Pierre Palla
Concertorgel terug
in de mediastad
Eddie de Paepe

R

uim honderd journalisten uit het hele land kwamen
op 30 juni 1936 naar Hilversum om het nieuwe
studiogebouw van de Algemeene Vereeniging Radio
Omroep te bekijken. Na een lunch in het Palace
Hotel vertrok het gezelschap naar het studiocomplex.
Het kloeke gebouw, dat uitgevoerd is in lichten gelen steen,
valt reeds van verre op, meldde een verslaggever van Het
Vaderland de volgende ochtend aan zijn lezers.
De vertegenwoordigers van de Nederlandse pers kregen
volop de gelegenheid het nieuwe gebouw te bezichtigen.
Te beginnen bij de grote concertzaal, die zitplaats bood
aan 500 personen. Voor zich ziet men een ruim podium,
waarop het orkest plaats neemt en daarachter - den geheelen
muur in beslag nemend - ziet men het orgel, of juister gezegd
twee: het concertorgel en het kerkorgel.
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De grote zaal en de andere (acht) studio’s in het
gebouw hadden geen ramen, zodat kunstmatige ventilatie
moest worden toegepast. Door het geheele gebouw loopen
groote kanalen van eterniet (asbestcementlei, EdP), waardoor
de versche lucht wordt aan- en afgevoerd, des zomers gekoeld,
des winters verwarmd.
Een andere bijzonderheid van de zaal was de
regelbare akoestiek. In de zoldering en den zijwand heeft men
n.l. draaibare prisma’s aangebracht. Het eerste vlak hiervan
bestaat uit hard hout, het tweede uit donnacona (een matig
absorbeerende slof ) en het derde uit asbest (sterk absorbeerend).

De journalisten mochten zelf de akoestiek van de
concertzaal beoordelen. Allereerst speelde het A.V.R.O.omroeporkest onder leiding van Nico Treep de
ouverture Maritana van Wallace, waarbij het opviel, dat in
het geheel geen nagalm te bespeuren viel. Daarna bespeelde
J.H. Besselaar, organist van de St. Laurenskerk in
Rotterdam, het kerkorgel. De demonstratie bewees duidelijk
dat het orgel een prachtige klankrijkdom bezit, aldus Het
Vaderland. Op geheel andere wijze bleek dit uit het spel
van Pierre Palla. die op het concertorgel de wals ,,Morgenblätter”
ten gehoore bracht op de hem eigen virtuoze wijze.

Omroeporgels
Dat de gloednieuwe omroepstudio was voorzien van
een orgel wekte indertijd geen verbazing. Vanaf hun
oprichting in de jaren twintig hadden omroepen hun
eigen muziekensembles ten behoeve van radiouitzendingen. Maar orgelmuziek vormde vanaf het
begin ook een belangrijk en populair bestanddeel van
de programma’s. Omroeporganisaties plaatsten een
orgel in hun eigen radiostudio. Dat gaf veel betere
resultaten dan de uitzending of opname van orgelmuziek in kerken, die gepaard ging met nagalm en
andere afwijkingen. Daarbij droeg het bezit van een
eigen orgel ook bij aan het prestige van de omroepen,
die zelfs eigen organisten aanstelden. Dankzij de radio
groeiden deze musici uit tot bekende Nederlanders.

in Schiedam. De Utrechtse kerkorganist Willem Petri
– op vakantie in Scheveningen – woonde een van de
concerten bij. Hij schrok flink. Palla speelde niet op een
echt orgel, maar op een kino-orgel, een tingel-tangel, een
bibberinstrument. Over de bespeler was hij in het maandblad
De Orgel minder negatief. De heer Pierre Palla, de uitvoerder van al dat moois, is een virtuoos op zoo’n instrument;
jammer dat hij zijn groote bekwaamheid in zulke muziek ten beste gaf.

Willem Vogt
De voorloper van de Avro, de Hilversumsche Draadlooze
Omroep (HDO), zond al op 20 september 1925 een
orgelconcert uit. Organist Ferdinand Kloek bespeelde
het orgel van de Nederlandsche Protestanten Bond
in het gebouw De Vereeniging aan de Oude Enghweg
in Hilversum. Het concert werd via de NSF-zender in
Hilversum naar de radio-ontvangers gestraald.
De afdeling ernstige muziek van de in januari 1928
opgerichte Avro programmeerde regelmatig orgelconcerten vanuit diverse Nederlandse kerken. De omroep
zond ook lichte orgelmuziek uit. Daar was de HDO al
mee begonnen. Zo bespeelde Pierre Palla het orgel
van het Tuschinski-theater in Amsterdam. Dat was op
4 maart 1927. Vier jaar later trad de organist in dienst
bij de Avro. In juni 1931 startte Palla met regelmatige
uitzendingen vanuit het Kurhaus in Scheveningen.
Daar bespeelde hij een gloednieuw concertorgel, dat
gebouwd was door de firma Standaart’s Orgelfabrieken

Het Avro-bestuur onder leiding van directeur Willem
Vogt besprak in mei 1932 de aanschaf van een concert-,
kerk- en bioscooporgel voor de nieuwe studio. Het instrument
moest - zoals het een algemene omroep betaamde benut kunnen worden voor ernstige, religieuze én lichte
muziek. Er lag al een offerte van de firma Standaart,
gebaseerd op het advies van orkestleider Louis Schmidt
(beter bekend als Kovacs Lajos) en Palla.
Op 29 juli 1933 vierde de Avro haar 10-jarig bestaan
in het Kurhaus in Scheveningen. Een groot aantal
luistervinken besloot de omroep een cadeau aan te bieden
voor de nieuwe radiostudio in Hilversum. Gekozen werd
voor een concert-, kerk- en cinema-orgel dat de grootste
verdienste bezat een geschenk te zijn van een uitrustingsstuk dat
de A.V.R.O. tòch onder alle omstandigheden noodig zou hebben;
en dat bovendien in staat was straks, naar allen hoopten, door
zijn klanken de schenkers dag in dag uit op de meest aangename
wijze aan hun geschenk te herinneren.

HHT-EP 2013/1 53

Voor dit goede doel werd een Avro-orgelfonds
ingesteld. Wie een bijdrage leverde, kreeg als dank een
fraaie gero-zilveren z.g. ‘orgelplaquette’, met een afbeelding
van het ontwerp van de Avro-studio. Eind 1933 hadden
tienduizend luistervinken gehoor gegeven aan de oproep
in de Radiobode en een bedrag op de rekening gestort.
Anderhalf jaar later waren dat er al 12.000.

Zeventig mille
Avro-directeur Willem Vogt meldde in de bestuursvergadering van 21 april 1934, dat het programma van
eisen voor het nieuwe orgel met Palla en Schmidt was
besproken. Gekozen was voor twee orgels met ieder
een eigen speeltafel. Standaart schatte de kosten op
60.000 gulden. Op voorstel van Vogt stelde het bestuur
uiteindelijk, met oog op onvoorziene uitgaven,
een krediet van zeventig mille beschikbaar. Later werd
het totaalbedrag op 85.000 gulden gesteld, omdat het
bestuur de eisen voor het kerkorgel – dat gelijkwaardig
aan het concertorgel moest zijn – had opgekrikt.
In mei 1935 gooide het faillissement van de N.V. Standaart’s
Orgelfabrieken echter roet in het eten. De Avro bleef met
twee half afgewerkte orgels zitten. De omroep stelde
de al betaalde onderdelen – pijpen, speeltafels etc. –
veilig en sloeg ze op in een Hilversums pakhuis.
Op zoek naar een orgelbouwer die de klus kon klaren,
kwam het Avro-bestuur uit bij John Compton in
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Engeland. Vanwege de crisistijd bleek het onmogelijk
om een Nederlandse bouwer te vinden, die zo’n groot
project op zich kon nemen. De door Compton te
gebruiken onderdelen werden daarom, verpakt in 24
kisten, naar Engeland verscheept.
Compton ging voortvarend te werk en op 2 juli 1936
kon het concertorgel voor het eerst via de radio worden
beluisterd. Pierre Palla speelde die donderdagmiddag
in de Avro-studio het Wilhelmus. ’s Avonds was het de
beurt aan het kerkorgel, dat (hoewel slechts gedeeltelijk
gereed) bespeeld werd door J.H. Besselaar.
Beide orgels waren op tijd in Hilversum gearriveerd
en opgebouwd voor de officiële opening van de studio
op zondag 5 juli, De dag der luistervinken. Palla speelde
’s middags op het concertorgel een potpourri van
Hollandse liedjes en het Wilhelmus, en ’s avonds
een Luchtig programma voor een warme zomeravond, met
medewerking van de Avro-girls en The Song Singers. Aan de
achterzijde van de orgelruimte was overigens speciaal
voor het publiek dat de studio bezocht een bezichtigingsruimte ontworpen. Door dikke glaswanden konden de
duizenden orgelpijpen worden bewonderd.

Een van de toevoegingen was een jazztrompet, die om de
Duitse bezetter niet voor het hoofd te stoten als Franse
trompet werd omschreven.
Tien jaar later onderging het concertorgel een tweede
ingrijpende restauratie, die werd verzorgd door
Fonteijn & Gaal.

Tekort aan wind
Palla was echter niet helemaal
content met het concertorgel.
Tijdens een bezoek van Cor Steyn,
aan het begin van de Tweede
Wereldoorlog, klaagde hij over
de luiheid van het instrument.
Ook zou het orgel bij sommige
registraties een tekort aan wind
hebben. In jargon: windziekte.
Op advies van Steyn liet de
Avro het concertorgel ingrijpend
restaureren. Die klus werd uitgevoerd door de Rotterdamse
firma Theo Strunk, die ook
het Vara-orgel in onderhoud
had. In de herfst van 1942
werd het instrument weer
officieel in gebruik enomen,
in aanwezigheid van dr. ir. W.A.
Herweijer, directeur-generaal van
De Nederlandsche Omroep.
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Twee jaar na de grote onderhoudsbeurt van 1986 vond
er een rampzalige gebeurtenis plaats. Bij de ingrijpende
verbouwing van de concertstudio tot televisiestudio
viel er betonpuin naar beneden, dat een deel van het
pijpwerk beschadigde. De schade werd hersteld.
Kosten: 45.000 gulden.
Negen jaar nadien voltrok zich een tweede ramp.

De Avro was inmiddels verkast naar het nieuwe
AKN-gebouw verderop aan de ’s-ravelandseweg, en
had plaats gemaakt voor productiebedrijf Cinevideo.
In de regiekamer van Cinevideo brak op 3 februari
1995 brand uit. Zowel de ventilatiekamer als de
relaiskamer werd met een dikke laag roet bedekt.
Het schoonmaken kostte veel tijd.
In 2000 was het instrument nog in
perfecte conditie. Het werd ontmanteld
en opgeslagen in een Werkspoor-loods
in Utrecht.

Eerherstel
Anno 2013 is het muziekinstrument
eigendom van de Stichting Pierre Palla
Concertorgel. Deze op 5 november
2012 opgerichte stichting heeft de
eerste stappen gezet richting eerherstel.
Het ontmantelde orgel, dat tien jaren in
alle stilte lag opgeslagen, is inmiddels
aangekocht. Vervolgens is het pijpwerk
ontdaan van asbestverontreiniging.
Het monumentale muziekinstrument
staat momenteel bij orgelmaker Pels & Van
Leeuwen in Den Bosch voor restauratiewerkzaamheden en voorbereiding op
de herbouw in Studio 1 van het Muziekcentrum van de Omroep, de voormalige
Vara-studio aan de Heuvellaan.
Het concertorgel staat, als onderdeel
van de voormalige Avro-studio op de
Rijksmonumentenlijst. Net als de
voormalige Vara-studio.
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De akoestiek van Studio 1 behoort
volgens kenners tot de beste van de
wereld. Bij het ontwerp van de zaal –
een amfitheater met ruim 400 zitplaatsen
– is rekening gehouden met een groot
omroeporgel. In de speciaal voor dit
doel gebouwde orgelkamers moest
het door de NRU aangekochte BBCconcertorgel komen. Dit plan is nooit
uitgevoerd.
Toen het MCO het voormalige Varacomplex betrok, zijn de orgelkamers
grotendeels weggebroken om ruimte
te maken voor repetities van het
Groot Omroepkoor.
Om de komst van het concertorgel
mogelijk te maken moeten onder meer
beide orgelkamers worden herbouwd.
De speeltafel komt op een verrijdbaar
podium in de zaal te staan.
Om de plannen te kunnen verwezenlijken is de Stichting Pierre Palla
Concertorgel nog op zoek naar fondsen
en sponsoren.
Voor het project is circa één miljoen
euro nodig. Een deel van dat bedrag
is al ‘binnen’. Het gaat op de eerste
plaats om 256.000 euro aan rijkssubsidie, aanvankelijk bedoeld voor de
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(later afgeblazen) herbouw van het Avro-kerkorgel in
de Hilversumse Vituskerk. Verder heeft de gemeente
Hilversum een bijdrage van twee ton toegezegd.
Voor het resterende bedrag heeft de stichting diverse
ijzers in het vuur, meldt voorzitter W. Eggenkamp.

Hij geeft toe dat de terugkeer van het rijksmonument,
een van de best bewaard gebleven theaterorgels van
Europa, naar de mediastad nogal wat voeten in de
aarde heeft. Toch streven wij ernaar het orgel op woensdag
15 december 2015 voor het eerst in het MCO te laten klinken.

Het Avro-concertorgel werd beroemd door (radio)bespelingen door legendarische organisten als ‘naamgever’
Pierre Palla, Cor Steyn (‘van Dorus’), Bernard Drukker en - uit Engeland - Nigel Ogden en Arnold Loxam.
Diverse radio- en tv-opnamen zijn bewaard gebleven. Zo ook televisiebeelden waarop Bernard Drukker uitleg
geeft over ‘het grootste orkest van de wereld’. Dit aan de hand van het nummer Cherokee. Het concertorgel
biedt een scala aan geluiden, blijkt uit de opname. Inclusief brandweerbel, indiaanse tamtam, een Chinese
gong en allerlei ander slagwerk, het geluid van donder, harde en zachte regen, vogels, telefoongerinkel,
een sirene en een autoclaxon, triangel, kerkklokken en ga zo maar door. Dit soort orgels werd dan ook in
het grijze verleden gebruikt ter begeleiding van ‘stomme’ films. Drukker: Een pistoolschot is zowat het enige effect,
dat niet in dit orgel zit.
Op internet (Youtube) zijn filmpjes van diverse bespelingen te zien:
- www.youtube.com/watch?v=3H2i7ZAccT0 (Arnold Loxam)
- www.youtube.com/watch?v=0Ydx6vYoVtE (Thomas de Witte)
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Bronnen:
- Orgels bij de omroep in Nederland door Cor. L. Doesburg.
Naarden, 1996, pp. 74-156.
- Krantendatabase Koninklijke Bibliotheek.
- Kathedralen en luchtkastelen van de omroep in Hilversum door
Arno Weltens, Rob Marx, - Arie den Dikken en Max
Cramer.Zwolle, 2002, pp. 150-155.
- Mondelinge en schriftelijke informatie van de Stichting
Pierre Palla Concertorgel.
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Van de Uiver naar de Econoom
Ed Brouwer

Koninginnedag 1924: historische figuren staan klaar voor de optocht. Aan de linkerkant het Wilhelminahotel
in de Wilhelminastraat, op de hoek van de Spoorstraat (gezien in de richting van het station).

A

anmoediging om herinneringen op te halen aan
zijn Hilversumse jaren heeft Jan van Esseveld niet
nodig. Nog voor de schoenendoos kiekjes goed en wel
op tafel staat in de Soesterbergse doorzonwoning, steekt
de montere 83-jarige al van wal.
Over zijn opa, Albert van der Schagt, die vanaf 1924 een
grote stalhouderij had in de Kapelstraat. Hij verzorgde
personenvervoer met koetsjes in het dorp Hilversum.
Reed zo de dokter naar visites. Daarnaast werden de
paarden voor de wagen gezet om voor de afdeling
gemeentewerken bouwmaterialen rond te brengen.

Over zijn vader Piet van Esseveld begint hij, wiens
expeditiebedrijf De Uiver dagelijks pendelde tussen
Hilversum en het bestelhuis (beurs) in Rotterdam.
Van alles reed hij heen en weer, van vers gebrande
koffie tot de zalfjes van Nivea. Eerst met één, later
met twee vrachtwagens.
Over hoe hij zelf in z’n schooltijd spijbelde en dan
stiekem meereed en dat hij later zelf achter het stuur
zat, zonder papieren die hij na een stel bekeuringen pas
haalde, na wat lesjes bij Mom op de Eikbosserweg.
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Over hoe zijn vader na het vorderen van zijn beide
vrachtwagens in de oorlog, met twee paarden en wagens
transport in het dorp verzorgde. En dat hij na de oorlog
twee militaire wagens uit de militaire dump kon kopen,
een Fordson en een GMC met tien wielen.
Over zijn opa, Albert van der Schagt, die vanaf 1924 een
grote stalhouderij had in de Kapelstraat. Hij verzorgde
personenvervoer met koetsjes in het dorp Hilversum.
Reed zo de dokter naar visites. Daarnaast werden de
paarden voor de wagen gezet om voor de afdeling
gemeentewerken bouwmaterialen rond te brengen.

Over zijn vader Piet van Esseveld begint hij, wiens
expeditiebedrijf De Uiver dagelijks pendelde tussen
Hilversum en het bestelhuis (beurs) in Rotterdam.
Van alles reed hij heen en weer, van vers gebrande
koffie tot de zalfjes van Nivea. Eerst met één, later
met twee vrachtwagens.

Besnorde soldaten te paard.
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Over hoe hij zelf in z’n schooltijd spijbelde en dan
stiekem meereed en dat hij later zelf achter het stuur
zat, zonder papieren die hij na een stel bekeuringen pas
haalde, na wat lesjes bij Mom op de Eikbosserweg.
Over hoe zijn vader na het vorderen van zijn beide
vrachtwagens in de oorlog, met twee paarden en wagens
transport in het dorp verzorgde. En dat hij na de oorlog
twee militaire wagens uit de militaire dump kon kopen,
een Fordson en een GMC met tien wielen.
Over hoe zijn oom Bertus tijdens de oorlog op de
Eemnesserweg in spertijd door de Duitsers van zijn
fiets was geschoten omdat ze hem voor een ander
hadden aangezien.

