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ties over Valerius-liederen: ‘Hoe groot, o Heer, 

en hoe vervaerlic’; ‘Geluckig is het land’; ‘Com 

nu met Sangh’; Improvisatie over ‘O Geest die 

onze Trooster zijt’; Improvisatie over Psalm 121; 

Improvisatie over ‘Het duurt niet lang meer tot 

de tijd’
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Op 29 april van dit jaar werd organist Bert 
Matter 80 jaar. Dat werd gevierd met een 
feestelijke en drukbezochte receptie en een 
concert door oud-leerlingen in de Zutphense 
Walburgiskerk. Middelpunt van het feest was 
uiteraard de jarige, fit en alert als altijd. Ook 
vijftien jaar na zijn terugtreden als orga-
nist van deze kerk is Matter onverminderd 
betrokken bij wat meer dan drie decennia 
‘zijn’ orgel was: het Bader-orgel, een van de 
fraaiste historische orgels in ons land. 
Op die mooie voorjaarsmiddag in de IJssel-
stad werd nog een geschenk aangekondigd: 
een cd met historische opnamen van door 
Bert Matter gespeelde improvisaties.
Het ambacht van het improviseren leerde 
Matter vooral van Cor Kee. Zonder kunde 
immers geen kunst. Maar ook de jarenlange 
omgang met het Bader-orgel, als kerkmu-
sicus en concertgever, vormde Matter als 
briljant improvisator. Wat is improviseren 
volgens Matter? Eens omschreef hij dat 
eenvoudig als “op een bepaald gegeven 
een muziekstuk laten ontstaan”. Belangrijk 
is dat een improvisatie “een kop en een 
staart heeft”, kortom structuur vertoont.
De opnamen die op deze cd zijn verzameld, 
werden alle ten behoeve van radio-uitzen-
dingen van KRO en EO gemaakt. Vroeger 
was de radio een medium waarmee je op 
vaste tijden naar orgelmuziek kon luisteren 
(dit voor jeugdige lezers). Voor het meren-
deel werden de opnamen met publiek 

gemaakt tijdens openbare concerten. Ze 
beslaan een periode van vijftien jaar, van 
1982 tot 1997.
De inspiratiebronnen, de thema’s waarop 
Matter hier improviseert, zijn melodieën 
die de eeuwen getrotseerd hebben: gre-
goriaans, het Geneefse psalter, Valerius’ 
Nederlandtsche Gedenck-clanck, lutherse 
gezangen. In alle improvisaties hanteert 
Matter een eigentijds en oorspronke-
lijk idioom. Steeds is duidelijk dat hier 
onmiskenbaar Matter speelt en dat hij de 
muzikale taal van zijn tijd hanteert. Dat is 
fris en weldadig. De structuur doet echter 
vertrouwd aan: een aria, een ostinato, een 
fuga, een koraalfantasie. Het is oude wijn 
in nieuwe zakken. Matter speelt graag met 
een kiemcel, een kort motief dat zijn spel 
in beweging zet, de luisteraar op het thema 
focust en de aandacht vasthoudt. En pre-
cies op tijd presenteert hij een verrassing 
voor zijn toehoorders: een compleet ander 
geluid, een nieuwe beweging, of vanuit het 
niets begint hij een fuga.
Bepaald verrassend is ook de medewerking 
van vocale ensembles, die zich vocalise-
rend in de improvisatie mengen. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de improvisatie in 
minimal stijl op de melodie van ‘Erhalt uns, 
Herr, bei deinem Wort’. Virtuoos en met een 
machtig slot.
Vier historische orgels bespeelt Bert Mat-
ter op deze cd. Het grootste aandeel 
daarin heeft uiteraard het Bader-orgel van 
Zutphen. Interessant is dat deze opnamen 
zowel van voor als na de restauratie van 
1996 dateren. Met dat oude en nogal krak-
kemikkige orgel deed Matter wonderen. 
Op deze cd valt dat te beluisteren in drie 
improvisaties op gregoriaanse thema’s en 
eveneens drie op melodieën van Valerius. 
In mijn eigen cd-collectie koester ik de 
opname waarop Matter de drie koralen van 
César Franck speelt. 
Het Kam-orgel in de Grote Kerk van 
Dordrecht klinkt in de improvisatie over 
de Lofzang van Maria, Calvijns Straats-
burgse Magnificat. De al eerder genoemde 
minimal-improvisatie klinkt indrukwek-
kend op het König-orgel in de Nijmeegse 
Stevenskerk. Met een koraalfantasie naar 
Noord-Duits model over het lutherse ‘Es ist 
gewisslich an der Zeit’ eindigt de cd in de 
Eusebiuskerk in Arnhem.
Bert Matter heeft velen laten delen in zijn 

talent als organist en componist. Ook als 
pedagoog, in binnen- en buitenland. Die 
uiterst gezellig receptie in april had dan 
ook een hoog reüniegehalte van oud-
leerlingen van de jarige en het ‘Lang zal hij 
leven’, begeleid op het Bader-orgel klonk 
krachtig en welgemeend. En zo kon het ook 
gebeuren dat ik vorig jaar een in Roemenië 
werkende Noorse organist tegenkwam die 
meteen met mij over Bert Matter begon. 
Een mens om van te houden! En nu is er 
dan dit mooie klankdocument. Snel aan-
schaffen zeg ik en dan genieten.

Bert Wisgerhof

521861_Orgelvriend_9_binnenwerk.indd   43 13-10-17   11:03


