas geen opnames bewaard  gebleven.68 

 

 
n 1902 werd straube organist van de thomaskir-
che in leipzig en leraar aan het conservatorium. 
het conservatorium in leipzig stond uitstekend 

bekend rond 1900. reger verwachtte dat zijn mu-
ziek er veel gespeeld zou worden.  straubes naam 
werd onlosmakelijk verbonden met het orgel en het 
cantoraat van de thomaskirche evenals zijn positie 
als leraar aan het conservatorium. zonder auditie te 
hoeven doen, werd hij aangenomen. hij heeft on-
geveer veertig jaar les gegeven en een grote kring 
van binnen- en buitenlandse studenten opgeleid.  
de studenten van straube kwamen uit allerlei lan-
den: duitsland, Oostenrijk, zwitserland, hongarije, 
roemenië, nederland, engeland, denemarken, noor-
wegen, Finland, rusland, estland, ijsland, amerika, 
mexico, chili, australië. dat heeft er ook voor ge-
zorgd dat regers orgelmuziek ver buiten de grenzen 
van saksen bekend werd. straube stond bekend als een 
vernieuwende organist, die de mogelijkheden van het 
orgel ten volle benutte voor oude en nieuwe muziek. 
de meeste orgelstudenten van straube kregen onder-
staande volgorde van werken te studeren, eerst van j.s. 
bach: Orgelbüchlein, band IV, III, II, Sonata´s, daarna 
´oude meesters´, gevolgd door liszt, reger, david.69 

  
er zijn geen bewijzen dat straube de orgelcom-
posities zonder opusnummer van max reger, die 
zijn verschenen als bijlage bij diverse tijdschrif-
ten, heeft uitgevoerd of gebruikt voor zijn lessen. 
een orgelwerk van reger  choralfantasie ‘Wie schön 
leucht’ uns der morgenstern’ kwam voor het eerst 
voor op een programma van een conservatoriumstu-
dent in 1906. Fritz stein wilde perse een werk van re-
ger instuderen, terwijl zijn leraar paul homeyer daar 
helemaal niets in zag. toen de directeur zich ermee 
bemoeid had, kreeg hij   uiteindelijk toestemming van 
homeyer. stein had het stuk in het geheim ingestu-
deerd met straube. het werd goed ontvangen door 
het publiek. homeyer was, ondanks zijn eerder ge-
uite commentaar, tevreden dat een van zijn leerlingen 
voor het eerst een compositie van reger had gespeeld 
en	Straube	was	de	meest	gelukkige	met	deze	afloop.70 

68 anderson, c., max reger and karl straube
69 anderson, c., max reger and karl straube
70 anderson, c., max reger and karl straube

eger raadde straube  aan veel concerten te 
geven, ook met zijn composities, om het 
gedeeltelijk ‘ingedutte’ publiek in leip-

zig wakker te krijgen. (‘ingedut’ vanwege het spel 
van  paul homeyer, die te weinig nieuwe muziek 
uitvoerde volgens reger maar aan wie hij deson-
danks het eerste deel van zijn opus 65 opgedra-
gen heeft. dit om zijn muziek te propageren).71 

 

Op 4 maart 1903 gaf straube een concert met al-
leen reger werken. dit was een van zijn inwij-
dingsconcerten bij zijn aantreden in leipzig. 
straube had reger gevraagd (14 juni 1903) een niet 
kerkelijk gebonden werk te componeren, zodat hij 
in overwegend katholieke plaatsen ook een werk op 
zijn programma kon plaatsen. hij stelde een variatie 
reeks met een fuga voor. dat  werd ‘variationen und 
Fuge	über	ein	Originalthema	fis-Moll’	opus	73	(Opge-
dragen aan karl straube, ter herinnering aan 14 juni 
1903). 

half oktober 1904 schreef  reger: ‘Opus 73 is erg 
moeilijk, maar het zal straube wel lukken’. in een la-
tere brief raadde reger straube aan opus 73 niet twee 
avonden achterelkaar te spelen, want dan zou hij zich-
zelf en reger veel vijanden maken. 

straube zou een concert geven in essen. reger zei 
hem wat hij moest spelen, namelijk opus 46 ‘bach’ 
en op.40/1 ‘Wie schön leuchtet der morgenstern’. 
‘die werken zijn overzichtelijker, ook voor een leek, 
dan opus 57 en 73. die laatsten vragen om een meer 
‘regergeïnstrueerd’ publiek’ (mensen die al ver-
trouwd waren met muziek van reger). reger schreef 
dat nogal dwingend een aantal keer in een brief.72  

 
eger geeft deze verzameling koralen aan de 
duitse organist zoals ze sinds pachelbel en 
bach niet meer geschreven zijn’. dit schreef 

karl straube in een essay (1903) over opus 67, ‘52 
leicht ausführbare Choralvorspiele’. 

voor straube was er na 1750 nauwelijks orgelmuziek 
geschreven, vooral weinig koraalge- bonden werk. hij 
vond dat de orgelsonates van mendelssohn teveel door 
de piano beïnvloed waren. voor brahms had straube 
ook niet veel goede woorden over, (‘weliswaar heeft 
brahms 11 koraalvoorspelen geschreven, maar hij 

71 anderson, c., max reger and karl straube
72 popp, s., max reger briefe an karl straube

was toch voornamelijk een wereldlijke componist´), 
evenals voor schumann en rheinberger (sentimentele 
melodieën). hij speelde alleen hun composities op 
aanvraag en liet zijn studenten ook weinig van boven-
genoemde componisten studeren. straubes esthetiek 
was gebaseerd op de principes van ‘bachse’  logica 
en de ernst van het klassieke duitse protestantisme. 

straube was nogal nationalistisch ingesteld. re-
ger deelde zijn mening. ze vonden dat de meeste 
duitse orgelcomponisten de Franse en engelse stijl 
nabootsten. ´Wat ik onder duitse orgelmuziek ver-
sta is niet chauvinistisch, niet politiek geladen, we 
zouden kunnen zeggen ´bachisch´, dat wil zeggen 
uit klassieke geest geboren´. dit schreef reger aan 
joseph renner, een componist. deze gedachte was 
algemeen geaccepteerd aan het begin van de twin-
tigste eeuw in duitsland. ´Ook al konden buiten-
landse organisten met hun hoofd en handen nog zo 
goed bach spelen, ze konden nooit de duitse geest 
in hun hart hebben´. de duitsers voelden zich su-
perieur  ten opzichte van de Fransen en engelsen.73 

 

n 1904 heeft straube een verzameling van 17e en 
18e eeuwse orgelmuziek uitgegeven met als titel 
‘Alte Meister des Orgelspiels’, en die opgedra-

gen aan ‘dem jungen meister max reger’. zijn doel 
daarvan was interesse stimuleren voor de muziek van 
de ‘altijd jonge oude meesters’. men kende nog geen 
urtext uitgaven. de uitgever bracht aanwijzingen om-
trent de uitvoering aan in de compositie overeenkom-
stig de smaak van zijn tijd. reger was heel blij  met de 
bundel. hij scheef aan straube ‘dat hij zag hoe goed 
de oude meesters waren, duitse kracht (‘urgermani-
73 anderson, c., max reger and karl straube

gistergroepen  voor de sfeer van de werken (het affect). 
in tegenstelling tot veel organisten in die tijd  gebruikte 
hij geen ‘donkere’ registraties (veel 8’ registers tege-
lijk) en tongwerken in polyfone composities van reger, 
waardoor het geheel doorzichtig bleef.  dat is een bij-
zonder feit want regers nodigen uit tot het maken van 
een geweldige dynamische climax. ( christopher an-
derson schreef dat organisten notie moeten nemen van 
deze adviezen omdat veel spelers geneigd zijn alle re-
gisters te gebruiken  aan het eind van regers fuga’s).64 

   
straubes  manier van registreren was opmerkelijk 
omdat hij meestal geen hulp van registranten had. hij 
bespeelde voornamelijk pneumatische instrumenten, 
die steeds meer  registratiehulpmiddelen bezaten. hij 
studeerde vaak een aantal dagen tot een week van te 
voren op een orgel waar hij een concert moest geven. 
dit om alle mogelijkheden van het orgel te benut-
ten en de akoestiek van de ruimte te leren kennen.65 

af en toe speelde straube met een hand op twee kla-
vieren om een partij te laten uitkomen (bijvoorbeeld de 
fuga van opus 135b). dat is te realiseren op sauerorgels 
omdat de afstand tussen de klavieren niet zo groot was.66 

 
in 1944 schreef straube aan hans klotz: ‘ik kan je de 
raad geven naar de mogelijkheid en klankkleur van 
het instrument te registreren. reger heeft zoveel aan-
wijzingen gegeven dat het eerder onduidelijk wordt 
dan verhelderend werkt. Wat hij bereiken wil is een 
hartstochtelijke uitvoering. hogesnelheidslijnsnelhe-
den en het hogedrukgeluid van sirenes is een misdaad 
tegen zijn kunst. datzelfde geldt voor een slakkentem-
po	en	een	niet	meer	te	horen	gefluisterde	registratie.’67 

 

64 anderson, c., max reger and karl straube blz.111
65 anderson, c., max reger and karl straube
66 anderson, c., max reger and karl straube
67 anderson, c., max reger and karl straube
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lijk dat iedere stijlperiode een eigen gezicht heeft. 

77 ter gelegenheid van de 70e verjaardag van 
straube stond in een hem aangeboden gelegen-
heidsboek: ‘regers werk ontvingen wij uit hand 
van een vriend gelouterd en bevrijd van extreme 
tempowisselingen en overdreven dynamiek’.78 

  
straube leefde langer dan reger en kreeg te ma-
ken met de ineenstorting van het duitse rijk. 
dit had consequenties op allerlei gebied. re-
gers muziek werd opnieuw geïnterpreteerd.  
 
de relatie tussen reger en straube geeft bruik-
bare informatie voor de praktiserende organist 
en de historici. helaas is er vanwege de twee-
de Wereldoorlog veel materiaal over de verhou-
ding tussen reger en straube verloren gegaan.79 

 
77 anderson, c., max reger and karl straube
78 anderson, c., max reger and karl straube
79 anderson, c., max reger and karl straube

rgelmuziek gold als overblijfsel van lang 
vervlogen tijden. in het verleden speelde 
het orgel in duitsland een veel grotere 

rol die wel vergeten leek. sinds johann sebastian 
bach hebben componisten voor het orgel voorna-
melijk in oude stijl geschreven. met max reger be-
gon een nieuw tijdperk van de duitse orgelmuziek. 
hij bracht weer leven in de gestagneerde duitse 
orgelkunst. zijn scheppingen ademen een nieuwe 
geest. muziekkenners zien in de orgelcomposi-
ties van reger zijn belangrijkste bijdragen voor de 
muziek. het was een zeldzaamheid dat hij het or-
gel als hoofdinstrument in zijn leven zag, want in 
die tijd was het orgel weinig meer dan een bege-
leidingsinstrument in de kerk tijdens de viering.80  
de bemoeienis met het orgel is te danken aan zijn 
vroege jeugd waarin hij er kennis mee maakte  en 
de lessen die hij kreeg van adalbert lindner en 
hugo riemann. Op het huisorgel dat hij met zijn 
vader bouwde was reger met veel orgelliteratuur 
vertrouwd geraakt. hij zelf was niet degene die 
zijn composities onder de aandacht van het publiek 
bracht, maar zijn leeftijdgenoot karl straube. reger 
80 Wirth, h., max reger

is tegenwoordig voornamelijk door zijn orgelmuziek 
vertegenwoordigd. de orgelwerken zijn nooit uit het 
repertoire verdwenen. de orgeltraditie verspreidde 
zich via de talrijke studenten van karl straube.

‘ uite e-moll’ opus 16 (introductie, Fuga, ada-
gio, passacaglia), als voorloper van de grote 
orgelwerken ontstaan in Weiden, is het uit-

gangspunt van de ontwikkeling die tot de eigen stijl 
van reger leidde. kenmerken van die stijl zijn: vor-
men op de barok geïnspireerd, gedurfde chromatiek, 
tempowisselingen en afwisseling in dynamiek.

reger zei van zichzelf dat hij een extreme ‘Fortschritt-
smann’ was, ( avant-gardist, vooruitstrevend persoon) 
niets was hem te gek. vooral harmonisch was reger 
een vernieuwer. men noemde hem daarom ook wel ‘de 
grote modulator’. toch verloor zijn componeerwijze 
op den duur de vooruitstrevendheid. hij zocht minder 
naar vernieuwing maar consolideerde wat hij had.81  

81 massenkeil, g. / popp,s. reger studien

eger vond zijn harmonieën volstrekt logisch. ‘mijn beschouwingen wat betreft har-
monie en tonaliteit zijn anders dan gewoonlijk in de boeken aangetroffen wordt’. 82 

‘ik componeer, denk daarbij niet aan theorie’.83

‘traditionsgebunden sind die einzelelemente, traditionsgelöst aber ist der komplex’.84 

 niet zijn akkoorden zijn nieuw, maar de combinatie van akkoorden! karl has-
se heeft de chromatiek in regers werk als volgt verklaard: ‘Op een akkoord kan 
elk ander akkoord volgen, maar het derde daaropvolgende akkoord moet een logi-
sche verhouding met de eerste twee hebben. dat is het geheim van regers logica’.85 

reger maakte de weg vrij voor de voortekenloze, vrij tonale muziek die opkwam aan het be-
gin van de twintigste eeuw. (de vaste voortekens aan de sleutel verdwijnen, maar dat zorgt 
voor  des te meer toevallige voortekens). Op het gebied van de melodie wees hij vooruit 
naar de toekomst. het thema van de passacaglia uit opus 127 is bijna twaalftoonsmuziek.86 

 

het Fuga thema uit opus 135b heeft ook slechts een ontbrekende toon (h). 

82 röhring, k., max reger ein symposion
83 röhring, k., max reger ein symposion
84 röhring, k., max reger ein symposion
85 röhring, k., max reger ein symposion
86  massenkeil, g. / popp,s. reger studie

sche kraft’) in vergelijking met de moderne muziek. 
hij leerde er veel van en werd aangespoord om op 
de ingeslagen weg verder te gaan, te bouwen op het 
enige fundament gelegd door de oude meesters’.74 

 
straube en reger maakten samen veel bewerkin-
gen van composities van bach en gaven die ook 
uit. ze voorzagen de tweestemmige ‘Inventio-
nen’ van j.s. bach van een derde partij (‘Schule 
des Triospiels’, 1903) zodat studenten die kon-
den gebruiken om zich in triospel te bekwamen.75 

karl straube heeft composities van reger bewerkt voor 
‘nieuwe’ orgels die gebouwd zijn volgens de principes 
van de Orgelbewegung. (zie hoofdstuk ‘de orgels’) 
hij  heeft die edities in verschillende jaren uitgege-
ven: 1912,1919,1938.

nauwkeurig schreef straube voor welke registers 
hij gebruikte. (meestal aan de hand van de register-
mogelijkheden van het sauer orgel in leipzig).76 

reger schreef alleen manuaalgebruik en 
crescendi en decrescendi voor. soms ver-
schilt de plaats van de climax, organo pleno.  
Ondanks alle wijzigingen die straube aan-
bracht was reger het vaak eens met zijn vriend. 
tussen de verschillende reger uitgaven zat 
een lange periode waarin straubes benade-
ring van de composities van reger veranderde.  
in 1938 had straube van opus 27 een nieuwe bewer-
king gemaakt, gearrangeerd met terrassendynamiek, 
zodoende geschikt gemaakt voor neobarok instru-
menten. althans wat toen barok idealen waren. vanaf 
die tijd studeerden de studenten van straube  de ko-
raalfantasieën op de nieuwe manier. door straubes 
bewerking voor een neobarok orgel werden de wer-
ken van reger ‘gered’ voor deze nieuwe tijd. gemo-
derniseerd en dus gederomantiseerd. karl hasse, een 
student van reger, wilde de werken in hun oorspron-
kelijke staat laten.

 
arl straube heeft zich voor alle tijdsstro-
mingen geïnteresseerd. eerst voerde hij de 
composities van max reger uit. later hield 

hij zich bezig met muziek van oude meesters die hij 
opnieuw uitgaf. (1904 en 1929) zijn opvattingen zijn 
in die 25 jaar erg veranderd. in de  eerste band paste  
hij de oude meesterwerken aan het moderne orgel, 
in de latere banden had hij een ander inzicht name-
74 popp, s., max reger briefe an karl straube
75 anderson, c., max reger and karl straube
76 popp, s., max reger briefe an karl straube
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  Fuga-thema opus 135b

zo’n chromatiek in het beginthema van een grote architectonische compositie heeft grote gevolgen voor het 
chromatische verloop van het werk.

reger liep tegen de grenzen van de tonaliteit aan. Waar hij stopte, ging arnold schönberg (1874-1951) verder.87 

 

87 popp, s., shigihara, s., max reger am Wendepunkt zur moderne

‘ ch bitte alle metronomangaben als nicht strikte 
bindend anzusehen; doch dürften die metrono-
mangaben besonders bei den bewegten (sch-

nellen) variationen und hauptsächlich bei der Fuge, 
der ein breites tempo immer gelegen sein wird, 
als die überhaupt höchst zulässigen tempi in be-
zug auf “schnelligkeit” gelten, wenn nicht der 
vortrag auf kosten der deutlichkeit leiden soll’.88 

 Over de metronoomaanduidingen zei reger dat men 
die niet als strikt bindend moest zien. de voordracht 
mag niet ten koste van de duidelijkheid gaan. bij-
voorbeeld akoestiek kan een factor zijn waardoor het 
tempo langzamer zou moeten.

 
ussen 1898 en 1901 zijn veel orgelcomposities 
van reger ontstaan. Omstreeks  1900 werd hij 
een ‘heftig omstreden deel’ van het duitse 

muziekleven. zijn composities werden vaak uitge-
voerd en nog vaker tot de grond toe afgebroken.  aan 
negatieve kritiek was geen gebrek. van 30 kritieken 
was er soms maar een positief, volgens elsa reger.89  
van collega-organisten kreeg hij niet veel meewer-
king om zijn composities onder de aandacht te bren-
gen. joseph rheinberger, directeur van de akademie 
in münchen en joseph renner, domorganist in re-
gensburg spanden zich er niet erg voor in. soms was 
er iemand  die zei dat regers werk het niet waard was 
om te studeren (elias Öchsler).

toch waren er veel organisten blij met alle nieu-
we composities die reger maakte en met het 
feit dat hij, een jonge veelzijdige componist, 
zich ook met orgel- en kerkmuziek bezig hield.90 

88  Wirth, h., max reger
89 röhring, k., max reger ein symposion
90 röhring, k., max reger ein symposion

n een brief van 15 januari 1900 schreef re-
ger aan gustav beckmann, historicus (1864-
1928), ‘ist denn ganz vergessen worden dass 

die Orgel nicht nur kircheninstrument ist, son-
dern auch konzertinstrument ersten ranges!’91 

 reger zorgde ervoor dat er autonome, concertante or-
gelliteratuur verscheen. het merendeel van zijn com-
posities voor orgel is bestemd voor concertgebruik. 
de traditionele vormen zoals toccata, preludium, fuga 
en  passacaglia kregen door reger een nieuw gezicht.

de orgelmuziek kwam daarmee op het zelfde niveau 
als de andere muziek – symfonieën, opera, kamer-
muziek en pianomuziek. voorlopers waren mendels-
sohn, brahms en schumann. de verwereldlijking  van 
de orgelmuziek zorgde ervoor dat het orgel  werd 
gebruikt voor andere doeleinden dan alleen voor 
kerkelijk gebruik tijdens de vieringen. door regers 
composities en de uitvoering ervan door karl straube 
werd de kerk ook concertzaal. reger stelde hoge ei-
sen op technisch en muzikaal gebied aan de uitvoe-
renden. zijn sonaten en koraalfantasieën behoren in 
technisch opzicht tot de meest eisende composities 
van de gehele orgelliteratuur. ‘meine Orgelsachen 
sind schwer, es gehört ein über die technik souver-
an herrschender, geistvoller spieler dazu… mann 
macht mir oft den vorwurf… dass ich absichtlich so 
schwer schreibe; gegen diese vorwurf habe ich nur 
eine antwort, dass keine note zuviel darin steht’.92 

Ook in kleinere werken was hij een grootmeester. 
Over opus 56 Fünf Präludien  für Orgel schreef re-
ger aan straube: ‘het is een brug die vele organisten 
de weg naar de echte reger vergemakkelijken zal’.93  

91 Wirth, h., max reger
92 Wirth, h., max reger
93 popp, s. max reger briefe an karl straube

rofweg kan men  regers orgelwerken in 3 
groepen indelen:

 
Koraalgebonden fantasie: opus  27, 30, 40 (1,2), 52 
(1,2,3) 

Vrije concertwerken: suite op. 16, 92, Fantasie & 
Fuge op. 29, Fantasie und Fuge über bach op. 46, 
symphonische Fantasie  und Fuge op.57,  variationen 
Fis-moll op. 73, sonates op. 33, 60,  introductie, pas-
sacaglia und Fuge e-moll op. 127, Fantasie und Fuge 
op.135b.

Karakterstukken en kleinere vrije wer-
ken: bijvoorbeeld op. 56, 59, klei-
ne koraalvoorspelen op.67, 79b, 135a.  

en religieus getinte uitspraak van re-
ger was ‘slechts een waarachtig vroom 
mens kan echte muziek schrijven’.94 

 reger, die rooms-katholiek was, was de belangrijk-
ste bewerker van het protestantse kerklied sinds lange 
tijd. van de protestanten zei hij, dat ze niet wisten 
welk een muzikale schat ze in hun koralen bezitten.95 

 hij  kreeg opdrachten om kerkmuziek te schrijven die 
ook echt gebruikt kon worden tijdens de vieringen. 
zodoende leverde reger vanaf 1900 verschillende 
bijdragen in de vorm van koraalvoorspelen voor het 
‘Monatschrift für Gottesdienst und kirchliche Kunst’, 
later voor ‘Urania’ en ‘Blätter für Haus- und Kirchen-
musik’. die vonden gretig aftrek. dat maakte dat re-
ger een verzameling koraalvoorspelen voor praktisch 
gebruik voor organisten in de evangelisch lutherse 
kerk ging samenstellen: Opus 67 (1903) Zweiund-
fünfzig (leicht ausführbare) Vorspiele für die Orgel 
(zu den gebräuchlichsten evangelischen Chorälen). 
de volgorde is alfabetisch, niet geordend naar het 
kerkelijk jaar zoals het Orgelbüchlein van j. s. bach. 
heel makkelijk zijn ze niet. de koraalvoorspelen be-
vielen straube goed. door deze werken kreeg reger 
snel naamsbekendheid. dat was erg belangrijk voor 
hem.

hij wilde nog een bundel met 30 koraalvoorspelen 
schrijven en  had Fritz stein gevraagd om een lijst 
met koralen die het  meest in de kerk gebruikt wer-
den. van augustus tot november 1914 werkte reger, 
94 spemann, adolf, max reger-brevier
95 Wirth, h., max reger
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tussen het componeren van grote werken door, aan 
‘hele, hele eenvoudige’ Choralvorspiele für die Or-
gel, opus 135a. (Dreissig kleine Choralvorspiele zu 
den gebräuchlichsten Chorälen für die Orgel). zijn 
verzamelingen met orgelkoralen waren de belang-
rijkste sinds j.s. bach was hij zelf van mening.96 

 de bundels met ‘eenvoudige ‘ koraalvoorspelen zijn 
zeer geschikt om leerlingen met het werk van reger 
kennis te laten maken.

bij de grote koraalvoorspelen voert reger de luis-
teraar aan de hand van de tekst door een heel scala 
van gevoelsuitdrukkingen en door alle dynamische 
schakeringen. bijvoorbeeld ‘Wachet auf ruft uns 
die stimme’ opus 52/2, waarin  reger de tekst in 
muziek heeft geschilderd: het contrast van de nach-
telijke stilte (ppp) en het begin van het oordeel (fff) 
hij had karl straube verklaard dat ‘de inlei-
ding’ een kerkhof moest voorstellen. de ko-
raalmelodie is een stem van een engel, de do-
den worden opgewekt, (de lage pedaaltonen 
staan symbool voor het zich roeren in het graf)’.  
strofe 1: de koraaldelen ‘zeer licht’ en de tussenspelen 
‘zeer donker’ als contrast tussen hemelse heerlijkheid 
en aardse duisternis. strofe 2 met als laatste woorden 
‘und feiern mit dem abendmahl’ heeft de rooms-ka-
tholieke reger vanuit het diepst van zijn persoonlijk-
heid ervaren als een heilig mysterie en in plechtige, ge-
heimenisvolle klanken uitgebeeld. de 3e strofe ‘gloria 
sei dir gesungen’ wordt uitgebeeld in een fuga, die  in 
het teken staat van het gloria, de hemelse lofzang.97 

 

 
ijdens zijn leven heeft reger een ‘muzikale 
mist’ rondom zijn werk opgetrokken. ‘niet 
te moeilijk componeren’ zei men tegen re-

ger. ‘eenvoudig en helder is het’ was zijn reactie.98 

 in een essay (1907) schreef reger, die geen zin 
had over zijn eigen composities te vertellen,‘alleen 
ik weet waarnaar ik streefde, wat ik voltooid heb 
en waar ik faalde om iets te bereiken en dit inte-
resseert de sensatie zoekende massa veel te wei-
nig. Wie wil weten wat ik wil en wie ik ben, die 
moet onderzoeken wat ik tot dusverre gecompo-
neerd heb. als het daardoor niet opgehelderd wordt 
of hij begrijpt het niet is het niet mijn fout’.99 

rudolf louis (1870-1914), o.m. schrijver over muziek 
96 popp, s. max reger briefe an karl straube
97 mayer, h., het Orgel no. 10 oktober 1966
98 cadenbach, r. max reger und seine zeit
99 spemann, a., max reger-brevier
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en theoreticus, (co-auteur van  Harmonielehre, een be-
langrijk boek over harmonieleer), schreef  in zijn boek 
Die Deutsche Musik der Gegenwart dat hij soms het 
gevoel had de muziek van reger nog niet te begrijpen. 
en dat hij daarin niet alleen stond. Want hij herinnerde 
zich een bekentenis van karl straube’: ‘aber dann er-
innere ich mich wieder, wie ein mit der kunst regers 
so innig vertrauter künstler wie karl straube von sich 
bekannt hat, dass er oft tage- und wochenlang hinter 
einem neuen Werke seines Freundes gesessen und an-
fangs gar nichts verstanden habe, bis ihm dann langs-
am ein licht nach dem anderen aufgegangen sei’. des 
getröste ich mich, hoffe auf gleiche erleuchtung und 
nehme solch ein Werk immer wieder einmal vor. nun 
ist klar: wenn man sich als musiker eingehend mit et-
was befasst, das einem zunächst unverständlich war, 
so wird man, sei es was es wolle und sei es wie es 
wolle, auf alle Fälle vertrauter damit; mann kommt 
der sache näher. dinge, an denen man sich stiess, die 
einen beleidigten, verlieren zum mindesten etwas von 
ihrer anstössigkeit, wenn man sie öfter hört oder gar 
analysierend in ihre elemente zerlegt. man gewöhnt 
sich daran, das bewusste verstehen kommt der unmit-
telbaren auffassung, die erinnerung dem augenblic-
klichen hören zu hilfe, und so kommt man zuletzt 
über vieles hinweg, über das man zuerst stolperte’.  
… ‘dat hij (straube) soms dagenlang, wekenlang voor 
een nieuw werk van zijn vriend reger had gezeten en 
er niets van begreep tot hem dan langzamerhand het 
ene na het andere licht op ging’. dat troostte rudolf 
louis. het was duidelijk: wanneer een musicus met 
de partituur vertrouwd raakt, komt men steeds dichter 
bij de kern. dingen die eerst onbegrijpelijk leken wor-
den duidelijk als men het vaker hoort of analyseert.100  
 
dat regers muziek moeilijk te begrijpen is, komt 
mede door de snelle opeenvolging van akkoordver-
bindingen die niet meer als logisch maar eerder als 
dwingend ervaren worden en die een indruk van ver-
stoorde tonaliteit achterlaat. 

ezra pound (1885-1972), dichter en componist, 
schreef in Motz el son (Wort und Weise. Eine Di-
daktiek der Dichtung 1957) enkele hoofdstukken 
over muziek waarin over harmonie en tijd wordt 
gesproken. ‘het gehoor heeft tijd nodig om de ver-
schillende harmonieën te kunnen plaatsen en ver-
werken. een ‘tempogrens’ hangt af van de muzikale 
ontwikkeling en het gehoor van een persoon’.101 
dat heeft gevolgen voor het tempo en de interpreta-
tie van de composities van reger. men zou regers 
100 louis, r. die deutsche musik der gegenwart
101 massenkeil, g. / popp,s. reger studien

composities langzamer kunnen spelen om ze dui-
delijker, doorzichtiger te laten klinken, maar dan 
worden ze min of meer beroofd van hun karakteris-
tieke kenmerken zoals extreme uitdrukking, neiging 
naar het chaotische, het temperamentvolle element. 
het gevaar van te hoge tempi is dat de muzikale 
schoonheid van sommige details verloren gaat.102 

                                                                      

                                                                                       

102 massenkeil, g. / popp,s. reger studien

in de loop van de 19e eeuw kregen de orgelbou-
wers met mechanisatie te maken. er ontstonden 
fabrieken waar onderdelen voor orgels gemaakt 

werden. de fabrieksmatige vervaardiging werd ge-
zien als een blijk van vooruitgang.
de duitse orgelbouwers verenigden zich in 1895 in de 
‘verein deutscher Orgelbauer’.103 ze bleven trouw aan 
hun tradities en wisten een hoge kwaliteit te leveren.  
rond 1900 was het orgel op orkestrale klank geori-
enteerd. Orgelbouwers probeerden de klank van or-
kestinstrumenten na te bootsen bij de registers van het 
orgel. Op de duitse orgels werden vrije combinatiek-
noppen gebouwd waarmee de organist een van te vo-
ren ingestelde registratie in werking kon laten treden. 
het zelf registreren werd op die manier eenvoudiger. 
dat was van belang voor de uitvoering van de orgel-
werken van onder andere max reger. in de jaren ‘80 
en ‘90 van de 19e eeuw speelde reger voornamelijk 
op mechanische orgels.104  

- een organist brengt de orgelpijpen tot klin-
ken  door het indrukken  van de toetsen waar-
door  alle kleppen via een mechanisch stan-
genstelsel in beweging gebracht worden, de 
zogenaamde tractuur. dit kon er toe leiden dat deze 
orgels zwaar te bespelen waren (tot wel 2 kg per toets).  
eind 19e eeuw werd de pneumatische tractuur uit-
gevonden waarbij de mechanische bediening van 
registers en de verbinding tussen toets en pijp door 
middel van luchtdruk tot stand kwam. nadeel hier-
van was dat zo’n orgel soms trager  reageerde.  
nog recenter werd de elektro-pneumatische trac-
tuur ontwikkeld waarbij de toetsen van de klavie-
ren voorzien zijn van schakelaars en waarbij hier-
mee ingeschakelde elektromagneten de kleppen 
in de windladen bedienen. voordelen van elektro-
magnetische tractuur zijn bijvoorbeeld: de speel-
tafel kan mobiel zijn opgesteld en zelfs op grote 
afstand van het orgel worden geplaatst. de toepas-
sing van elektrotechniek maakt het mogelijk vas-
te registercombinaties in bijvoorbeeld verschil-
lende klankgroepen en klanksterkten toe te passen. 
tegenwoordig wordt echter bij nieuwbouw van orgels 
veelal teruggegrepen op de aloude mechanische trac-
tuur. het voordeel hiervan is immers dat de organist 
echt ‘voeling’ heeft met het instrument. een goed ont-
worpen mechanische toetstractuur hoeft in het geheel 
niet zwaar te bespelen te zijn. bij grote symfonische 
orgels wordt gebruikgemaakt van zogenaamde bar-
103  eck,t. van, Orgelkunst rond 1900  
104  röhring k., max reger - ein symposion

‘Moet je maar niet zulke zware muziek spelen’ (Deze tekst kwam 
ik op internet tegen bij het schilderij ‘A capella’ van Marius van 
Dokkum)

het Orgel in duitsland rOnd 1900

i kermachines. deze bevorderen een lichte speelaard, 
daar zij de mechanische toetsbeweging via kleine 
balgjes versterkt doorgeven aan grote, zwaarder be-
wegende ventielen.105 

 
 
 
 

p het orgel van de michaeliskirche in Wei-
den  kreeg max gedurende zijn jeugd les 
van adalbert lindner. het was gerepa-

reerd en veranderd door Weineck in 1848. in 1902 
werd het afgebroken en vervangen door een nieuw 
orgel van strebel. max reger speelde van 1886-
1889 op het orgel dat sleeplades  had en een me-
chanische tractuur, maar met een dispositie en in-
tonatie aan de stijl van de 19e eeuw aangepast. 
de michaeliskirche in Weiden  deed van 1652-
1900 dienst voor de rooms-katholieke en evange-
lische gemeente. soms werden er wel 7 vieringen 
per zondag gehouden. er klonk vocale en instru-
mentale muziek. het orgel werd het hele jaar be-
speeld. de muziek was van goede kwaliteit. er 
was slechts bij bepaalde vieringen gemeentezang.  
tijdens zijn studie in Wiesbaden speelde reger vaak 
op het orgel van de  ‘marktkirche’ . het was gebouwd 
tussen 1857-1862 door eberhard FriedrichWalcker.  
in deze tijd ontstond ‘suite’ opus 16.  
vanaf 1897 tot 1902 was karl straube organist van de 
Willibrord kathedraal in Wesel. Op het sauer orgel 
daar speelde hij de eerste uitvoeringen van opus 27, 
29, 30, 40/1, 46 en 52/1. de meeste werken stammen 
uit de zogenaamde Weidener periode van max reger. 
het orgel was een van sauer’s grootste instrumenten 
gebouwd in 1895, net voor het orgel in berlijn (kaiser 
Wilhelm orgel).

105  Wikipedia internet

Orgels waar Reger bekend mee was

O
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Dispositie Sauer -orgel Dom Willibrord Wesel am Rhein 1895

in 1898 gaf karl straube drie concerten in de paul-
skirche te Frankfurt am main. reger reisde er van-
uit Wiesbaden heen en maakte kennis met straube. 
vanaf deze tijd stamde hun levenslange vriendschap. 
het orgel in de paulskirche was een van de belang-
rijkste eerste werken van eberhard Friedrich Walcker. 
in 1902 werd straube organist van de thomaskirche 
in leipzig. Op het orgel daar heeft hij het langste ge-
speeld.

Oscar Walcker bouwde in 1906 het concertorgel voor 
het ‘königliche Odeon’ in münchen. reger wilde 
dat straube het inwijdingsconcert ging verzorgen. er 
werden onder andere twee grote composities van re-
ger gespeeld, die na het concert onder grote bijval op 
het podium werd geroepen.

in de st. reinoldi in dortmund werd in 1909 het eer-
ste grote orgel naar principe van de ´Orgelbewegung´ 
gebouwd door Walcker. voor het eerst in duitsland 
ontstond een orgel met vijf manualen.  (zie afbeel-
ding) vlak nadat het orgel ingewijd was, vond  het 
max reger feest plaats. max reger was aanwezig bij 
de inwijding van het Walcker orgel (1912) in de mi-
chaeliskirche in hamburg. zijn ´Fantasie und Fuge 
über bach´ op.46 werd bij deze gelegenheid uit-
gevoerd. bij het diner na die tijd sprak de pastor in 
zijn tafelrede uit, dat de preek en de muziek even be-
langrijk waren. reger reageerde met de woorden dat 
hij dacht dat het orgel en de muziek in de kerk altijd 
het vijfde wiel  aan de wagen waren’.106   gelukkig 
kon men er om lachen. misschien mede dankzij hans 
von Ohlendorff die in het kerkbestuur zat. hij was be-
106  röhring k., max reger - ein symposion 

vriend met reger die verscheidene composities aan 
hem opgedragen heeft. hans von Ohlendorff was een 
telg uit een rijke ondernemersfamilie uit hamburg. 
de familie was zelfs in de adelstand verheven. hans 
nam de zaken over van zijn vader maar zijn hart lag 
bij de muziek. 107

reger componeerde ´introduktion, passacaglia und 
Fuge e-moll´ opus 127 voor de inwijding van het Wal-
cker orgel (1913) in de jahrhunderthalle te breslau.108  
het orgel had meer dan 200 registers verdeeld over 
vijf manualen en pedaal en heel veel speelhulpen.                                 

 
et orgel voor 
het conserva-
torium in leip-

zig was gebouwd door 
de	 firma	 Walcker	 in	
1887. sauer renoveerde 
het en breidde het uit 
in 1909. in 1927 werd 
het orgel opnieuw ver-
bouwd en vergroot om 
het mogelijk te maken 
er alle genres op te spe-
len van bach tot reger: 
een compromisorgel.
het compromis vernie-
tigde alle orgeltypes 
zodat het niet geschikt 
was voor zowel de ene 
als de andere muziek-
stijl. velen hadden er 
kritiek op, anderen 
vonden het prachtig.109 
 
Max Reger conservatorium 
orgel Leipzig 1904 110

107  behr, k. von, die Ohlendorffs – aufstieg und unter-
gang einer hamburger Familie
108  röhring k., max reger - ein symposion  
109  anderson, c. max reger and karl straube     
110  prick van Wely, m.a., het orgel en zijn meesters

Königliche Odeon

Jahrhunderthalle Breslau

Het orgel in het conservatorium te 
Leipzig

Op het nieuwe orgel klonk regers muziek nooit meer 
hetzelfde als in de beginjaren. rond  1938 was het or-
gel weer veranderd overeenkomstig de principes van 
de Orgelbeweging het geluid stralender te maken. het 
compromis orgel werd ongedaan gemaakt. straube 
was van mening dat reger de interpretatie van zijn 
composities op dat orgel ook gewaardeerd zou hebben.  
in 1944 werd het conservatorium gebombardeerd en 
was er niets meer over van de concertzaal.

de geschiedenis van het orgel is als volgt samen te 
vatten: 1887, 1909 romantisch, 1927 compromis, 
1938 barok.111 

 
 

p de orgels gebouwd door Wilhelm sauer 
kon karl straube  een originele, orkestrale 
benadering realiseren van de oude muziek. 

Op deze instrumenten speelde hij muziek van bux-
tehude, bach, rheinberger, liszt, reubke, Widor, 
guilmant, saint-saëns, oude muziek en reger. 
straube kon door middel van alle registers en speel-
hulpen een vloeiende overgangsdynamiek creë-
ren.112  de registerzweller is van grote betekenis 
voor regers composities. daarmee kan in korte 
tijd een crescendo en decrescendo bereikt worden. 
soms werd een organist geholpen door registran-
ten die de registers en de zwelpedalen bedienden.113  
karl straube vergeleek de instrumenten van sauer en 
Walcker. hij prefereerde die van sauer vanwege het 
mooiere	geluid,	fijngevoeliger.	Walcker	compenseert	
dit door een grotere klankpracht en stevigheid van het 
geluid.114 

straube veranderde van smaak door de jaren heen. eerst 
betekenden de sauer orgels alles voor hem en later kon 
de klank van die orgels hem niet meer bekoren. (1940)  
zijn ideeën over orgels en orgelspelen ontwikkelden 
zich  van ongeveer 1885 tot 1950, van het idee van 
Walcker / sauer (orgelbouwers rond 1900) tot sil-
bermann / hildebrandt (belangrijke orgelbouwers 
in de 18e eeuw, waarop teruggegrepen werd door de 
Orgelbeweging).115 die ideeën waren te volgen in 
de renovatie van het orgel van het conservatorium te 
leipzig.(1909, 1927, 1938)116 

111  anderson, c., max reger and karl straube   
112  anderson, c., max reger and karl straube   
113  röhring k., max reger - ein symposion  
114  anderson, c., max reger and karl straube   
115  anderson, c., max reger and karl straube
116  anderson, c., max reger and karl straube
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ond de eeuwwisseling (1899/1900) heeft men 
geprobeerd bij de orgels de laatromantische 
orkestklank te benaderen. de orgels werden 

grondtoniger door de vele 8 voetsregisters en door 
middel van de registerzweller kon men een naadloos 
crescendo en decrescendo realiseren. 

in de jaren ‘20 van de vorige eeuw vond er een omme-
keer plaats: de ‘Orgelbeweging’ ontstond. die greep 
terug op het oude klankbeeld ten tijde van buxtehude 
en bach (neo barok). het noord-duitse barok orgel 
werd als ideaal vastgelegd.117 

straube had in 1903 in bazel een orgelwerk van re-
ger met terrassendynamiek uitgevoerd. dit tot volle 
tevredenheid van reger. dat bewees dat regers com-
posities op allerlei verschillende instrumenten ge-
speeld kunnen worden volgens straube. hierdoor kon 
men aannemen dat reger ook de mogelijkheden van 
de nieuwe orgels tijdens de ‘Orgelbewegung’ benut 
zou hebben.118

Op de neobarokke orgels was het lastig regers 
werk goed uit te voeren. crescendo en diminuendo 
waren moeilijk te realiseren en er waren minder re-
gisters die de benodigde grondtonigheid konden 
geven. karl straube, voorvechter van regers com-
posities, ‘vertaalde’ die naar de neobarok orgels hij 
liet de dynamiek en de tempotegenstellingen weg. 
in plaats van overgangsdynamiek moest men op de 
nieuwe orgels gebruik maken van terrassendyna-
miek. (gebruik maken van verschillende klavieren).  
soms lijken de composities beter tot hun recht te ko-
men nu ze ontdaan zijn van veel registratiewisselin-
gen. ze winnen aan duidelijkheid wat betreft de poly-
fonie en de lijnen zijn beter te volgen.

na 1945 werden bijna overal de nog bestaande ro-
mantische orgels door nieuwe vervangen zodat het 
tegenwoordig nauwelijks meer mogelijk is de orgel-
werken van reger op de oorspronkelijke instrumen-
ten te horen.119 

Wanneer men na de WO ii over het ‘reger-orgel’ 
sprak, was dat bijna synoniem met iets slechts op 
orgelbouwgebied. helmut Walcha, een bekende or-
ganist en aanhanger van de ‘Orgelbeweging’ zou het 
liefst orgelromantiek uitschakelen. ‘het orgel is in 
wezen een polyfoon instrument, overgangsdynamiek 

117  anderson, c., max reger and karl straube
118  anderson, c., max reger and karl straube
119  röhring, k., max reger - ein symposion

was wezensvreemd’.120 Walcha was directeur van 
het  ‘kirchenmusikalisches institut der staatlichen 
hochschule für musik in Frankfurt am main en ver-
klaarde in 1952 al enkele jaren de orgelwerken van 
max reger buiten het leerplan te houden en zelf al 
tien jaar geen werk van reger te spelen. 

de vraag rees of orgelcomposities voor de instrumen-
ten waar reger voor schreef rond 1900  uit het mu-
ziekleven zouden (moeten) verdwijnen. de orgelbe-
weging zag twee mogelijkheden voor regers muziek: 
verwerpen of ‘redden’ (aanpassen aan de neobarok 
orgels).

er barstte een heftige discussie los onder de duitse or-
ganisten, die voor het merendeel reger verdedigden. 
(al was het dan vaak met betrekking tot de uitgaven 
voor  de ´moderne´ orgels).121 

120  röhring, k., max reger - ein symposion
121  popp, s., / shigihara, s., max reger am Wendepunkt 
zur moderne

anaf 1800 was er een streven naar herbele-
ving van de muziekcultuur. muziekopleidin-
gen waren (zijn) van onschatbare waarde en 

zouden een aangelegenheid van het hele land moeten 
worden. vooral  zang werd gepromoot. men streefde 
naar een  muzikale volksopleiding, amateur- en be-
roepsopleiding. dat is ten dele verwerkelijkt. Onze-
kere factoren waren politieke onrust, geldgebrek en 
geen eensgezindheid tussen leiding en leraren.122 

ene ‘d.k.’ (1810) maakte zich zorgen over het feit dat 
beeldende kunst al lange tijd musea en academies had, 
terwijl de muziek achterbleef. hij wilde dat er een insti-
tuut kwam om de muzikale kunst te bewaren en te be-
vorderen, zowel instrumentaal als wat betreft theorie.  
(dit is afgedrukt in de Allgemeine Mu-
sik Zeitung 1809/10, blz. 102 ff. Wie er ach-
ter de initialen schuilgaat, is niet bekend).123  

 
ond 1830 was er in veel burgerhuishoudin-
gen een piano te vinden. er werd helaas wei-
nig les genomen. pas toen stads-, volks- en 

jeugdmuziekscholen hun werk gingen doen, kwam 
daar verandering in.124 vooral kinderen van rijke ou-
ders kregen privéles. aan de academies die opgericht 
werden, werd voornamelijk muziekles gegeven om 
‘lichaam en geest te verkwikken’. muziek moest een 
nuttig en aangenaam tijdverdrijf zijn. een koor en or-
kest waren aanwezig en men kon zich prima meten 
met het buitenland. toch was het niet het doel van de 
academies om beroepsmusici op te leiden. de meeste 
muziekopleidingsinstituten waren bedoeld voor ama-
teurs en liefhebbers van muziek.

Op vormingsgebied kende men vier richtingen125: 
-de humanistisch-muzikale volksontwikkeling 
-de amateur-  en vakopleiding 
-de cantor-, organisten en lerarenopleiding 
-de academische opleiding 

122  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland
123  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland
124  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland
125  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland

De orgelbeweging

r de pOsitie van de (amateur)Organist
rOnd 1900 in duitsland
Muziekonderwijs begin 1800

v

Muziekles in de praktijk

r

in koblenz bijvoorbeeld, was het muziekonderricht 
in handen van amateurs, die niet pedagogisch gekwa-
lificeerd	 waren.	 Daarom	 was	 een	 opleiding	 tot	 be-
roepsmuzikant niet mogelijk aan een muziekinstituut 
in die stad.126

liefhebbers konden, wanneer ze ijverig waren en er 
naar streefden, beroepsmusicus worden. Wie een mu-
zikale loopbaan ambieerde had slechts kansen bin-
nen een bepaald kader. zo kwam het dat amateurs en 
professionals naast elkaar speelden. vaak moest men 
naast de baan als musicus een ander vak uitoefenen.127 

er is onderzoek gedaan naar het aantal muzieklera-
ren in altona, een stad in schleswig-holstein, gedu-
rende de jaren 1802-1850. naarmate de stad groeide 
vertienvoudigde het aantal muziekleraren. het waren 
niet alleen mannen die les gaven. het aantal vrouwen 
dat les gaf groeide van nul procent in 1802 naar 35 
procent in 1850.  er was werk  genoeg voor iedereen. 
het gemiddelde aantal jaar dat een leraar werkzaam 
was, was bijna elf. een derde gaf  slechts vijf jaar les. 
een uitzondering was johann reinecke, die een car-
rière had van drieëntwintig jaar. hij was begonnen als 
jonge privéleraar en eindigde als een gerespecteerd 
leraar aan een lerarenopleidingsinstituut.128

 
 

heodor hagen, cultuur- en sociaalcriticus, 
stelde  dat mensen machines geworden zijn. 
muziek zou de geest kunnen verzetten. daar-
om had hij het volgende plan bedacht (‘Plan 

Hagens’ 1846). hij stelde voor om muziekinstituten 
in te richten in fabrieken. er moest een zaal komen 
met een orgel, waar bij aankomst en voor vertrek een 
koraal moest worden gezongen door alle arbeiders. 
Ook moesten er muzikale activiteiten komen waaraan 
de hele familie mee kon doen. dit zou  betaald moeten 
worden door de staat. de reactie hierop in de Allge-
meine Musik Zeitung was overwegend positief, maar 
het was niet altijd en overal uitvoerbaar.129 

126  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland
127  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland
128  roske, m., the professionalism of private music 
teaching in the 19th century: a study with social   statistics
129  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland

l e s p r a K t i j K  i n  a l t o n a

‘Plan Hagens’ een bijzonder idee 
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e cantor was een plaatsvervanger van de rec-
tor in het hoger onderwijs en moest daardoor 
les kunnen geven in muziek, theologie en la-

tijn. daarvoor was een academische opleiding nood-
zakelijk. ten gevolge van de verlichting in de tweede 
helft van de 18e eeuw was er minder vraag naar een 
beroepskerkmusicus. vaak was het verzorgen van de 
muziek tijdens de vieringen een bijbaan(tje) gewor-
den. Oratoriumuitvoeringen werden overgenomen 
door wereldlijke koren (van de singakademie of le-
rarenzangvereniging) en hadden plaats in concert-
zalen	 en	 op	 muziekfeesten.	 De	 kwalificatie	 van	 de	
kerkmusicus nam af. tegelijkertijd werd de verbin-
ding van het schoolmeesterschap met de uitoefening 
van het organist- en kosterschap meer en meer regel.  
rond 1800 werd het gebruikelijk dat op de lera-
renacademies, waar muziek een hoofdvak was, de 
toekomstige leraren werden opgeleid de muziek tij-
dens de kerkdiensten te kunnen verzorgen. de kerk-
muziek, waarvan men dacht dat die van geestelijk nut 
kon zijn, kreeg een belangrijke functie toegewezen.130  
iedereen die vanaf 1830 een openbaar ambt wilde 
bekleden moest een staatsexamen doen. zo werd het 
niveau in kerken en basisscholen in korte tijd aanmer-
kelijk beter.131  

 

e benoeming van carl Friedrich zelter 
(1758–1832) als professor aan de berlijnse 
‘königlichen akademie der künste’ in 1809 

werd als uitgangspunt gezien van de muziekbeoefe-
ning op academisch niveau. de formele oprichting 
van een aparte muziekopleiding volgde in 1833. 

zelter sprak dat er ‘ondeugdelijke subjecten’ onder de 
organisten waren. ‘die  moesten wat aan hun muzika-
le ontwikkeling doen en het goede voorbeeld geven, 
ook al was hun baan slechts een bijbaan’. bij school-
visitatie rond 1800 kwam zelter erachter dat het met 
het muziekonderwijs nog slecht was gesteld. er wer-
den allerlei (muziek)leraren bijgehaald om daar ver-
andering in te brengen. Organisten gingen privélessen 
verzorgen. men kon van geluk spreken als er iemand 
met een pedagogische bevoegdheid bij was.132  

in 1811 had zelter een door de koning geaccep-
130  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900
131  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland
132  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland

teerd voorstel gedaan om een kerkmuziek ins-
tituut op te richten:’errichtung eines seminari-
ums für cantores, praefecti und singlehrer, einer 
singschule nach einer ordentlichen methode; der 
unterricht sei frei, er erstrecke sich auf sin-
gen, klavier-, Orgelspiel, generalbaß usw’.133   
de acceptatie door  koning Friedrich ii bleek hieruit: 
‘Bey	dem	unverkennbaren	Einflusse	der	öffentlichen	
musick auf nationalbildung, genehmige ich auf den 
antrag des geheimen staatsraths von humboldt, mit 
welchem ihr in eurem bericht vom 15ten d. m. ein-
verstanden seyd, daß zu ihrer veredlung eine besonde-
re musikbehörde, und zwar in berlin bey der dortigen 
academie der künste eine professur der musik errich-
tet, und solche dem zelter übertragen werde. besonders 
wichtig ist eine herzerhebende kirchenmusik. ich 
setze aber dabey ausdrücklich voraus, daß der plan 
dazu mit den würdigsten geistlichen regulirt, diese 
musick besonders auf gesang und Orgel gerichtet, und 
deshalb für gesang in den schulen und für prüfung 
der cantoren und Organisten gesorgt werde’.134   
Wat een kerkmusicus moest kunnen, naast het orgel-
spelen en kennis hebben van de muziektheorie, was 
niet vastgesteld. speciale kerkmuzikale vakken wer-
den aan algemene muziekhogescholen niet onder-
richt. koor-, orkestdirectie en improvisatie werden 
zelden aangeboden.135 

Onder andere de volgende instituten zijn in de loop 
van de tijd ontstaan: 

‘institut für kirchenmusik’ 1815 in breslau, das kö-
nigliche akademische institut für kirchenmusik in 
berlin 1822. deze opleidingen, die bij de  universi-
teit aansloten, markeren het (nieuwe) begin van de 
academische opleiding van kerkmusici in duitsland. 
afdelingen voor kerkmuziek met betrekking tot orgel-
spel aan algemene ‘musikhochschulen’ ontstonden o.a. 
aan het ‘conservatorium der musik’ in leipzig (1843).136  
in 1828 wilde heinrich karl breidenstein de oplei-
ding voor cantores en organisten systematisch uitbrei-
den. hij was de eerste privédocent voor muziekwe-
tenschap in duitsland aan het ‘akademische institut 
für kirchenmusik’ in berlijn (1823). er moesten meer 
instituten bijkomen om het hele land te kunnen voor-
zien.137 
133  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
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134  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900
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ot 1843 was er vooral aandacht voor opleidingen 
voor amateurs, na die tijd voor beroepsmusici.138  
vanaf 1833 waren er in berlijn twee muziekin-

stituten van de staat: akademische kirchenmusikin-
stitut en de komponistenschule aan de akademie der 
künste. daar werden geen orkestmusici opgeleid. 
Felix mendelssohn bartholdy wilde dat veranderen.  
er waren plannen (1840) de akademie in vier delen 
te splitsen: schilderen, beeldhouwen, architectuur en 
muziek. 

Felix mendelssohn bartholdy zou dan directeur 
moeten worden van de muziekafdeling die uit moest 
groeien tot conservatorium. hij was bang te weinig 
de vrijheid te hebben die een kunstenaar nodig heeft.  
het had ook te maken met het feit dat er in leipzig, 
waar hij woonde,  een conservatorium zou komen. 
men wilde hem daar ook directeur maken. vanwege 
een legaat voor kunst of wetenschap besloot mendels-
sohn zich volledig in te zetten om een muziekschool 
in leipzig op te richten. hij koos voor leipzig on-
danks het gesprek dat hij had met de koning over een 
aanstelling in berlijn.  mendelssohn schreef een brief 
aan gezaghebbenden, dat leipzig een ideale stad was 
vanwege de universiteit en het gewandhausorkest. 
het duurde een jaar voordat iedereen overtuigd was. 

in 1843 was het eerste conservatorium in duitsland, 
dat via allerlei schenkingen en donaties tot stand is 
gekomen, in gebruik genomen. voor bepaalde afde-
lingen ervan hadden privéleraren een volledige mu-
zikale opleiding nodig. het conservatorium was een 
echte vakschool. Ontwikkeling van een hooggekwali-
ficeerde	kunstopleiding	was	het	doel.	Daardoor	werd	
het een mijlpaal in de geschiedenis van het  duitse 
muzikale onderwijs. het aantal studenten groeide 
elk jaar. zang, orgel, piano en viool waren het meest 
vertegenwoordigd. er waren te weinig blazers en cel-
listen. als het orkest iets uit wilde voeren, waren er 
piano’s nodig om alle partijen te kunnen spelen. de 
studenten kregen niet veel uur les in theoretische vak-
ken om zo veel mogelijk tijd aan hun instrument te 
kunnen besteden. mendelssohn zorgde er ook voor 
dat hij genoeg tijd overhield om te kunnen compone-
ren. hij bleef directeur  tot aan zijn dood in 1847.139 
de verwachtingen wat betreft het conservatorium in 
leipzig kwamen eerst niet uit.140  het conservatori-
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De oprichting van 
officiële muziekopleidingen

d

Oprichting van het 
conservatorium in Leipzig

t
um zou het verval van de goede smaak tegen moe-
ten houden. dat was volgens johann christian lobe, 
redacteur van de Allgemeine Musik Zeitung, niet het 
geval. ‘het grote publiek heeft geen goede smaak. 
dat ligt aan hen en niet aan het bestaan al dan niet 
van conservatoria. bach, haydn, mozart, beethoven, 
Weber, mendelssohn, liszt en anderen waren zonder 
conservatoriumopleiding allemaal ‘toonhelden’ van 
duitsland geworden’. het bewijs ontbrak dat aan het 
conservatorium net zulke genieën opgeleid konden 
worden als door privéleraren. lobe was zelf autodi-
dact en hij had een privéschool. in de AMZ van 1820 
was te lezen ‘das wahre genie bedarf keines unter-
richts, als den er aus der kunst selbst schöpft’.141 

de conservatoria moesten meer in de publiciteit tre-
den om bekendheid te krijgen.142   ze wonnen aan 
populariteit rond 1900 in duitsland. de compositie 
studenten die er toen studeerden waren te verdelen in 
twee groepen. ijverige leerlingen die alles aannamen 
en het artistieke oordeel overlieten aan de leraren. en 
een andere groep die  hun studie ervoer als verloo-
chenen van hun eigen heilige overtuiging, van dwang, 
met weinig vertrouwen in de leraren. die groep ver-
zuimde de studie en leerde nauwelijks compositie-
techniek.143   

de aanduiding ‘akademie’, ‘konservatorium’, ‘mu-
sikschule’ etc. werden doorgaans door elkaar ge-
bruikt. een onderscheid naar niveau kon nauwelijks 
gemaakt worden144. Ook later, na invoering van de ti-
tel ‘hochschule für musik’ stonden de aanduidingen 
‘konservatorium’ en ‘musikschule’ eerder voor ama-
teur- en kinderonderwijs. de instituten werden in het 
begin	grotendeels	privé	gefinancierd,	terwijl	de		mu-
ziekhogescholen tijdens de 20e eeuw in handen van de 
staat kwamen. 

van een vergelijkbaar studieprogramma en examen 
was nog geen sprake. getuigenissen werden meestal 
als aanbevelingsbrief door de hoofdvakleraar gegeven 
en waren niet algemeen erkend. de plaats van oplei-
ding, de leraar, de aanbevelingsbrief en het individu-
ele kunnen waren belangrijk bij het ‘solliciteren’.145 
deutschland
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Omdat voor het werk op gebied van de  kerkmuziek 
leraren werden aangetrokken, die hun opleiding op de 
lerarenopleiding hadden genoten, werd er rond 1900 
voor speciale posities een studie aan een hogere muzi-
kale opleiding en of buitengewone vaardigheden ver-
langd. (dit was bijvoorbeeld het geval bij karl straube 
die geen academische opleiding afgesloten had.)146  

hugo riemann was student (sondershausen en leip-
zig) en leraar (sondershausen, hamburg, Wiesba-
den) geweest op conservatoria. hij had kritiek op 
de innerlijke structuur ervan. de wetenschappelijke 
opleiding van de studenten was volgens hem ontoe-
reikend. schuldig daaraan was de ontbrekende op-
leiding van de leraren en  het gebrek aan discipline. 
volgens hem moesten de conservatoria de geestelijke 
en artistieke opleiding van de studenten overnemen. 
verzuimende studenten moesten straf krijgen. hij 
stelde een uitgebreid vakkenpakket voor:  duits, wis-
kunde, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde, 
tekenen, turnen. in de hogere klassen daarbij: la-
tijn, engels, Frans, italiaans, kunstgeschiedenis, fy-
sica (akoestiek)en natuurlijk de muzikale vakken. 
zo werden er verschillende gezichtspunten aangedra-
gen om de kwaliteit aan het conservatorium omhoog 
te krijgen.14725 

Degeneration und Regeneration in Musik is de titel 
van een essay geschreven door riemann. in dat es-
say vroeg riemann zich af: ‘hoe ver hebben we het 
gebracht tegenwoordig? er zijn grote orkesten in 
alle steden en we hebben een groot aantal militaire 
muziekkorpsen en tuinorkestjes  van allerlei niveau. 
vroeger kende Wenen slechts concerten waaraan 
ook amateurs deelnamen om het mogelijk te maken. 
in de 19e eeuw breidde het concertleven zich uit. er 
werd niet meer alleen gemusiceerd aan het hof en 
in de salons van de welgestelden. huiselijk musice-
ren gaat ten onder en aan het conservatorium werd 
massaal gestudeerd. de muziek kreeg een publiek 
karakter. de oude muziek moest herontdekt worden 
en zorgen voor gezondheid van de decadente en ge-
degenereerde productie van tegenwoordig en voor 
de regeneratie van het hele muzikaal gevoel’.148 
hij klaagde over een gebrek aan voldoende toegeruste 
musici in de traditionele sfeer. 

146  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900
147  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland
148  anderson, c., selected writings of max reger

 
max reger gaf orgelles op het conservatorium in 
Wiesbaden, waar hij zelf student piano en theo-
rie was. dat zegt waarschijnlijk meer over de si-
tuatie van de muziekopleiding aan de conser-
vatoria in duitsland dan over het niveau van 
reger. hij had nog weinig praktijkervaring. 
heinrich lang schreef ‘ik weet niet of reger zelf 
een beduidende organist is, men zou het bijna aan 
moeten nemen, want zijn composities bieden de 
uitvoerder zoveel moeilijkheden , die nauwelijks 
moeilijker bedacht hadden kunnen worden’.149  
Over het muziekleven in Wiesbaden schreef reger 
dat het maar middelmatig was. aan het conservatori-
um waren bijna geen vakstudenten en zo werd muziek 
verder ‘gemarteld’. reger moest helaas veel les blij-
ven geven aan grotendeels onbegaafde mensen voor 
een erbarmelijk salaris. hij ging liever componeren. 
in Wiesbaden was het niet mogelijk nieuwe dingen 
te brengen omdat alles zo muziekdood mogelijk was. 
maar in leipzig zou voor een ‘moderne’ musicus ook 
weinig plaats zijn omdat daar alles nog onder  het ‘be-
wind’ van reinecke stond. reger had scherpe kritiek 
op het dilettantisme.150  

het was niet logisch dat reger zou worden aange-
nomen als docent aan het conservatorium in leipzig 
want over de betekenis van zijn muziek was men het 
niet eens en in de pers werd er ook niet lovend over 
hem geschreven. het publiek in leipzig was nogal 
conservatief. dat hij wel is aangenomen is te danken 
aan adolf Wach, een schoonzoon van Felix mendels-
sohn. Wach stelde dat reger een van de prominente in 
leven zijnde  musici was. dat zou een nieuwe impuls 
kunnen geven aan het conservatorium. straube ver-
schilde van mening met reger over de interpretatie 
van bach. hij was bang dat het misverstanden zou 
kunnen opleveren als zij er beiden les zouden geven.151 

joseph haas(1879-1960), een student en goede vriend 
van max reger, beschreef de doelstellingen van de 
onderrichtmethode van reger152: 

1. Onderricht systematisch

2. Ontwerp de leergang zelf, gebruik geen 
vreemd lesboek

3. Onderricht individueel

149  Wirth, h., max reger
150  popp, s., der junge reger
151  popp, s.,/ shigara, s., max reger am Wendepunkt zur 
moderne    
152  massenkeil, g. / popp,s. reger studien

4. dring de leerling niet je eigen mening op

5. laat de praktijk vooruitlopen op de theorie

6. voed je leerlingen op met eerbied voor de 
scheppenden

in een essay in de Illustrierte Zeitung leipzig van ja-
nuari 1909 schreef max reger: ‘in onze dagen klaagt 
men dat de nobele praktijk van het huiselijk musice-
ren dreigt uit te sterven’. ‘men zou kennis moeten ne-
men van  ‘Lieder ohne Worte‘ van mendelssohn (‘een 
bad nemen in mendelssohn’), die weer een ereplaats 
moeten geven en niet onze neus op te halen voor zijn 
composities. en laten zien dat er niet alleen maar gro-
te concertzalen nodig zijn om van muziek te genieten 
en ermee bezig te zijn. ‘eer uw duitse meesters’!153  
 

in het Zeitschrift fur Kirchenmusiker (1927) van 
straubes kerkmuziek instituut aan het conservato-
rium te leipzig, stonden de exameneisen voor een 
kerkmusicus. de studenten moesten muziek spelen 
uit het repertoire van ´oude muziek – bach – reger. 
 
de werken van reger die het meest gespeeld werden 
op het conservatorium waren ‘Fantasie en Fuga over 
bach’, sonate opus 33 en 60, kleinere stukken uit 
opus 59 en de grote koraalfantasien op. 27, 40-1, 52-2 
en 52-3. de grote moeilijke werken verschenen heel 
af en toe op de programma´s: op. 57, 73, 127 en 135b. 
niet alle gegevens hierover zijn bewaard gebleven 
vanwege de beide wereldoorlogen.

 
 
 
 

ormden de opkomende muziekinstitu-
ten een bedreiging voor de privéleraar?  
niet de goedkopere instituten waren een bedrei-

ging, maar het aantal privéleraren. aan het conservato-
rium in leipzig studeerden 871 studenten af in 17 jaar.154  
anton schindler (muziekleraar en beethovenbio-
graaf) schreef een artikel: Het conservatorium als 
plantschool van het muzikale proletariaat. rond 1850 
‘schoten’ de conservatoria als paddenstoelen uit de 
grond zodat de privéleraren zich bedreigd voelden.

Wilhelm heinrich riehl (cultuur- en sociaalcriticus) 

153  anderson, c., selected writings of max reger
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Privéleraar contra muziekinstituut

v

gebruikte de term ‘künstlerproletariat’: ‘door over-
aanbod waren er te weinig arbeidsplaatsen voor het 
aantal opgeleide studenten’. schuldige waren de con-
servatoria volgens hen.155 

karl loewe, componist en organist, zei: ‘ in het mu-
ziekvak is zo’n sterke concurrentie opgetreden dat het 
raadzaam zou zijn om overvloedige richtingen op het 
conservatorium af te bouwen’. hij was meer voor pri-
vé onderwijs. dat was volgens hem beter voor talen-
ten. ‘elke muziekschool moet tegemoet komen aan de 
individualiteit van de leerling en opmerkzaam zijn op 
muzikaal talent. begaafdheid is ook onder het  lager 
opgeleide deel van de bevolking mogelijk’.156 

hermann kretzschmar, (1848-1924), musicoloog 
en directeur van de ‘musikhochschule’ in berlijn, 
schreef diverse artikelen over musici en opleidingen. 
hij zei ‘in principe maakt het niet uit of de opleiding 
gericht is op amateurs of beroepsmusici. de studie is 
omvangrijk. het honorarium is lager dan bij privé-
leraren. We moeten de eisen niet verlagen want dan 
wordt de het aantal leraren alleen maar groter’. hij 
maakte zich zorgen over het grote aanbod van leraren. 
vooral dat van pianoleraren. de privéleraren gaven 
voornamelijk pianoles. 

kretzschmar stelde voor de conservatoria voortaan als 
staatsinstituten te gaan behandelen. ‘dan kon van bo-
venaf vraag en aanbod beter geregeld worden. ze moes-
ten zeker niet afgeschaft worden. dat zou de ruinering 
worden van de duitse muziek en haar internationale 
betrekking’. hij drong aan op economische onafhan-
kelijkheid, strengere toelatingseisen en wetenschap-
pelijke examens. de muziek zelf stond niet meer in het 
middelpunt, maar de musici en de muziekleraren. de 
markt	was	verzadigd.	Kwalificatie	werd	belangrijk.157  
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ermann kretzschmars artikel Musikalische 
Zeitfrage gaat over de matige muzikale oplei-
ding en het muzikale klimaat tijdens de eeuw-

wisseling (1899/1900). vanaf 1900 werd de muzie-
kles op de scholen in duitsland gereorganiseerd. met 
deze nieuwe muziek pedagogische pogingen waren er 
ook activiteiten van de ‘jugendmusikbewegung’.158 
muziekles streeft ernaar de creatieve krachten van een 
kind te ontwikkelen. dit wordt alleen bereikt wanneer 
het als deel wordt gezien van de hele esthetische mu-
zikale ontwikkeling. voorheen werd alleen het techni-
sche aspect, het zingen,  gewaardeerd.159 

n 1903 schreef paus pius x in een vooruitstrevend 
artikel Anweisung über die Kirchenmusik over 
het wezenlijke bestanddeel om de liturgie te vie-

ren ‘mit geeigneten melodien den liturgischen text, 
der ans Ohr der gläubigen dringt, auszuschmücken’. 
het orgel en andere instrumenten zijn ondergeschikt 
aan de vocale muziek (gregoriaans) en zijn in princi-
pe alleen toegestaan als begeleiding van de gezangen. 
enkele punten daaruit:

- de eigenlijke kerkmuziek is vocaal; toch is or-
gelbegeleiding toegestaan.

- het gezang moet de overhand hebben. daarom  
moeten het orgel en de andere instrumenten 
het gezang ondersteunen, niet overheersen.

- het is niet toegestaan door de instrumenten 
lang te preluderen op een gezang of de een-
heid te onderbreken.

- het orgelspel moet bij de begeleiding van de 
gezangen, de voorspelen, tussenspelen etc. 
acht slaan op de eigenheid van het instrument 
en ook alle eigenschappen van ware kerkmu-
ziek in zich dragen, zoals bovengenoemd.

- het is niet toegestaan dat de priester bij het 
altaar door het gezang of het spel langer opge-
houden wordt dan de ceremonie vereist.

- men moet het veroordelen en als zwaar mis-

158  kraus, e. 1956 school music education in germany 
music educators journal, http://www.jstor.org/stable/3388152   
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bruik betrachten wanneer bij de heilige cere-
monie de liturgie de tweede plaats toebedeelt 
krijgt, zodat zij in dienste staat van de muziek. 
in tegendeel is toch de muziek slechts een deel 
van de liturgie en moet zij haar dienen.160 

 

‘der katholische Organist hat nie gelegenheit et-
was zu spielen; der katholische Organist kann auch 
gewöhnlich nichts! man bezahlt auch in deutsch-
land die katholischen Organisten sehr schlecht; 
die protestanten lassen sich ihre Organisten etwas 
kosten; da haben wir einige famose virtuosen!’ dit 
schreef reger in een brief aan gustav beckmann.  
‘zelf heb ik helaas sinds 1895 niet meer orgel ge-
speeld en hier mag ik het niet want men is bang dat ik 
het orgel zal ruineren. dat komt omdat niemand weet 
wat virtuoos orgelspelen is, wanneer er maar een 16e 
noot gespeeld wordt denken de mensen dat het orgel 
geruïneerd wordt. helaas, helaas zijn er in organis-
tenkringen velen die niets kunnen. men stelt gepen-
sioneerde organisten aan die nauwelijks een koraal 
kunnen begeleiden. een ellende! het wordt tijd dat de 
wereld tot bewustzijn komt over wat het orgel eigen-
lijk is, namelijk een eersterangs concertinstrument!’161 

reger behandelde het orgel als concertinstrument en 
zette zich daarmee duidelijk af tegen de  componis-
ten van  liturgische gebruiksmuziek en van de kerken 
die het orgel niet als autonoom instrument en de or-
ganisten niet als kunstenaar serieus nemen. hij nam 
het eigenlijk een beetje op voor slechte organisten. 
Wanneer de kerk geen eisen stelt, ontstaat er ook geen 
motivatie om bij te scholen.162 de rooms- katholieke 
kerk mocht alleen voor liturgische doeleinden ge-
bruikt worden. daardoor hadden r-k organisten of-
ficieel	geen	gelegenheid	orgelliteratuur	aan	te	bieden	
en moesten ze zich helaas tot liturgische (gebruiks-) 
muziek beperken. het was dus  niet te verwonderen 
dat men het orgel van weinig waarde achtte en er wei-
nig kennis over het instrument was.

reger kreeg hier mee te maken toen karl straube 
geen concert mocht geven in de r-k kerk te kre-
feld. ‘Orgels zullen deze winter in münchen door 

160  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
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mij niet te horen zijn! door het onbegrip van het 
zuid-duitse katholieke publiek voor orgelmuziek en 
de onbekwaamheid van de organisten hier heeft het 
werkelijk geen nut orgelconcerten te organiseren’. 
‘heel anders zijn de verhoudingen in leipzig’. daar 
was karl straube zelf organist en zouden de kosten 
door het vele publiek laag blijven.163 

aan rooms-katholieke zijde waren er minder pro-
fessionele kerkmusici nodig doordat er steeds meer 
kloosters opgeheven werden. het cecilianisme wilde 
de kerkmuziek naar historische voorbeelden restau-
reren en verspreiden. daarvoor waren weer beroeps-
kerkmusici nodig.164 

nder de 32 onderzochte organisten die de 
composities van max reger tijdens zijn leven 
speelden en met hem in contact stonden wa-

ren slechts twee rooms-katholieken. adalbert lind-
ner, één daarvan, was trouwens geen professioneel 
organist en kon ook eigenlijk geen reger interpreet 
genoemd worden. hij was leraar en op die manier 
bezig met kerkmuziek. de meeste van die organisten 
hadden een academische opleiding gevolgd in ber-
lijn of leipzig met uitzondering van karl straube. 
dit laat zien hoe belangrijk de eigen vaardigheden 
en aanbevelingen waren. straube was acht jaar leer-
ling van het ‘königliches realgymnasium’ in berlijn, 
zonder examen te doen. 165 (hij had wel veel gestude-
erd: altphilologie bei heinrich reimann, klassische 
philologie und germanistik  bei herrmann dettmer, 
kunstgeschichte, Ästhetik und philosophie bei paul 
gerhardt, ev.theologie bei Friedrich Wilhelm stein 
und Friedrich adolf hamm, philosophie bei egon 
petri, architektur bei hermann keller).166

163  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900
164  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900
165  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900
166  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900

De situatie vanaf 1900

h

De situatie van de organist in de 
Rooms-Katholieke kerk

i

hoe max reger over de rooms-katholieke 
organist dacht

De opleiding van Reger-interpreten 
tot 1916

O

e kerkmusici werden ‘kirchenmusikdirektor’ 
‘musikdirektor’ of ‘stadtkantor’ genoemd.de 
meesten van hen verzorgden vijf tot acht dien-

sten per week verdeeld over twee of drie kerken.167 bij 
beide confessies waren rond 1900 nauwelijks fulltime 
beroepskerkmusici werkzaam. aan de evangelisch 
lutherse kant was dit slechts in enkele hoofdkerken 
het geval: de ‘thomaskirche’ in leipzig en de ‘kreuz-
kirche’ in dresden.  er waren wel talrijke mogelijkhe-
den  in deeltijd bezig te zijn, naast het leraarschap (aan 
school of privé) of op het gebied van de concertprak-
tijk. de vergoeding daarvoor was nogal verschillend. 
in de rooms-katholieke kerk waren in enke-
le kathedralen domkapelmeesters werkzaam die 
dit vaak combineerden met het priesterambt.168  
het niveau van de rooms-katholieke organisten was 
lager dan dat van hun evangelisch lutherse col-
lega’s. de oorzaak was het verschil in het omgaan 
met de (orgel) muziek, die in de r-k. kerk meestal 
slechts een begeleidende functie in de liturgie kende. 
vanaf juli 1900 werden door de staat organisten en 
cantores, waarvan hun bezigheden op gebied van 
kerkmuziek hun belangrijkste bron van inkom-
sten vormden, van een pensioen voorzien en was 
er zorg voor de nabestaanden. men moest wel een 
bepaald inkomen hebben, want anders viel men 
buiten de boot. de inkomsten van cantores en or-
ganisten in kleine steden waren vaak te gering 
om voor een pensioen in aanmerking te komen. 
in de belangrijke leipziger kerken werden hoge lonen 
betaald. karl straube bijvoorbeeld, kreeg als thomas 
organist 5000 mark per jaar.169

Over rooms-katholieke beroepsorganisten waarvan 
hun bezigheden in de kerk het hoofdinkomen vorm-
de, zijn nauwelijks bronnen bekend die een blik wer-
pen op hun werkplek of inkomen. een uitzondering 
daarop is joseph renner jun. (1868–1934), de enige 
beroepsmatige r-k organist, die tijdens regers leven 
ook als interpreet van diens orgelwerken bekend 
stond en contact met hem had. hij was een van de 
weinige rooms-katholieke organisten die orgelreper-
167  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900
168  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900

169  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900

Beroepsmatige situatie van de kerk-
musicus rond 1900

d

j o s e p h  r e n n e r  j u n .  a l s  v o o r b e e l d  v a n 
e e n  r o o m s - k a t h o l i e k e  D o m o r g a n i s t
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toire speelde buiten de liturgie om. hij maakte op die 
manier zijn toehoorders bekend met ‘kathedraalcom-
posities’ van binnen- en buitenlandse (voornamelijk 
Franse) componisten. hij had aan de regensburger 
kirchenmusikschule en aan de königlichen musik-
schule in münchen gestudeerd onder andere bij j.g. 
rheinberger. sinds 1887 was hij in bludenz (vorarl-
berg) als koorleider en ‘musikdirektor’ aangesteld. 
toen in 1892 die plaats in de regensburger dom 
vrij kwam  reageerde hij op de oproep  waarvan de 
beschrijving nogal vaag was ‘niet bijzonder talrijke 
functies aan de dom’: „dienst en vesper op zon- en 
feestdagen, dienst op elke donderdag, in de advents-
tijd zowel als enkele andere vieringen, dienst doen 
als organist en koordirigent. het salaris (1500 mark) 
werd vermeld en er was een woning beschikbaar. Op 
de mogelijkheid van nevenverdiensten werd gewe-
zen.170 

e meeste organisten waren tevens leraar. 
men kon van een van beide banen alleen 
niet leven. daar werd veel over geklaagd. 

de titel professor kon men ontvangen als eerbetoon 
van hogescholen, maar ook als eretitel voor artis-
tieke, kerkelijke of maatschappelijke verdiensten. 
Reger	was	goed	op	de	hoogte	van	de	financiële	po-
sitie van de organisten. hij schreef in een brief dat 
er bij zijn weten geen organistenpost was waar 
meer dan 3000 mark te verdienen was. daarnaast 
zou men bij moeten verdienen door lesgeven of 
dirigentschap. (brief aan karl beringer 10 janu-
ari 1903) inderdaad had karl straube diezelfde 
tijd in Wesel een jaarloon van 2400 mark gehad.171 
de door reger verlangde confessie-onafhankelijke 
voorwaarde voor ‘technisch uitstekende organisten’, 
‘intelligente interpreten’ en ‘zeer grote, moderne or-
gels’ was een situatie die slechts op weinig plaatsen 
te vinden was.172 

e hollandse maatschappij tot bevorde-
ring van toonkunst werd opgericht in 
1829 door a.c.g. vermeulen. het doel 

was de toonkunst bevorderen. als lid van verdien-
170  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900
171  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900
172  axtmann, d., ausbildung und stellenwert der kir-
chenmusiker beider konfessionen um 1900

ste werd onder andere mendelssohn genoemd. 
in het tijdschrift Eutonia schreef de redactie: ‘de 
maatschappij verdient in alle landen navolging’. dit 
is er in duitsland niet van gekomen. Wel gingen daar 
kleinere verenigingen samenwerken voornamelijk om 
hun groot opgezette muziekfeesten te organiseren.173

het publiek liep terug bij uitvoeringen. zodoende wa-
ren de inkomsten ook minder. het publiek vond de 
toonkunst niet meer zo ‘amusant’ en zocht het meer 
in de sport. er werd geklaagd over het niet onderlegd 
zijn van de directeuren van zangverenigingen. maar 
toch bleek uit het dilettantisme dat menigeen muzika-
liteit bezat, welke door de levensomstandigheden niet 
ten volle ontwikkeld konden worden.174

‘musiceren was vroeger een groot amusement on-
der de jongelui van gegoede stand, maar is thans 
(1911) geheel overgegaan naar het platteland. daar 
treft men dikwijls heel goede harmonie- en fanfa-
rekorpsen en verscheidene zanggezelschappen die 
er gerust mogen wezen. in de steden is nogal wat 
verdeeldheid zodat er verschillende kleine koren 
zijn die helaas niet in staat zijn samen te werken. 
muziek bevordert de huiselijkheid en de veredeling 
van het menselijk gevoel en bestaan. sport daarente-
gen is vaak de aanleiding voor ruwheid en onverschil-
ligheid’.175 

er werd geklaagd over het feit dat er zo weinig goed 
gespeeld werd en dat er zo velen zijn die zich organist 
noemen en er dan maar zo losjes over denken: als de 
mensen er maar bij zingen kunnen.176 

in nederland bestond er een belangrijk verschil tus-
sen protestantse en rooms-katholieke organisten. in 
de rooms-katholieke kerken waren openbare orgel-
bespelingen niet toegestaan. dit duurde tot in de jaren 
vijftig van de vorige eeuw. de weinige keren dat een 
instrument concertant gebruikt werd was bij de inwij-
ding en dan nog vaak met een beperkt programma.

het liturgisch repertoire wordt in die tijd gekenmerkt 
door een voorname stijl, de eredienst waardig.177 

173  sowa, g. anfänge institutioneller musikerziehung in 
deutschland
174  de harp juli 1911, van de kunst naar de sport, schrij-
ver ?
175  de harp, september 1911, een eeuw van uitvindingen, 
‘Fis’ is degene die dit geschreven heeft. meer is er over die 
persoon niet bekend.
176  de harp augustus 1910 artikel, schrijver
177  eck, t. van Orgelkunst rond 1900

n dit hoofdstuk hoop ik door middel van het ana-
lyseren van de werken zonder opusnummer ant-
woord te geven op mijn onderzoeksvragen

•	 hoe zag de muziek eruit die max reger 
schreef als bijlage bij diverse tijdschriften?

•	 zijn de composities speelbaar voor amateurs?  

•	 zijn de composities ook interessant voor pro-
fessionals?

de ‘Werke ohne Opuszahl’ (WoO), composities zon-
der opusnummer, vormen een eigen groep binnen het 
oeuvre voor orgel van reger. de meeste van deze 
werken zijn verschenen als muziekbijlage bij diverse 
tijdschriften of afgedrukt in verzamelbanden, maar 
dat betekent niet dat ze minder van kwaliteit zijn. re-
ger schreef veel van deze kleine composities om naam 
te maken en op deze manier zoveel mogelijk organis-
ten voor te bereiden op en nieuwsgierig te maken naar 
zijn grotere werken.178  een aantal van de koraalbewer-
kingen werd later, na soms gereviseerd te zijn, door 
reger opgenomen in de opusnummers 67 en 79b.179  
in 2004 zijn de ‘Orgelwerke ohne Opuszahl’ in 
een bundel heruitgegeven door michael kube.  
de bundel bevat de volgende composities: 

- 1. introduktion und passacaglia 
2. präludium c-moll 
3. Fuge c-moll 
4. variations and Fugue on the english national 
anthem / variationen und Fuge über ‘heil, un-
serm könig heil’ 
5. präludium und Fuge d-moll 
6. postludium d-moll 
7. romanze a-moll 
8. präludium und Fuge gis-moll 
9.	Präludium	und	Fuge	fis-Moll 
10. O traurigkeit, o herzeleid 
11. komm, süsser tod 
12. christ ist erstanden von dem tod 
13. O haupt voll blut und Wunden 
14. es kommt ein schiff geladen 
15. Wie schön leuchtet der morgenstern 
16. romanze a-moll (für harmonium)

 
178  voorwoord max reger Orgelwerke ohne Opuszahl  
179  voorwoord max reger Orgelwerke ohne Opuszahl  

De beroepssituatie  van Reger-
interpreten tot  1916

d

De situatie in Nederland (enkele 
gegevens ter vergelijking)

d

de cOmpOsities zOnder Opusnummer

i  
m de composities zonder opusnummer te 
analyseren maak ik gebruik van de volgende 
criteria:

a hanteert reger een aparte stijl, anders dan bij 
de composities met opusnummer?  
b is de harmonische complexiteit  groot of ont-
breekt die juist? 
c sommige composities bestaan uit zoveel 
noten, veelal zestienden en tweeëndertigsten, dat de 
pagina’s er ‘zwart’ van zien. voor  zo’n gevuld no-
tenbeeld gebruikt  men wel de term ‘krentenbrood’. 
hoe zien déze composities van reger eruit? 
d Wat is de lengte van de compositie? 
e geeft reger veel aanwijzingen omtrent uit-
voering en registratie? 
f Wat is de technische moeilijkheidsgraad van 
de compositie? 
g is het werk speelbaar voor een amateur? 
h is de compositie interessant voor een be-
roepsmusicus?

Analyse

O
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it is een van de bekendste en meest gespeelde werken van max reger. het werd in 1900 uitgegeven in 
een orgel-album van ludwig sauer, Zu Günsten des Orgelneubaus zu Schönberg im Taunus. reger was 
gevraagd een bijdrage te leveren voor het album. daar voldeed hij graag aan en zijn eerste idee was een 

preludium en fuga te schrijven. hij wilde graag 8-10 bladzijden vullen. Op 19 oktober 1899 stuurde reger het 
werk op. Omdat hij verwachtte dat er veel fuga’s en fughetten geschreven zouden worden, heeft hij een intro-
duktie en passacaglia gecomponeerd. ‘ik heb het niet moeilijk gemaakt, zodat mijn bijdrage het gebruik van  de 
bundel niet verhindert. zoals de passacaglia is, moet die door elke enigszins geoefende speler van blad gespeeld 
kunnen worden’. in 1907 werd er een losse uitgave van de compositie uitgegeven. in 1914 maakte reger er een 
bewerking van voor 4-handig piano.

    Introduktion, maat 7-15

it gelegenheidswerk werd op 23 augustus 1900 geschreven. het heeft slechts 7 maten, maar men her-
kent de karakteristieken die kenmerkend zijn voor regers latere grote orgelwerken. (bijvoorbeeld opus 
46 bach)

na het preludium was nog een fugathema van 3 maten genoteerd dat niet tot uitvoering kwam.

  
Präludium c-Moll, maat 1-3

 
a n a l y s e 
a bij dit preludium is de stijl al zichtbaar die reger later ook veel toepaste in zijn grote orgelwerken. 
veel akkoordwisselingen, volle grepen, guirlandes van 32e noten.  
b de harmonische complexiteit is vrij groot. de harmonieën wisselen elke achtste noot. 
c de compositie bestaat uit heel veel noten.  
d dit preludium is slechts 7 maten lang, een bladzijde. 
e er is slechts een registratie aanwijzing: Organo pleno. daar verandert niets aan gedurende de 7 maten. 
aan het begin van de compositie schreef reger ‘pesante, ma con moto’. 
f de technische moeilijkheidsgraad is vrij hoog vanwege de volle akkoorden, de 32e noten en de vele 
noten in het pedaal. 
g dit werk is niet echt geschikt voor amateurs. maar omdat het niet zo lang is, zou het wel een uitdaging 
kunnen zijn om te zien of men het (al) aankan.  
h dit präludium  is interessant voor een beroepsmusicus. het is een kort werk maar geeft wel een duide-
lijke indruk van regers manier van componeren.

e fuga verscheen voor het eerst in 1900 in 21 Orgelstücke für kirchlichen Gebrauch, een verzameling uitgegeven 
door johann adam troppmann. de fuga was een vriendelijk gebaar voor troppmann die actief was als organist 
in tirschenreuth (Oberpfalz).

nr.2 Präludium c-Moll  (23-8-1900)

d
nr.1 Introduktion und Passacaglia (1900)

d

a n a l y s e 
a reger hanteert hier dezelfde stijl die je later ook in de grote passacaglia’s ziet. (opus 33, 127) hij past 
dezelfde manier van variëren toe: o.a. variaties bestaande uit achtste noten, uit triolen, uit zestienden, guirlan-
des van tweeëndertigste noten, bepaalde ritmische motieven, melodie in de bovenstem i.p.v. in het pedaal. 
b de harmonische complexiteit  is groot. 
c bepaalde gedeelten in dit werk bestaan uit veel noten. als je voor het eerst dit werk gaat spelen, lijkt het 
heel ingewikkeld. maar als je er later, na veel andere en moeilijkere composities gestudeerd te hebben, weer 
eens op terugkijkt, ziet het er vrij eenvoudig uit.  
d de introduktie bestaat uit 15 maten. dat is voor reger niet lang. de passacaglia is 8 bladzijden lang, 90 
maten, thema en 12 variaties. de latere passacaglia’s zijn veel langer, hebben meer variaties. 
e er staan veel registratie voorschriften en tempo aanduidingen bij: grave, andante, adagio ppp – fff  Org.
pl. (volle werk met alle koppels), manuaalwisselingen,  voetmaten van de te gebruiken  registers 16’ 8’ 4’.  
f de technische moeilijkheidsgraad is vrij hoog. in de introduktion heeft men letterlijk de handen vol 
vanwege de vele maten die 10-stemmig zijn (vier tonen tegelijk in de linkerhand, vier in de rechterhand en twee 
in het pedaal). door de vele verschillende notenwaarden in de variaties is het lastig het tempo stabiel te houden 
in de passacaglia. 
g dit werk is niet eenvoudig en zal slechts door weinig amateurs gespeeld kunnen worden. 
h deze compositie is zeer interessant voor beroepsorganisten en kan heel goed op een concertprogramma 
gezet worden. voor iemand die gewend is de grotere regerwerken te spelen, is dit goed te doen.
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a n a l y s e 
a reger schreef de fuga in een traditiegetrouwe stijl, in de geest van bach. daardoor komt dit werk vrij 
gematigd over, niet zoals veel regerwerken die nogal ‘onstuimig’ kunnen zijn. er dient goed legato gespeeld 
te worden. dat is niet ongebruikelijk bij het werk van reger. 
b de harmonische complexiteit ontbreekt hier. Wanneer de achtste noten hun intrede doen komt er meer 
chromatiek in de compositie, maar lang niet zoveel als we van reger gewend zijn.  
c deze vierstemmige fuga ziet er net zo uit als een fuga uit de barok. het thema bestaat uit halve en 
kwartnoten. vanaf maat 24 komen er in de tegenstemmen constant achtste noten voor. 
d de fuga is vier bladzijden lang, 63 maten. 
e reger gaf een aantal aanwijzingen wat betreft de sterkte en welk manuaal er gebruikt moet worden, i 
of ii. de klanksterkte varieërt van mf tot fff en aan het eind ‘volles Werk’. poco a poco crescendo staat twee 
maal vermeld. hiervoor zou de rolzweller gebruikt kunnen worden. 
f de technische moeilijkheidsgraad is niet zo hoog. 
g deze fuga zou door een gevorderde amateurorganist gespeeld kunnen worden.  
h de compositie is voor een professional interessant want de fuga biedt genoeg uitdaging. 

et overlijden van koningin victoria van engeland (22januari 1901) zou de aanleiding geweest kunnen 
zijn voor de eigenaars van uitgeverij aibl in münchen om reger te vragen een werk te schrijven ter 
nagedachtenis aan de vorstin die uit het huis hannover stamde. reger dateerde de bewerking van de 

compositie voor 4-handig piano al op 17 januari 1901. het originele werk voor orgel moet dus al van eerdere 
datum zijn. (dat werk was trouwens niet gedateerd). het zou ook mogelijk kunnen zijn dat hij de compositie ge-
maakt heeft ter ere van de zestigste verjaardag (21 november 1900) van de liberaal ingestelde keizerin viktoria, 
de in londen geboren oudste dochter van de koningin van engeland.

 
Variations and Fugue, maat 167-175

Nr. 4  Variations and Fugue on The English National Anthem (1901)
           Variationen und Fuge über Heil, unserm König, Heil

h

a n a l y s e 
a dit werk begint met een inleiding daarna gevolgd door een gedeelte waarbij de melodie  duidelijk 
waarneembaar is in de sopraan. dan volgen er twee regels als een soort overgang  naar een ‘andante’ waarbij 
de melodie in het pedaal voorkomt, waarna een fuga volgt. het  fugathema is het eerste gedeelte van de me-
lodie. zo’n soort werk heb ik nog niet eerder bij reger gezien. Wat dat betreft kun je spreken van een aparte 
stijl. 
b deze compositie is harmonisch niet ingewikkeld. er zitten wel wat harmonieën in die  kenmerkend 
zijn voor reger, maar het geheel doet rustig aan.    
c dit werk bestaat voornamelijk uit achtste noten. Op de laatste vier bladzijden verschijnen in een van de 
vier stemmen constant zestiende noten. (vanaf maat 125) het ziet er redelijk overzichtelijk uit. 
d de compositie bestaat uit 175 maten (11 bladzijden), het langste orgelwerk zonder opusnummer. de 
inleiding bestaat uit 15 maten, daarna de melodie in de sopraan 22 maten, een soort overgang van 10 maten, 
een andante met melodie in de bas 19 maten, fuga 109 maten. 
e er zijn aanwijzingen wat betreft de klanksterkte ff,p,f, ff, pp, ppp f,ff, fff, Organo pleno.de klavieren 
worden aangegeven, i of ii. het begin is ‘maestoso’, gevolgd door een gedeelte waar ‘andante’ boven staat. 
bij  de fuga wordt vermeld ‘più mosso’ en bijna aan het eind komt ‘maestoso’ weer terug.  de laatste drie 
maten zijn ‘adagio’. Ook heeft reger de plaatsen aangegeven, waar hij vertragen wil: poco rit., a tempo. cres-
cendo- en decrescendotekens zijn ook genoteerd. Wat alle aanwijzingen betreft is het wel typisch een reger-
werk. 
f de technische moeilijkheidsgraad is vrij hoog. 
g deze compositie zal weinig door een amateur gespeeld worden. de bekende melodie maakt het wel 
laagdrempelig maar de lengte van het stuk vormt een belemmering  
h dit werk is vanwege de lengte voor een beroepsmusicus ook een uitdaging. gespeeld tijdens een reci-
tal zal het door publiek, dat niet zo vertrouwd is met orgelmuziek (van reger), waarschijnlijk wel gewaardeerd 
worden omdat men de melodie herkent.

alle andere composities in de bundel waren slechts een pagina, maar reger had meer ruimte nodig. hij 
heeft de fuga op voorstel van de uitgever al ingekort. ‘diese im bachschen geiste geschriebene  meis-
ter-Fuge wurde auf vorschlag des herausgebers dieser sammlung vom herrn komponisten gekürzt’. 

de publicatie van deze verzameling kreeg weinig aandacht zodat de fuga onbekend bleef. de herontdekking van 
de fuga in 2003 is te danken aan heinz-joachim neubauer (Fürth).

 
Fuga c-Moll, maat 1-15

 

Nr.3 Fuge c-Moll (1900)

d
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it is een werk van grotere omvang. het verscheen voor het eerst in druk als muziekbij-
lage van het tijdschrift Die Musik-woche, Moderne illustrierte Zeitung in augustus 1902.  
in 1906 werd er een losse uitgave van deze compositie uitgegeven. 

 
Präludium d-Moll, maat 1-12

a n a l y s e 
a reger hanteert hier zijn eigen stijl: chromatiek, afwisselend sterke en zachte passages.  
b sommige gedeelten van deze compositie zijn harmonisch vrij complex, maar afgewisseld met de rus-
tige passages is het goed te volgen. 
c het preludium begint met een rustig notenbeeld van halve, kwart- en achtste noten. na de eerste regel 
volgen er veel zestiende noten. het fugathema bestaat voornamelijk uit kwartnoten, de tegenstemmen uit acht-
sten. 
d het preludium heeft 49 maten, de fuga 63. in deze bundel is het een vrij lange compositie. 
e de aanwijzingen wat betreft de registratie zijn ook hier genoteerd door reger. de wisseling van klavier 
wordt aangegeven door i of ii.  
de klanksterkte is van f, ff, pp, mf, tot ff. daarna een gedeelte pp, ppp, waarna een herhaling van het begin 
volgt f –ff, de laatste maten Organo pleno. de herhaling is niet identiek, maar volgt hetzelfde patroon en doet 
er sterk aan denken. tempo primo heeft reger hierbij aangegeven.de fuga begint p. Wanneer het pedaal inzet 
is de klanksterkte mf. daarna wordt het weer p en bij de pedaalinzet f. de fuga eindigt ff, de laatste maten weer 
Org. pl. 
bij zowel het preludium als de fuga noteerde reger: allegro con moto. poco a poco crescendo staat ook weer 
bij deze compositie en duidt op het gebruik van de rolzweller. 
f de technische moeilijkheidsgraad is vrij hoog.  
g deze compositie is lastig voor een amateur ook vanwege de lengte. 
h dit werk is interessant voor een beroepsmusicus. het heeft veel verschillende motieven en is erg afwis-
selend wat betreft de dynamiek. 

Nr. 5 Präludium und Fuge d-Moll (1902)

d it werk verscheen voor het eerst in 1904 in een Orgelalbum bayrischer Lehrerkomponiste’, uitgegeven 
door alban lipp. de bundel bevat 52 bijdragen op 55 bladzijden. dat is dus een pagina per bijdrage. 
met uitzondering van regers compositie, die drie pagina’s beslaat. reger ging weer over de voorge-

schreven lengte heen, net als bij de ‘introduktion und passacaglia (nr.1) en de ‘Fuga’ (nr.3). 

 
Postludium, maat 1-8

 
 
a n a l y s e 
a dit postludium heeft de kenmerken die  reger ook toepast in zijn grotere orgelwerken: veel afwisse-
lende notenwaarden, volle akkoorden. 
b het is een harmonisch complex geheel. 
c de eerste vier maten bestaan uit veel noten. daarna wordt het notenbeeld rustiger, een- tot vierstem-
mig. 
d de lengte van deze compositie is drie bladzijden, 45 maten. de eerste 4 maten vormen een soort inlei-
ding: 2 maten met arpeggio’s en 2 maten met voornamelijk zestiende noten. dan volgt een soort van fuga die 
niet consequent volgehouden wordt. er zijn vier stemmen die allemaal een inzet hebben. daarna is er af en toe 
een fragment dat aan het thema doet herinneren. een arpeggio gedeelte van zestiende noten begint in maat 36, 
gevolgd door nog eenmaal een thema inzet in de sopraan. 
e het postludium begint ‘andante’. na vier maten begint de ‘fuga’, waarboven staat ‘allegro’. alleen 
aan het begin wordt het klavier genoemd: i. de klanksterkte wordt duidelijk aangegeven: f, crescendo tot Org.
pl. in de eerste vier maten.  in het fugagedeelte :mf, f,ff, poco a poco crescendo tot Org. pl.   
f de technische moeilijkheidsgraad is redelijk hoog. 
g de meeste amateurs zullen dit werk niet spelen, al zijn de eerste maten (arpeggio eindigend in akkoor-
den) leuk om eens te proberen. vanwege de lengte, slechts drie bladzijden, zou het wel een uitdaging kunnen 
zijn. 
h deze compositie is interessant voor een professional vanwege de afwisselende motieven.

Nr. 6 Postludium d-Moll (1904)

d
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eze compositie was oorspronkelijk voor harmonium geschreven en door reger zelf voor orgel bewerkt. 
in 1904 werd het werk uitgegeven door pianobouwer max josef schramm in münchen. enige tijd later 
werd het door uitgeverij carl simon (berlijn) overgenomen. die gaf veel harmoniummuziek uit. door 

richard lange en sigfrid karg-elert werden bewerkingen van deze romanze gemaakt, zelfs voor salonorkest.

reger was hier niet tevreden mee. dat bleek uit een brief die hij stuurde aan de uitgever simrock bij opus 135a, 
30 kleine Choralvorspiele. hij zou het prima vinden als er een bewerking voor harmonium van gemaakt werd, 
maar níet door karg-elert! 

 
Romanze maat 1-10

 
a n a l y s e
a deze compositie valt op in de bundel. het is heel iets anders dan een preludium of fuga. de vorm is a-
b-a. 
b het is een harmonisch complex geheel, maar het tempo is niet hoog en daardoor is het harmonisch ver-
loop vrij goed te volgen. 
c deze compositie in zes-achtste maat bevat vrij veel zestiende noten, maar ziet er toch overzichtelijk 
uit. 
d de lengte van de compositie is 38 maten, drie bladzijdes. het ziet er als volgt uit: maat 1-3 een thema 
in a-moll,  
4-7	thema	in	fis-moll,	de	paralleltoonsoort,	vandaar	de	vele	toevallige	voortekens.	 
7-11  tussenstuk  
11-13  a-moll, eindigend in F-dur 
13-21  tussenstuk 
21-23 thema a-moll, precies hetzelfde als in het begin 
24-27 thema in f-moll, vandaar weer de vele toevallige voortekens 
28-33 exacte copie van maat 8-11 met opmaat 
1-38 thema a-moll, eindigend in a-dur (laatste zes maten)  
e reger geeft veel aanwijzingen. geen voethoogtes van registers maar wel de  klavierverdeling i  of ii. 
verder schrijft hij ook de sterkte voor variërend van ppp tot fff.  bij deze compositie op twee balken is vermeld 
con pedale en senza pedale. in bijna het gehele werk schrijft hij pedaalgebruik voor. espressione, sempre es-
pressione vermeld hij een aantal maal evenals crescendo en diminuendo. 
f de technische moeilijkheidsgraad is redelijk hoog vanwege de vele toevallige voortekens. 
g door de vele toevallige voortekens kan dit werk amateurs afschrikken. 
h de romanze is voor een beroepsmusicus interessant. het werk kan heel goed tijdens een concert ge-
speeld worden. het is een van mijn favorieten in de bundel!

Nr. 7 Romanze a-Moll (1904)

d eze compositie is volgens Fritz stein ontstaan in 1906 in münchen. het doet wat be-
treft omvang en technische moeilijkheidsgraad denken aan opus 85 Präludien und Fughet-
ten (1904). de toonsoorten van die vier werken  zijn wel  iets toegankelijker (cis, g, F, e).  

präludium und Fuge gis-moll verscheen in 1907 in twee uitgaven namelijk als losse uitgave in de serie Or-
gelstücke moderner Meister en in een door johannes diebold uitgegeven verzamelband Neue Kompositionen 
für Orgel (deel 2).

 
Präludium gis-Moll, maat 1-10

Nr. 8 Präludium und Fuge gis-Moll  (1907)

d

a n a l y s e 
a de stijl die reger hier hanteert komt, zoals hierboven al genoemd is, overeen met opus 85, ‘vier prälu-
dien und Fughetten’.  
b de harmonische complexiteit is groot. elke zestiende noot zorgt voor een nieuwe harmonie. gelukkig 
voor de uitvoerende is het tempo niet hoog: ‘andante sostenuto’. 
c een aantal maten ziet er erg gevuld uit:  tweeëndertigste noten , zestiende triolen en veel toevallige 
voortekens. tel daarbij op de  vijf voortekens aan het begin en het geheel komt niet erg toegankelijk over. het 
is wel een prachtige compositie. het pedaal speelt geen grote rol in het preludium. dat wordt ‘goed’ gemaakt 
in de fuga. die eindigt zelfs met dubbelpedaal. 
d het preludium is 42 maten lang, de fuga 54; totaal 7 bladzijden. de fuga is vanaf maat 41 vijfstemmig. 
de laatste vier en een halve maat verschijnt de laatste thema-inzet als zesde stem in het pedaal, zodat er een 
dubbele pedaalpartij ontstaat. twee of drie stemmen tegelijk verlopen constant in achtste noten. het geheel 
ziet er nogal bewerkelijk uit. 
e reger heeft hier aan een orgel met drie klavieren gedacht blijkt uit de aanwijzingen: i, ii of iii.  
de klanksterkte varieert van ppp tot ff in het preludium en van ppp tot Org. pl. in de fuga. de forte gedeelten 
in het preludium zijn heel kort, slechts één of hooguit twee maten. in bijna het hele preludium is ppp of pp 
voorgeschreven. soms verloopt de klanksterkte binnen twee maten van p naar f, dat kan bijna niet zonder rol-
zweller. reger heeft ook in deze compositie de vertragingen aangegeven en het hernemen van het tempo. 
f de technische moeilijkheidsgraad is hoog, niet alleen vanwege de toonsoort met vijf kruisen, maar ook 
door de vele toevallige voortekens. 
g vanwege de moeilijkheidsgraad zal dit werk niet veel door amateurs gespeeld worden. 
h het is een prachtige compositie, niet eenvoudig en daardoor een uitdaging voor een beroepsmusicus.
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nmiddelijk nadat het manuscript klaar was voor de vierde band van de verzameling Aus meinem Ta-
gebuch (opus 82 voor piano, 10 augustus 1912), maakte reger van de eerste twee delen präludium en 
Fuge een bewerking voor orgel. (16 augustus is die bewerking ontvangen door de uitgever). Opmerke-

lijk genoeg is het geen gewone transcriptie, maar een nieuw vormgegeven en ingekorte versie van beide werken. 
´meinem lieben Freund hans von Ohlendorff zugeeignet´. 

 
Aus meinem Tagebuch, Präludium fis-Moll, maat 1-9

 
Präludium fis-Moll, maat 1-15

a n a l y s e 
a deze compositie neemt een speciale plaats in in het werk van reger. ik zou het niet direct in een van 
de bundels met opusnummers kunnen plaatsen. het preludium heeft een a-b-a-vorm.  
maat 1-3 melodieus thema in sopraan begeleidt door een liggenblijvende pedaaltoon en een eenstemmige 
chromatisch verlopende begeleiding in de linkerhand. 
maat 4-6 thema in de tenor begeleidt door een liggenblijvende pedaaltoon en een tweestemmige chromatisch 
verlopende begeleiding in de bovenstemmen. 
maat 7-9 identiek aan maat 1-3 maar dan een kwint hoger. 
maat 10-12 identiek aan maat 4-6, maar dan een kwint hoger.

maat 13-24 zeer chromatisch verlopend middendeel. 
maat 25-36 identiek aan maat 1-12. 
Maat	37-40	Slot	van	het	preludium,	bevestiging	van	fis-moll. 
de fuga is vierstemmig. in de doorwerking komen fragmenten voor uit het middendeel van het preludium. 
b de harmonische complexiteit  is groot. maar omdat de harmonieën in het preludium per kwartnoot 
wisselen en het tempo gedragen is, is het niet zo moeilijk te spelen en goed te volgen voor de toehoorder. in de 
fuga komen voornamelijk achtste noten voor. dat zorgt speltechnisch voor meer problemen dan het preludium. 
c deze compositie ziet er overzichtelijk uit. reger schreef als tempo voor ´sostenuto´ zowel bij het pre-
ludium als de fuga. 
d het preludium bestaat uit 40 maten, de fuga uit 24. totaal 5 bladzijden. 
e reger heeft in deze compositie een drieklaviers orgel voor ogen wat te zien is aan het klaviergebruik 
dat hij voorgeschreven heeft i, ii, iii. aan het begin heeft hij de voetmaten gegeven van de registers, op kla-
vier ii een 8´, op klavier iii een 8´ en 4´ en in het pedaal 16´en 8´. deze voetmaten schrijft hij in maat 25, bij 
de herhaling van het begin, weer voor.  
de klanksterkte van het preludium verloopt van pp tot mf en dan weer terug om zelfs    ppp  te eindigen. de 
fuga begint pp, is in maat 58 ff, wordt vervolgens weer zachter en eindigt ppp. crescendo- en decrescendote-
kens zijn genoteerd. ritenuto en a tempo staat een aantal maal vermeld. 
f de moeilijkheidsgraad van het preludium is lager dan dat van de bijbehorende fuga.  
in de fuga is de pedaalpartij veel bewerkelijker dan bij het preludium en de manuaalpartij bevat ook meer en 
snellere noten met toevallige voortekens. 
g het preludium kan door amateurs gespeeld worden. de fuga is lastiger en zal niet voor iedereen haal-
baar zijn. 
h dit werk is heel interessant voor professionals. het kan zowel tijdens kerkdiensten als recitals gespeeld 
worden. dit is ook een van mijn favoriete composities in de bundel. het heeft een hele mooie rustige sfeer. de 
uitkomende stem wisselt af tussen sopraan en tenor. het geheel is goed te volgen door de luisteraar.

Nr. 9 Präludium und Fuge fis-moll   (1912) 

O
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eze koraalbewerking is ontstaan in 1893 in Wiesbaden en verscheen als muziekbijlage in de Allgemeine 
Musikzeitung in februari 1894. dit stond al langer gepland. dat blijkt uit een brief die max reger 
schreef aan de uitgever van de muziekkrant Allgemeine Musikzeitung, waar hij recensent van was.  

reger schreef dat hij uitgever augener zou vragen omtrent het koraal. Of reger deze koraalbewerking die tech-
nisch erg ingewikkeld is, schreef voor gebruik tijdens de vieringen in de kerk is niet duidelijk. Waarschijnlijk 
wilde hij bewijzen dat hij naast de eenvoudige bewerkingen ook moeilijkere kon schrijven. 

 
O Traurigkeit, o Herzeleid, maat 6-11

a n a l y s e 
a de stijl van deze koraalbewerking is heel anders dan die van de meeste kleine koraalbewerkingen voor 
amateurs in de bijlagen. Wat opvalt is de zesstemmigheid en de dubbele pedaal partij (beide voeten spelen 
tegelijkertijd). de grote koraalbewerkingen van reger zien er wel ingewikkeld uit, maar díe zijn niet voor ge-
bruik tijdens de vieringen in de kerk bestemd.  
b  de harmonische complexiteit  is zeer groot. 
c de zesstemmige compositie ziet er erg ingewikkeld uit. een lichtpuntje:  het tempo ligt niet hoog, ‘lar-
go assai’ waardoor de vele (zestiende) noten niet snel gespeeld hoeven te worden. de beide voeten bespelen 
tegelijkertijd het pedaal.  de melodie wordt in lange noten door de rechtervoet gespeeld, terwijl de linkervoet 
dezelfde motieven hanteert als de handen. 
d deze koraalbewerking heeft slechts 22 maten. dat is niet veel, maar beslaat hiermee toch drie bladzij-
den. 
e er worden veel registratieaanwijzingen gegeven. het gebruik van 2 klavieren staat genoteerd met daar-
bij de voethoogte van de registers: rechterhand klavier ii met 8’ en 4’, linkerhand klavier i met 8’, pedaal 16’ 
en 8’. in deze compositie wordt ook aangegeven dat er registers toegevoegd en weggedaan worden. de klank-
sterkte varieert niet zo erg. de compositie begint p (pedaal mp), wordt pp en in de voorlaatste maat f om in de 
laatste maat ppp te eindigen. (vanaf maat 16 wordt een crescendo aangegeven dat uitmondt in forte).  
f de technische moeilijkheidsgraad van deze koraalbewerking is zeer hoog. 
g vanwege de moeilijkheidsgraad zal dit werk weinig door amateurs gespeeld worden. 
h deze compositie biedt veel uitdaging voor een beroepsmusicus omdat zij niet eenvoudig is. er is een 
orgel nodig waarvan het pedaal tot f1 loopt. daarover beschikt niet iedereen. het is niet mogelijk de uitkomen-
de melodie in het pedaal een octaaf lager te spelen omdat de linkervoet ook een eigen partij heeft. dan zou dit 
werk vanwege de vele stemkruisingen te complex worden om uit te voeren.

eze koraalbewerking was voor de eerste keer gepubliceerd op 1 april 1894 als bijlage bij The  Mont-
hly Musical Record, een krant in londen uitgegeven door augener & co, waarmee reger een con-
tract had. met deze uitgever had reger in de zomer van 1892 een verdrag afgesloten dat augener 

zeven jaar de eerste rechten had  de composities van reger uit te geven (opus 1-18 werd door hen uitge-
geven). Waarschijnlijk had augener alleen toegestemd in de publicatie van  ‘O traurigkeit, o herzeleid’ 
in de Allgemeinen Musikzeitung als hij zelf een soortgelijke compositie voor zijn tijdschrift zou krijgen. 
het werk is gebaseerd op een melodie van johann sebastian bach (bWv 478), die voor het eerst gedrukt werd 
door georg christian schemelli in zijn Musikalisches Gesang-Buch (1736). dit gegeven veroorzaakte een mis-
verstand bij uitgeverij b. schott’s söhne, die in 1911 de uitgeverij van augener had overgenomen. men dacht 
dat deze koraalbewerking een losse uitgave was van een deel van ‘suite’ opus 16.

 
Komm, süsser Tod, maat 1-5

 
a n a l y s e

Nr. 10 ‘O Traurigkeit, o Herzeleid’  (1894) 

d
Nr. 11 ‘Komm, süsser Tod’ (1894)

d

a ‘komm süsser tod’ heeft een uitkomende stem voor de rechterhand, begeleid door twee stemmen in de lin-
kerhand en een partij in het pedaal die steeds hetzelfde motief heeft: een zestiende rust, gevolgd door drie zestiende 
noten waarvan de eerste en de laatste noot bijna elke keer een octaaf vormen. reger heeft naast diverse koraal-
voorspelen wel meer composities geschreven met een uitkomende stem. (bijvoorbeeld ‘melodia’ uit opus 59). Wat 
opvalt in dit werk is het gebruik van aparte agogische tekens. het teken ^ betekent een ‘gelinde dehnung’, lichte 
verlenging van de noot of rust waar het boven staat; < en > hebben een dynamische (zweller) en een agogische be-
tekening. 
b de harmonische complexiteit  is zeer groot. de wisselende voortekens vereenvoudigen het beeld niet 
c deze koraalbewerking bestaat uit heel veel noten: bijna alleen zestienden en tweeëndertigsten van het be-
gin tot het eind. naast de vele noten zijn er ook nog diverse versieringen toegevoegd. het tempo is ‘largo’, waar-
door deze vierstemmige compositie nog enigszins te overzien is.  
d deze bewerking bevat slechts 21 maten maar beslaat toch 3 bladzijden. 
e reger heeft voor veel aanwijzingen gezorgd. de uitkomende stem met een 8’ register  mf op manuaal ii, de 
linkerhand met een 8’ en 4’ register  p op manuaal i en een 16’ en 8’ register ook p voor het pedaal. net als in de 
hierboven staande koraalbewerking worden registers toegevoegd en weer weggedaan. er staan veel crescendo- en 
decrescendotekens bedoeld voor de rolzweller in deze compositie. ritenuto en a tempo wordt ook aangegeven. 
f de technische moeilijkheidsgraad van deze koraalbewerking is zeer hoog. 
g Omdat het werk lastig is, zal het weinig door amateurs gespeeld worden. 
h voor een professional is het interessant. het is niet gemakkelijk en er komen bijzondere tekens in voor, die 
je in orgelcomposities niet veel ziet.
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eze koraalbewerking verscheen als bijlage bij het Monatschrift für Gottesdienst und kirchli-
che Kunst (april 1901) en was bedoeld voor gebruik tijdens de eredienst. de volgende koraalbe-
werkingen waren ook als bijlage verschenen: ‘Wer weiss, wie nahe mir mein ende’ (november 

1900, later verschenen in opus 67/48), ‘jauchz’erd und himmel, juble’ (mei 1901, werd later opus 67/15). 
de uitgever julius smend uitte in een brief aan reger zijn bezorgdheid dat de muziekbijlagen te eenzijdig 
zouden kunnen worden. het lukte reger waarschijnlijk de uitgever op andere gedachten te brengen want tot 
november 1905 verschenen er nog  acht andere koraalbewerkingen als bijlage, waarvan de meeste later in opus 
67 of 79b opgenomen werden. 

 
Christ ist erstanden von dem Tod, maat 1-4

a n a l y s e 
a deze stijl, melodie in het pedaal en begeleidende stemmen gespeeld door de handen,  gebruikte reger 
veel voor koraalbewerkingen.  
b de harmonische complexiteit is niet groot. 
c deze kleine koraalbewerking in d-moll ziet er overzichtelijk uit. de melodie ligt in het pedaal, de han-
den spelen een driestemmige begeleiding. 
d de bewerking is 13 maten lang, één bladzijde, net zo lang als veel van regers ‘eenvoudigere’ koraalbe-
werkingen.  
e reger geeft de voetmaten van de registers aan: 16’ en 8’ als uitkomende stem in het  pedaal ( p ma un 
poco marcato), 8’ en 4’ voor de beide handen (ben legato) op manuaal ii.  Wat klanksterkte betreft begint de 
compositie p om via een crescendo Organo pleno te  eindigen.  boven de compositie staat ‘ziemlich langsam, 
doch nicht schleppend’. 
f de technische moeilijkheidsgraad is laag. 
g dit is een bewerking die goed door een amateur gespeeld zou kunnen worden. 
h deze koraalbewerking kan goed door beroepsmusici gespeeld worden tijdens een kerkdienst. Ook kan 
men een aantal kleinere bewerkingen tijdens een recital uitvoeren.

n 1905 werd door Willy herrmann de verzameling Orgel-Kompositionen zum Konzert- und gottesdienstli-
chen Gebrauche uitgegeven. reger heeft er een vijfstemmige bewerking van gemaakt, die hetzelfde is als 
koraalbewerking nr.14 in 52 leicht ausführbare Vorspiele für die Orgel zu den gebräuchlichtsten evangeli-
schen Chorälen, opus 67 (1903). de titel daarin is ‘herzlich tut mich verlangen’. (een melodie kan meerdere 

teksten hebben).

 
O Haupt voll Blut und Wunden, maat 11-16

a n a l y s e 
a de stijl van deze koraalbewerking is kenmerkend voor reger. 
b de harmonische complexiteit is groter dan in de vorige bewerking. de tekst leent zich hier ook meer 
voor. het lijden wordt vaak uitgebeeld door voortschrijdende halve toonsafstanden in de diverse stemmen.  
c deze bewerking bevat meer noten dan bovenstaande compositie nr. 12, dat komt mede door de 
vijfstemmigheid. 
d de compositie is 16 maten, één bladzijde. 
e de aanwijzingen bestaan hieruit: de beide handen spelen ppp op manuaal iii. de klanksterkte van het 
pedaal is ook ppp. slechts twee koraalregels zijn pp en p. de compositie eindigt net zo zacht als die begon. 
binnen de regels schreef hij crescendo- en decrescendotekens voor, ‘immer mit schweller’ staat erbij. langs-
am staat er bovenaan deze compositie. 
f de technische moeilijkheidsgraad is niet groot. 
g deze bewerking kan door amateurs gespeeld worden.  
h voor professionals is het een mooie koraalbewerking die zeer goed tijdens een viering op goede vrij-
dag gespeeld kan worden.

 
 
 

eger beëindigde met deze koraalbewerking als bijlage zijn medewerking bij het Mo-
natschrift für Gottedienst und kirchliche Kunst (oktober 1905). Opus 67 52 leicht aus-
führbare Vorspiele für die Orgel zu den gebräuchlichtsten evangelischen Chorälen’, 

(1903) en twee delen met Choralvorspielen  opus 79b (1904) waren toen al in druk verschenen.  
 

 
Es kommt ein Schiff, geladen, maat 1-4

 
a n a l y s e 
a de stijl die hij in deze bewerking hanteert komt vaker voor in de ‘eenvoudige’ koraalvoorspelen. de 
tenor	heeft	de	cantus	firmus,	de	rechterhand	verzorgt	een	tweestemmige	begeleiding	en	het	pedaal	heeft	een	
niet al te ingewikkelde partij met fragmenten die ook in de rechterhand voorkomen en een aantal chromatische 
loopjes (cis- de-es-e-f, a-bes-b-c-cis-d-es-e). 
b de harmonische complexiteit  is niet groot. 
c de compositie ziet er overzichtelijk uit.  
d dit werk bestaat uit 14 maten, één bladzijde. 
e	 De	linkerhand	speelt	de	cantus	firmus	met	een	8’	en	4’	register	op	manuaal	I,	de	rechterhand	heeft	ook	
8’ en 4’ registers  op manuaal ii en het pedaal 16’ en 8’ . de klanksterkte van deze bewerking verloopt van p 
in het begin via poco a poco crescendo tot f in maat 9 en eindigt via sempre diminuendo weer pp. andante con 
moto heeft reger boven de compositie genoteerd. 
f de technische moeilijkheidsgraad is laag. 
g een amateur kan deze bewerking uitvoeren. 
h dit is een mooie koraalbewerking voor beroepsmusici.

d
Nr. 12 Christ ist erstanden von dem Tod (1901) 

i
Nr. 13 ‘O Haupt voll Blut und Wunden’ (1905)

r
Nr. 14 ‘Es kommt ein Schiff, geladen’  (1905)
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eze koraalbewerking verscheen voor het eerst in 1909 in een Präludienbuch zunächst zu den Chorälen 
der vereinigten protestantisch-evangelischen christlichen Kirche der Pfalz uitgegeven door heinrich 
trautner. naast deze compositie werden op hetzelfde moment nog twee koraalbewerkingen die al ge-
drukt waren opgenomen in de verzameling, namelijk ‘ein feste burg ist unser gott (opus 79b 1 /2) en 

‘herr, nun selbst den Wagen halt’ (opus 79b 1/3) de opusnummers werden hierbij niet genoemd. 

 
Wie schön leucht uns der Morgenstern, maat 1-4

a n a l y s e 
a de stijl die reger in deze koraalbewerking hanteert is bekend. de melodie ligt in de sopraan en wordt 
begeleid door de onderstemmen. 
b de harmonische complexiteit is niet groot. het ziet er begrijpelijk uit. 
c deze compositie ziet er wat bewerkelijker uit dan de voorgaande waarschijnlijk vanwege de vele door-
gaande achtste noten die tegelijkertijd optreden in de middenstemmen. 
d de bewerking is 14 maten lang, één bladzijde. 
e de beide handen spelen op manuaal ii met 8’ en 4’ registratie, het pedaal met 16’ en 8’. boven de com-
positie staat ‘langsam. mit sehr zarten stimmen’. de klanksterkte is pp vanaf het begin, mp in maat 7 en 8, p 
in maat 9 en eindigt ppp. er staan crescendo- en decrescendotekens zonder de woorden erbij deze keer. Wel is 
er eenmaal sprake van ritenuto en a tempo halverwege de bewerking. 
f de technische moeilijkheidsgraad is niet hoog. 
g de compositie is speelbaar voor amateurs.  
h voor een professional is dit een mooie bewerking.

 
eze oorspronkelijk voor harmonium geschreven compositie kan zonder moeilijkheden ook op een klein 
orgel ten gehore gebracht worden. reger heeft er ook een bewerking voor orgel met pedaal van gemaakt 
(zie nr.7).

 
Romanze, maat 1-4 
 
a n a l y s e 
vanaf het eind van maat 16 tot en met de helft van maat 20 verloopt de baspartij een octaaf hoger dan bij 
de bewerking voor orgel. anders zou die niet manualiter gespeeld kunnen worden. voor het overige ziet de 
compositie er exact hetzelfde uit. zie voor de verdere gegevens de beschrijving bij nr.7.

d
Nr. 15 ‘Wie schön leucht uns der Morgenstern’ (1909)

d
Nr. 16 Romanze a-moll (für Harmonium) (1904)

cOnclusie
max reger heeft veel bereikt in de 43 jaar die hij leefde. hij was een schakel tussen de laat roman-
tiek en de moderne tijd door middel van zijn composities waarin hij traditie en vooruitgang, met veel 
fantasie tot eenheid mengde. 

Op al mijn onderzoeksvragen heb ik een antwoord kunnen vinden, het ene wat uitgebreider dan het 
andere.

Over amateurorganisten rond 1900 zijn weinig gegevens. Of de bijlagen met composities veel ge-
speeld zijn, is moeilijk te achterhalen. Waarschijnlijk wel, anders zouden er niet zoveel bundels 
met eenvoudige koraalvoorspelen van max reger verschenen zijn. (de uitgevers vroegen hem om 
eenvoudige en dus (!) verkoopbare muziek te schrijven).

in de bundel Orgelwerke ohne Opuszahl staan prachtige composities, die niet zouden misstaan in 
een van de bundels met opusnummers. ik kan elke organist aanraden Orgelwerke ohne Opuszahl aan 
te schaffen. de kleine koraalvoorspelen zijn niet moeilijk en kunnen gespeeld worden door ama-
teurs. de overige werken vragen meer oefening en zijn interessant voor beroepsmusici.

kortom, de orgelwerken zonder opusnummer van max reger zijn het waard om vaak gespeeld te 
worden door amateurs en professionals! ik ben dan ook stellig van plan het merendeel van deze 
werken ten gehore te brengen tijdens kerkdiensten en concerten.

in 2016 is het honderd jaar geleden dat max reger overleed. een prachtige gelegenheid om veel 
aandacht aan hem te besteden!

‘20.000 meilen tief sitze ich in der arbeit’ (verwij-
zing naar 20.000 mijlen onder zee van jules verne uit 
1870) was een uitspraak van max reger om aan te 
duiden hoe druk hij het had. dat gevoel heb ik de af-
gelopen periode ook af en toe gehad. Om iets goed uit 
te zoeken en onder woorden te brengen kost meer tijd 
dan je van te voren in kunt schatten. maar ik heb heel 
veel van het onderzoekswerk geleerd en zal me in de 
toekomst blijven verdiepen in allerlei onderwerpen.

tenslotte wil ik een aantal mensen bedanken: O.a. 
bert mooiman, als coach, voor alle op- en aanmer-
kingen, bart van Oort, enthousiasmerende leider van 

de master circle, jos van der kooy, hoofdvakdocent, 
die altijd bereid is kennis te delen, jaap-jan de rooij, 
medestudent, die veel goede raad gaf, het max-reger-
institut voor gegevens en de toestemming om afbeel-
dingen te gebruiken, dominik axtmann, voor zijn ar-
tikel dat ik al mocht lezen voordat het gedrukt was, g. 
henle verlag voor de toestemming om gedeelten uit 
Orgelwerke ohne Opuszahl af te drukken,anja straat-
man voor de engelse vertaling, jan van de brand voor 
de muziekopnames. marius, jan Willem en maartje 
voor de ruimte die jullie me geven om te studeren. en 
maartje voor de prachtige lay-out.

Nawoord
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