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Siegfried Reda (1916-1968)
Herdacht in de schaduw van Reger

Er was dit jaor geen ontkomen oon: honderd jaar geleden overleed Max Reger. Dit had tot gevolg dat ziin

orgelwerken tijdens vele concerten tot klinken kwamen. Ter vergeliikíng: aan de muziek van Jean Langlais, die

25 jaar geleden overleed, is nauwelijks aandacht besteed, Om nog maor te zwíjgen van de muziek van Siegfríed

Redal - die kwom ol helemáal niet aon bod. Nou ja, dot is níet helemaal waar: in de Utrechtse Dom en tijdens het

lnternationaal Heinrich Sch\tz Festivol in Den Haag is aandacht geweest voor deze componist. Ten opzichte van

Reger verbleekte echter de aandacht voor Siegfried Reda. Wat is de oorzaak daarvan? Dít ortikel ís een bescheiden

kennismaking met de componist Siegfried Reda, In het Nederlands is niet veel over hem geschreven. Ook dat is

opmerkelijk. Heeft dat te maken met de mate von toegankelijkheid von zijn muziek?

Siegfried Reda wordt op z7 julrLrgr6 geboren in Bochum. Als

hij elf jaar is ontvangt h1j zljn eerste muzieklessen. Wanneer

híj ry jaar oud is, neemt hij les bij Otto Heinermann (r887-

ry7) @rganist van de Dom te Dortmund) en vervolgt hij in
t934ztjn studie Evangelische Kirchenmusik aan het conser-

vatorium in Dortmund waar Heinermann zijn leraar blijft.
Deze tweejarige studie Kerkmuziek-B sluit Reda cum laude

af. Oskar Sóhngen (r9 o o -r9 83) is één van de examinatoren.

Sóhngen ziet potentie in Reda en moedigt hem aan zijn stu-

die voort te zetten. Van r938 lolt945 is hij organist van de

Erlóserkirche in Berlin-Lichtenberg. Het is in deze periode

dat hij tot eind r94o compositie studeert bij Ernst Pepping

(r9or-r98r) en vanaf r94r bij Hugo Distler (r9oB-r942). De

studie bij Distler is echter van korte duur: in r 9 4 r wordt Reda

in krijgsdienst naar het Oostfront gezonden. Na de oorlog

werkt Reda korte iijd als kerkmusicus in Gelsenkirchen en

in zijn geboorteplaats Bochum. Int946 wordt hij aangesteld

als directeur van het Evangelisches Kírchenmusik Institut
aan de Folkwangschule in Essen. In r953 wordt hij benoemd
als muziekdirecteur aan de Petrikirche in Miilheim an der

Ruhr. Vanafr 962tot zijn dood verzorgl Reda ieder jaar een

zomercursus Moderne Muziek (vanaf r966 gecombineerd
met Reger) voor organisten tijdens de Haarlemse Zomeraca-

demie. Int964 ontvangt hij de Ruhr-prijs voor kunst en we-

tenschap van de stad Miilheim. Geheel onverwacht overlijdt
Siegfried Reda op 13 december r9 68.

Periodes
De ontwikkeling van Siegfried Reda als componist valt in
drie episodes in te delen:2

Deze foto en afbeelding op pag.27: Siegfried Reda bespeett het Shuke-

orgel in de St. Petri-kerk te Miihtheim (foto van onbekende fotograaf, 1966)
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. de vroege periode, tot eind jaren veertig;

. de middenperiode, de jaren vijftig;
' de late periode.
In de eerste periode is de invloed van Distler hoorbaar.a De

middenperiode kenmerkt zich door een verschuiving naar
een meer expressieve vorm. In de late periode ontwikkelt
Reda zijn idioom en wordt hij vrijer in de gekozen vormen.

Eén van de kenmerken van Reda's muziek is zijn gedifferen-
tieerde articulatie. Vandaag de dag is nadenken hierover van
wezenlijk belang voor de interpretatie van welk (orgel)werk

dan ook, maar destijds speelde men, over het algemeen ge-

nomen, streng legato, geheel conform de traditie van de ne-

gentiende eeuw. Door zijn studie bij Distlea en ook de con-

Nun danket all und bringet Ehr

Kleine Orgelstiicke (manuatiter)
Chora[-Suite
Choral-Spiet- Buch (f i.ir Tasten- I nstrumnte)
3 Orgetkonzerte
4 Choratkonzerte
Triptygon
Marienbitder
7 Monotoge
Preludium, fuga und quadruptum
Choratkonzert 'lch weiss ein liebliech Engetspiel'
6 lntonationen und Cantus-firmus-Stiicke zu Adventsliedern des EKG

Sonate
Laudamus te
Servite Dominio
Meditationen ijber das Passionslied 'Ein Lámmlein geht und trágt die Schutd'
Choratphantasie i.iber "Herztich tieb hab ich dich, o Herr'
Toccata novenaria modos vertens

tacten tijdens de

Haarlemse Zo-
meracademie
met organisten
als Anton Heil-
ler, Marie Claire
Alain, Luigi Fer-
dinando Taglia-
vini en Gustav
Leonhardt, ver-
rijkt Reda zich
met de ervaring
en kennis van
het non-legato
spel op orgels
met een mecha-
nische speeltrac-
tuur. Hij leert
dat het toucher
van wezenlijk
belang is voor de

aan- en afspraak van de orgelpijp. Zo heeft hij de ontwik-
keling van de orgelklank letterlijk en figuurlijk'in de hand'
en weet hij de expressieve mogelijkheden te vergroten. De

combinatie van de vele vormen van non-legatospel met le-
gatospel levert een groot scala aan klankvorming (en dus:

expressie) op.

Orgelbewegung
Wanneer Siegfried Reda in r9fi tot Kirchenmusikdirektor
aan de Petrikiche wordt benoemd, wordt nog steeds aan het

herstel van deze kerk gewerkt. Als gevolg van het bombarde-
ment op z z en z 3 juni 19 43 was de ke rk zeer zw aar beschadigd
geraakt: het dak en de tussengewelven werden volledig ver-
nietigd en ook de muren liepen zware schade op. Het Dalstein

& Haerpfer-
orgel uit r9r3
werd bij deze

Iuchtaanval
verwoest. Bij
de bouw van
het nieuwe
Schuke-orgel
inry59 is Reda

als adviseurbe-
trokken. Door
zijn studie bij
Distler is Reda
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Aus dem 121. Psalm

Ió hebe mcine Augen auf

CHORAUFSTELLUNG

de ideeën van de Orgelbewegung.

Als gevolg daarvan staat voor het
nieuwe instrument in Mrihlheim
het Noord-Duitse barokorgeltype
model. De opzet is een modern
orgel te bouwen, maar dan wel
op basis van een gewijzigd klas-
siek uitgangspunt. Om een enkel
voorbeeld hiervan te noemen: het
Solowerk wordt als Rugpositief
uitgevoerd. Vanwege de dispositie
hiervan vraagt dit om een andere
aanpak dan het klassieke Rugpo-
sitief. Het Borstwerk is sterk geïn-
toneerd, waardoor het meer op de

voorgrond treedt en nieuwe mo-
gelijkheden biedt. Het Zwelwerk
is verstoken van tongwerken.
Gezien de grootte van de pedaal-
bezetting ontbreekt de koppeling
pedaal-hooldwerk. De aanwezige
tremulanten zljn in snelheid ver-
stelbaar. Ook in het ontwerp van
de dispositie van'zIjn'orgel heeft
Reda grote invloed: er worden re-
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gisters gedisponeerd die hij van van belang vond.'Ook op
het gebied van intonatie geeft Reda advies: het nieuwe orgel
wordt klanktechnisch naar zljn hand gezet.

Nog vóór de totstandkoming van het Schuke-orgel is het dit
orgel dat hem inspireert, ofwellicht noodzaakt, tot het nauw-
keurig noteren van registratievoorschriften. Ook daarin is

Distler zijn voorbeeld geweest. In bijvoorbeeld diens Partita
'Nun komm, der Heiden Heiland' (Op. 8 nr. t, t93z) noteert
Distler nauwgezet registratievoorschriften en de wijze van
articuleren, waardoor de muziek aan zeggingskracht wint.

Koor
De functie van Kirchenmusikdirektor behelst de verantwoor-
delijk voor de kerkmuziek in de breedste zin van het woord.
In die hoedanigheid valt het cantoraat hier ook onder. Het is
wederom Distler die Reda al jaren eerder had geïnspireerd:
bij een uitvoering rn ry36 van Distlers Totentanz Q934)
was hij hij onder de indruk geraakt van deze muziek. Het
was in het Duitsland van de dertiger jaren vooral Distler
die probeerde de échte betekenis van kerkmuziek opnieuw
te ontdekken, namelijk haar dienende functie. Distler doet
dit met voor zljn ïljd moderne middelen, maar grijpt ook te-
rug op componisten als Melchoir Vulpius (ca. ry7o-t 6ry) en

(aulter5t wer{trtonend,

Heinrich Schiitz Q585-r672). Frappant is het dat R.eda als

Kirchenmusíkdirektor zoveel aandacht heeft voor het canto-
raat, hoewel hij naar eigen zeggen vooral een instrumentaal
denkend componist was.

In 1953 verschijnt het eerste deel in de serie Das Gradual-
lied.6 Dl Otto Brodde (r9ro-r982) en Siegfried Reda ver-
zorgen respectievelijk het voorwoord en een inleiding over
de invoering hiervan. In de inleiding schrijft Reda, bijna er
passanti'Bis auf einige Ausnahmen sind die C.F-Sàtze als

selbstàndige Orgelchorále verwendbar.' Feitelijk worden ons

hier enkele koraalvoorspelen voor orgel in de schoot gewor-
pen. Interessant is het kennis te nemen van de uitvoering
die Reda voor ogen staat. Zo consciëntieus als Reda'zljn' or-
gel vorm geeft, zo geeft hij ook vorm aan de klankopbouw
van het koor. Een uitgetekende kooropstelling kan niet an-
ders zijn dan het gevolg van zljn ervaringen met klankop-
bouw en klankuitstraling. Immers, de achterste rij zangers

klinkt minder direct dan de voorste rlj. In'Das Psalmbuch'
- Chormusik filhr das lahr der Kirche'is zo'n kooropstelling
in een enkel geval gedetailleerd opgenomen (zie de muziek-
voorbeelden van Psalm rzr hierboven en Psalm v6 op de

volgende pagina). Allerlei aanwijzingen over de manier van
uitvoeren ontbreken niet. De indruk bestaat dat Reda de di-
rigent als 'organist' op de bok zet: de koorzangers dienen een

O

,a

c

SOPRÀN I

SOPRANN

BASS
(tiel )

?ENOR

SASS
(fio,n)

iu denBer-gon, n áe* Ber - gen,vonwel*áen

zu d.en Ber-ge4, zu den Ber-gen.vonwei-clrea



Der 126. Psalm

W!.nn der Herr die Gefang.nen Z"1ons crlósen wird

CI{ORAUFSTELLUNG waarop deze muziek passend tot
klinken komt? Vanuit de concert-
praktijk kan dat een artistieke af-

weging zljn. Aan de conservatoria
is duidelijk meer aandacht voor
de muziek van bijvoorbeeld Reger

dan voor Reda: dat draagt niet bij
aan de uitvoering van zijn (con-

certante) muziek.
Kan het zíjn dat deze muziek so-

wieso te verwijderd is van ons har-
monisch en melodisch denken?
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steeds andere manier van zingen toe te passen, alsofer steeds

verschillende registers gekozen worden. Ofis de organist een

dirigent, en moet deze met steeds andere articulatie het orgel

vocaal benaderen? Deze twee voorstellingen liggen dicht bij
elkaar: vanuit Reda's instrumentale denken lijkt het er op

dat de dirigent als'organist' al registerend het koor dirigeert.
Vanuit welk perspecÍíef gezien dan ook: klank en toonvor-

ming zljn van wezenlijk belang in zijn composities-

Aondacht
Dat brengt mij bij de vraag waarom de muziek van Siegfried

Reda zo weinig wordt gespeeld. Of waarom er in Neder-

land nauwelijks lp's of cd's zijn verschenen met diens mu-

ziek. Wellicht omdat Nederland nagenoeg geen orgels kent

Is dat dan'de'reden dat we deze

muziek niet meer in de liturgie ac-

cepteren?

Enerzijds met terughoudendheid
en anderzijds met enige bezieling
sta ik stil bij het gebruikvan Reda's

muziek. De terughoudend zit hem

erin dat iedere gemeente zijn eigen

kleur heeft op liturgisch en muzi-
kaal gebied. Wanneer de muziek
van Reda als wezensvreemd ele-

ment in de liturgie zou functione-
ren, is de acceptatie vanwege de muzikale en liturgische 'on-

verstaanbaarheid' waarschijnlijk nihil. Mocht er wél ruimte
zijn om deze muziek tot klinken te brengen, dan bestaat de

kans dat de primaire reactie is: 'Dat is ongemakkelijke mu-

ziekl'. Deze gevoelsuitdrukking raakt de kern. De muziek

zou ook niet als gemakkelijk ervaren moeten worden: ze

heeft wel wat te 'vertellen'. Wanneer de verkondiging van het

Woord en het klinken van de muziek in elkaars verlengde

liggen, zal ervaren worden dat er sprake is van synergie. Net

zo min als het Woord'altijd' gemakkelijk is uit te leggen, zo

kan, mag en moét soms de muziek daarin schurend mee-

resoneren. Zobezíen kan de muziek van Siegfried Reda een

wezenlijke, waardevolle bijdrage leveren aan de liturgie. '

rBij het overtijden van Siegfried Reda werd hieraan in Het orget geen aandacht besteed. ook het btad Organist & Eredíenst (de voortoper van Muzíek & Lí-

tuigie) schon[ er geen aandacht aan. pas in 1994,25.iaar na ziln àood, verschenen in Het orget twee artiketen van Hans Martin Batz met ats titets 'Siegfried

Reda' (nr. 07108) en 'Siegfried Reda en het orget' (nr. 09).

zGec'iteerd uit Geerten van de Wetering, 'De Orgetwerken van Siegfried Reda' Ín l4usicd Sdcro, september 2016

rDeze opsomming pretendeert niet vottedig te zijn'
4Distter gaat mee in de Orge[bewegung, een stroming die zich afzet tegen het romantische orgel en zich richt op het technisch en ktanktechnisch ideaal van

het barolorget, waarvan doorzÍcht-ighóid en veetkteJrigheid kenmerken zijn. Componisten ats Heinrich Schutz en Johann Sebastian Bach zijn inspiratiebron-

nen voor Distter.
5Op het Rugpositief disponeerde Reda een Hohtschette 4' en een Oberton lV, respectievetijk een register dat 'onharmonisch' ktinkt en een register dat bo-

Ventonen bezit die ver boven de eerste, natuurtijke boventonen Van een grondtoon ktÍnken.

óEtders in dit btad is een artÍkel opgenomen over 'Het zondagstied'.


