REPORTAGE

Schimmel Piano’s en Vleugels

Vier generaties
kunst,
muzikaliteit en
vakmanschap
Het vervaardigen van kwalitatief hoogstaande piano‘s vereist zowel artisticiteit als vakmanschap. Beide eigenschappen zijn traditiegetrouw een integraal onderdeel van Schimmel. Pianist vertrok naar Duitsland en bezocht
de beroemde pianofabriek.
Net als veel andere jongemannen leerde Wilhelm Schimmel het
vak van pianobouwer in Leipzig, destijds de bakermat voor veel
pianobouwers in het oosten van Duitsland. Op zijn zestiende jaar
begonnen als leerling kabinetbouwer gaf hij zes jaar later zijn respectabele positie als supervisor kabinetmaker alweer op om
opnieuw als leerling pianobouwer in dienst te treden bij de vooraanstaande pianofabriek Stichel. Het zelfstandig ondernemen zat
de jonge Wilhelm echter in het bloed en na acht jaar besloot hij vol
vertrouwen en opgedane vakkennis voor zichzelf te beginnen.

De eerste generatie
De historie van Schimmel als zelfstandig pianobouwer begon op 2
mei 1885, de dag dat in zijn bescheiden werkplaats – niet ver van
Leipzig – de allereerste Schimmel-piano het daglicht zag.
Dankzij een hoge kwaliteitsgarantie loreerde het jonge bedrijfje
enorm en de vraag naar zijn piano’s groeide dan ook stevig. Bin-
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nen het jaar was zijn oude pianoatelier te klein en verhuisde hij
naar een groter onderkomen en binnen twee jaar was ook dit pand
alweer te klein. Het ging de jonge Wilhelm behoorlijk voor de wind en
nog geen negen jaar later, op 1 maart 1894, produceerde Schimmel
zijn piano opus No.1000. Vanaf dat moment is de geschiedenis van
het merk Schimmel één grote zegetocht, waarbij er echter ook
momenten waren waarin het geluk een stevig woordje meespreekt,
zoals het moment dat Schimmel in de jaren dertig besluit zijn bedrijf
naar het westen van Duitsland te verplaatsen. Het werd een beslissing
die hem na de capitulatie van Duitsland in 1945 een enorme voorsprong gegeven heeft. We zouden met gemak ettelijke pagina’s kunnen vullen met alle successen, maar zoals de Engelsen zeggen: The
proof of the pudding is in the eating. Tijd voor een bezoek aan de
Schimmel-fabriek.

Twee pianoreuzen in één stad
Schimmel is niet de enige pianofabrikant van naam in Braunschweig,
want ook Grotrian-Steinweg produceert hier al jaren hun beroemde
vleugels. Voor een bezoek aan beide fabrieken moeten we naar
Braunschweig in de Duitse deelstaat Neder-Saksen. Vroeger was
Braunschweig een handelsstad en woonplaats van bestuurder Hertog
Heinrich der Löwe en zijn vrouw Mathilde. Tegenwoordig is de stad
uitgegroeid tot het culturele en economische centrum van het zuidoosten van Duitsland. Wie Braunschweig bezoekt, zal zich snel thuis
voelen in deze stad met zijn gezellige geplaveide straatjes, schaduwrijke parken en zijn gemoedelijke bevolking.
Allemaal prima, maar wat dit stadje echt bijzonder maakt, is dat het
dus maar liefst twee pianofabrieken van wereldfaam herbergt. Het
BCM management thuis wist ons zelfs te melden dat deze fabrieken
met de rug naar elkaar toe ‘tuin aan tuin’ lagen en dat we voor een
bezoek aan beide merken écht geen auto nodig zouden hebben.
In zo’n geval denken we bij Pianist graag aan het milieu dus namen
we de trein die ons weliswaar zeer comfortabel, maar wel in ruim 8,5
uur naar onze bestemming bracht. Op een industrieterrein aan de
rand van het centrum is de enorme witte Schimmel-fabriek met
daarop levensgroot het logo niet te missen en hoewel we intussen best
wel iets gewend zijn, maakt de aanblik van dit pand toch wel indruk.
Voor zover je bij fabriekspanden van mooi kunt spreken, het is bij
Schimmel gelukt om de ilosoie ‘oud vakmanschap met de techniek
van morgen’ tot uiting te laten komen in een indrukwekkende gevel.
Tijdens de allerhartelijkste ontvangst met veel kofie en een introducerend welkomstwoord ging directeur Marketing en Sales Lothar
Kiesche dieper in op onze vragen over de toekomst van de akoestische piano. De missie en toekomstvisie van Schimmel ligt deels verankerd in de knowhow en het aloude vakmanschap van het reeds
vier generaties oude familiebedrijf. Kiesche: “Dat oude vakmanschap is onze basis van waaruit alles gebeurt, maar onder de invloed
van de jongere generatie Schimmel en de komst van de computer is
er een grote Research and Development-afdeling gekomen die met
niets anders bezig is dan de oude vertrouwde klank en techniek te
vertalen naar nieuwe oplossingen en mogelijkheden voor de toekomst. Zo was het bijvoorbeeld een uitdaging om een concertvleu-
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gel een slanker uiterlijk te
geven maar de klank en
de sound van het oorspronkelijke instrument
te behouden. Dat gebeurt
met computers en speciaal ontwikkelde programma’s op het gebied
van akoestiek.”
We hoefden geen universitaire opleiding te hebben
om te bedenken dat slanker – omdat het oog ook
wat wil – heel slim
gewoon minder materiaal
vraagt, hetgeen een positief effect op de kostprijs
zal hebben.
Als onze fotografe al
stond te trappelen om
deze bijzondere afdeling te
fotograferen liet ze haar teleurstelling over de mededeling dat die
afdeling en sommige delen van de fabriek niet gefotografeerd mochten worden niet blijken. Veel tijd om hier over na te denken was er
overigens niet, want ondertussen werden we in een strak tempo naar
de fabriek geleid waar de rondleiding vreemd genoeg boven ons hoofd
begon. Aan een rail hoog boven ons hoofd rollen namelijk de frames
van piano’s en vleugels als een treintje voor ons uit de hal binnen,
geheel voorbewerkt en klaar om gespoten te worden.

Vier fabriekssecties, één denktank
Door een andere (vernieuwde) denkwijze van produceren is de routing binnen de fabriek ook anders dan wat we bij andere pianobouwers zien. Hier is alles verdeeld in vier secties: Furniture, Keyboard,
Sound Producing en ten slotte Tuning and Voicing.
Omdat Lothar Kiesche ons in het voorgesprek al vertelde over de
andere denkwijze en benadering van pianobouwen, zijn we niet verbaasd over de mededeling dat Schimmel als enige z’n eigen toetsenborden bouwt. Hiermee is het Duitse merk wederom een buitenbeen-

tje, want zo ongeveer de gehele piano-industrie bestelt zijn keyboards
buiten de deur bij een hierin gespecialiseerd bedrijf. De Schimmel
-ilosoie is echter dat het keyboard het enige contact is tussen de vingers van de pianist en de vleugel. Dat moet dus bijzonder gevoelig zijn
en volledig voldoen aan de wensen van de bespeler. Om die reden
wordt het toetsenbord in eigen beheer gebouwd en zijn er allerlei
kleine aanpassingen die het wezenlijk laten verschillen van een standaard toetsenbord. Zo zijn de witte toetsen vervaardigd uit een speciaal uit mineralen opgebouwd materiaal, waardoor de toetsen zijdezacht maar niet slippery aanvoelen en dus het spelen vergemakkelijken.

Speciale persen
Bij de afdeling Furniture, zeg
maar het houtwerk, is ook al
weer de invloed van Research
and Development te zien. De
gedachte dat alles aan een
vleugel van massief hout zou
moeten zijn, is volgens Lothar een misvatting en allang achterhaald.
Zo is bijvoorbeeld de klep van de piano bij Schimmel niet massief,
maar opgebouwd uit latjes met daartussen ruimte. Het geheel wordt
dan afgedekt met ineer van een hoogwaardige houtsoort en daar
waar moet worden geboord, wordt een massief houten lat of duvel
ingelijmd. Het kind kan de was doen, maar verzin het maar eens.

Bij het houtwerk van een vleugel hoort natuurlijk
de rim. De binnen- en buitenrim worden uiteraard
in de fabriek gemaakt. Ook hier zien we toepassingen die we elders niet zagen. Uiteraard worden
binnen- en buitenrim apart van elkaar geproduceerd, maar over de persen die we hier zien is duidelijk nagedacht. De buitenrim wordt gemaakt in
een pers die we kennen, maar voor de binnenrim
worden hele andere persen gebruikt dan we eerder
zagen. Gericht op productie en ruimtebesparing
zijn deze persen niet zoals wij kennen horizontaal,
maar verticaal opgesteld. Verder is dit gedeelte
van de fabriek het bewijs dat ook bij Schimmel de
basis gewoon nog steeds op de ouderwets degelijke
manier gebouwd wordt.
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Out-of-the-box
Bij de afdeling Voicing and Tuning
komt het vooral aan op het ouderwetse
vakmanschap. Op deze afdeling wordt
de klank gemaakt, verijnd en tot in het
oneindige geperfectioneerd. Piano’s en
vleugels laten hier voor het eerst hun
machtige stem horen en met veel liefde
en engelengeduld wordt op deze afdeling gesleuteld tot iedere toon juist
kinkt. Ook al is het massaproductie, je
ziet het niet, want zonder een spoortje
haast of stress zijn deze dames en heren
net zo lang bezig tot iedere toon hen
tot tevredenheid stemt.
De Schimmel-fabriek is een prachtig en
goed geoutilleerd bedrijf met een
gezonde balans van mensen, vakmanschap en de inmiddels bijna onontbeerlijke automatisering met computergestuurde machines, maar gelukkig zijn
het ook hier zoals altijd toch de vakmensen die het verschil maken. Het
grote verschil bij Schimmel is het
management dat op tijd de bakens verzette, niet bleef hangen in de aloude
praktijk van het pianobouwen, maar
de durf toonde zwaar te investeren in
een geheel nieuw fenomeen binnen de
pianowereld; een stevige afdeling Research and Development. Die grote afdeling met jongetechnici en wetenschappers zijn gewend out-of-the-box te
denken en komen regelmatig met
gedurfde en soms zelfs spectaculaire
vindingen die de pianowereld nieuwe
impulsen geven.
JAN VREDENBURG
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