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TTijdschema en routeplanner 

09.30 uur  Eindhoven, Sint-Petruskerk
 Welkom, ‘inchecken’ en programmaboekjes

10.00 uur Toelichting op het Walcker-orgel en bespeling door Henk Kooiker

 Naar Oirschot 
 Neem de Kronehoefstraat in westelijke richting, vervolg over de Marconilaan 
 en de Beukenlaan. Ga voor het Evoluon rechtsaf de Noord Brabantlaan op 
 en blijf meteen rechts rijden, neem na 200 m rechtsaf de oprit naar de N2. 
 Houd richting Tilburg aan via de A58/E312. Neem na 11 km de afrit 8 (Oir-
 schot) vanaf de A58 naar de Kempenweg.
 Volg de Kempenweg. Neem de Sint Jorisstraat naar de Markt. Op de Markt is 
 het maximaal 1 uur parkeren. U kunt vrij parkeren op het Princéehof op 100 m 
 lopen van de Markt en de Sint-Petrusbasiliek. Het Boterkerkje ligt aan het 
 Vrijthof, dat is achter café De Zwaan op de Markt.

11.30 uur Oirschot, Boterkerkje
 Vrijthof 1
 5688 AE Oirschot
 Toelichting op het Backer-orgel en bespeling door Rob Nederlof

Lunch op eigen gelegenheid

13.30 uur Oirschot, Sint-Petrusbasiliek 
 Markt
 5688 AJ Oirschot
 Toelichting op het Smits-orgel door Gerard Hafkenscheid 
 en bespeling door Rob Nederlof

 Naar Boxtel
 Geef in uw routeplanner de straatnaam van een van onderstaande parkeer-
 gelegenheden in. Of, u rijdt het snelst binnendoor naar Boxtel. Ga vanaf de 
 Markt naar de Oude Grintweg. Vervolg deze tot aan Boxtel. Bij de T-kruising 
 rechtsaf de Keulsebaan op en meteen bij de rotonde linksaf over de Eind-
 hovenseweg naar het centrum van Boxtel.  
 Links ‘naast’ de Sint-Petrusbasiliek, in de Oude Kerkstraat, zijn circa twintig 
 parkeerplaatsen beschikbaar maar met weinig kans op een vrije plaats. 
 Op de gemeentelijke parkeerplaats aan de Mgr. Bekkersstraat zijn circa 60 
 parkeerplaatsen beschikbaar. Betaald parkeren.
 Dichtbij de basiliek ligt het Koppel met 40 parkeervakken.
 Aan de achterzijde van de Sint-Petrusbasiliek ligt de straat Duinendaal met 
 40 parkeervakken. U loopt ‘binnendoor’ in enkele minuten naar de basiliek.

15.00 uur Boxtel, Sint-Petrusbasiliek
 Oude Kerkstraat 20
 5281 BA Boxtel  
 Toelichting op het Smits-orgel door Tommy van Doorn
 Slotconcert door Tommy van Doorn
 Uitreiking portret-cd van het Smits-orgel in Boxtel

Deze excursie is georganiseerd door de werkgroep 
excursies van de Brabantse Orgelfederatie in 
samenwerking met het maandblad De Orgelvriend
en de afdeling Noord-Brabant van de Koninklijke 
Vereniging van Organisten en Kerkmusici (KVOK).

BBOF 12 
1/2 jaar

De Brabantse Orgelfederatie 
bestaat 12 1/2 jaar.
Om dat ook met u te vieren 
bieden we iets lekkers aan 
bij de koffie.  



MHet Walcker-orgel 
  in de Sint-Petruskerk 
 te Eindhoven 1Het orgel

In 1896 kreeg E.F. Walcker & Cie de opdracht een nieuw orgel te bouwen ter ver-
vanging van het eerder geplaatste kleinere eenklaviers Vollebregt-orgel uit 1852. 
Dat Vollebregt-orgel werd toen gesloopt. Het Walcker-orgel (opus 780) werd in 
het voorjaar van 1897 ingewijd. Toen in 1954 het orgel gerestaureerd moest wor-
den, werd door orgelmaker Hubert Schreurs ook een uitbreiding geadviseerd. De 
oude kas bleef gehandhaafd, wel werd het front toen hoger geplaatst. Schreurs 
gebruikte de oude lades en het bestaande pijpwerk, schoof pijpwerk op en kortte 
divers pijpwerk in. Tevens voegde hij een Hobo 4 vt toe op het Zwelwerk. Het 
Zwelwerk kreeg als uitbreiding een nieuwe windlade en de pneumatische trac-
tuur werd vervangen door elektrische tractuur. De ingebruikname was in 1955. In 
1991 volgde een nieuwe restauratie. Het orgel had te lijden onder houtworm, ter-
wijl ook veel leren onderdelen vervangen dienden te worden. Adema Orgelbouw 
voerde, met inzet van vrijwilligers van de parochie, deze restauratie uit. De in 
1955 geplaatste Hobo 4 vt werd met bijplaatsing van een groot octaaf opgeschoven 
naar Hobo 8 vt. In 1992 werd het gerestaureerde orgel opgeleverd.

De Sint-Petruskerk
De Sint-Petruskerk in Eindhoven is in 1880 
ingewijd. In 1419 werd al gesproken over 
de Sint-Petruskerk in Woensel (Eindhoven) 
aan de Oude Torenstraat. Nadat in 1800 
de spits van de oude toren van deze kerk 
waaide werd de bijbehorende kerk in 1815 
gesloopt. Rondom deze alleenstaande toren 
is nu de begraafplaats Woensel, De Oude 
Toren. 
Om een eind te maken aan jarenlange 
touwtrekkerij over de plaats van herbouw 
van de kerk wees Mgr. Zwijssen in 1873 
de nieuwe bouwplaats aan. De kerk kwam 
te staan aan het toenmalige Fellenoordse 

kerkepad, de huidige Kloosterdreef. De neo-
gotische kruisbasiliek werd ontworpen door 
architect H.J. van Tulder. Tijdens de bouw 
van de kerk stortte in 1875 de toren in. Pas 
in 1912 werd een nieuwe toren gebouwd 
onder architectuur van L.P.J. Kooken.  Met 
haar hoogte van 76 meter wordt de Sint-
Petruskerk tot de hoogste kerken in Neder-
land gerekend. De kruisbasiliek heeft als 
karakteristieke elementen in het interieur de 
bundelpijlers en de versieringen boven de 
scheibogen. De altaren, communiebanken, 
preekstoel en biechtstoelen zijn gemaakt 
door de beeldhouwers C. Jansen en H. 
Jonkers.



1concertprogramma Sint-Petruskerk   
  |Hoofdwerk (Man.I) |Zwelwerk (Man.II) |Pedaal
  | | |
  
1.  Alfred Hollins (vanwege ons jubileum) (1865-1942)
 Trumpet minuet  
  Pr8, Tr8 P8, R8,P4, Qf 2 2/3 , RII S16, G8, Koppel II

2.  Christian Heinrich Rinck (1770-1846)  
 Präludium und Fuge über B.A.C.H.   
    - Präludium
  B16, P8, O4, D2, M, Sesq, 
  koppel II/I P8, P4, T8 C16, S16, Koppel II 
    - Fuga
       a.  P8, koppel II later +B16 P8, S8, Hobo8 (later +P4) C16, S16, Koppel II
       b.   +Qf 2 2/3 + RII  -/-Hobo8
       c.  +O4 +D2 +M +T8 + KI
       slot  +T8 +koppel II16 /I + Ba16

3.  Johannes Brahms (1833-1897) 
 5 koraalvoorspelen    
    - Herzlich tut mich erfreuen
  P8, H8, R4 R8, Of4 S16, G8, Koppel I
    - Es ist ein Ros entsprungen
  FH8 R8
    - Schmücke dich, o liebe Seele
  H8, Fh8, koppel II/I R8, VC8 Of 4 
    - O Welt ich muss dich lassen
  FH8, koppel I/II P8, S8, VC S16, Koppel II
       Echo  -/- P8
    - O Gott du frommer Gott
  H8, O4, koppel II/I P8, S8, R8, Of4 Of4, KI
       slot +D2  +S16

 4.  Jan Nieland (1903-1963)
 Prélude, choral et variations    
   - Prélude: P8, FH8, H8, O4, R4,  P8, S8, R8, P4, Hobo8 C16, S16, G8, 
    koppel II/I    Koppel I 
   - Choral:  S8 S16
       variatie  1 Fh8 Hobo8 S16, G8
       variatie  2 P8, FH8, H8, O4, D2,  P8, P4, Qf 2 2/3, F2, RII, T8 C16, S16,  
    koppel II/I    Koppel II
       variatie  3 Fh8, R4, koppel II/I R8, Of4 S16, G8
       variatie  4 P8, O4, D2, Sesq,  P8, P4, Qf 2 2/3 , RII,T 8 C16, S16, 
    koppel II/I    Koppel II
       variatie  5 P8 T8 C16, S16
       variatie  6  S8, VC8 later +R8 S16 
       variatie  7 B16, P8,F h8, O4, D2, M,  P8, P4, RII, T8 C16, S16, Ob8, 
    koppel II/I     Koppel I, Koppel II
       later +T8 + KII16 / I +Ba16 
       coda    tutti

Ir. Hendrik Kooiker studeerde orgel bij Michel 
Chapuis (interpretatie), Walter Kraft (improvi-
satie en hedendaagse muziek) en staatsexa-
men orgel bij Koos Bons. Daarnaast behaalde 
hij de ingenieurstitel aan de universiteit van 
Delft in de richtingen akoestiek en trans-
missie van informatie. Hij is werkzaam als 
orgelbouwkundig adviseur bij nieuwbouw en 
restauratie van pijporgels en kerken, was als 
zodanig betrokken bij o.a. de restauratie van 

Henk Kooiker, organistH
de orgels in het Concertgebouw te Amsterdam, de Gereformeerde 
Kerk van Hazerswoude-dorp, het Concertgebouw te Haarlem, de 
Noorderkerk te Amsterdam en de Maranathakerk te Alphen a/d 
Rijn. Tevens is hij akoestisch adviseur bij nieuwbouw of verbouw 
van kerken en ontwerp van audiovisuele installaties van o.a. de 
Basiliek van Tongeren en de Nationale Basiliek in Brussel. 
Henk Kooiker is inmiddels 50 jaar organist van de Waalse Kerk te 
Den Haag en beheerder van het waardevolle Cavaillé-Coll orgel, 
tweede organist van de Agnus Dei-kerk te Waalre. Hij is  akoes-
tisch- en orgelbouwkundig adviseur van de PKA, de Protestantse 
Kerk van Amsterdam  en was dat eveneens  voor de Commissie 
Orgelzaken van de PKN. Medeoprichter van het Platform voor de 
Orgelkunst en -cultuur en bestuurslid van het Nationaal Instituut 
voor de Orgelkunst (NIvO), medeoprichter van het CvON (Col-
lege van Orgeladviseurs in Nederland). In 1995 ontving hij de 
zilveren medaille behorende bij het diploma uitgegeven door ‘Arts, 
sciences et lettres’ voor zijn inzet voor de Franse orgelbouwkunst 
en muziek in Nederland. In 2012 ontving hij een koninklijke 
onderscheiding voor zijn werk en inzet voor de orgelcultuur. Hij 
is als opnametechnicus verantwoordelijk voor de BOF cd-serie 
‘Brabants Orgelrijkdom’ en vele koor- en ensemble-concerten en 
cd-producties.

Dispositie
Hoofdwerk  C–f³
Bourdon  16 vt
Praestant  8 vt 
Fluit Harmoniek  8 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Roerfluit  4 vt 
Doublette  2 vt 
Mixtuur  2-3 st 
Sexquialter 2 st 
Trompet 8 vt

Zwelwerk 
Principaal  8 vt
Salicionaal  8 vt
Vox Coelestis 8 vt 
  af f° 
Roerfluit 8 vt
Praestant 4 vt
Open Fluit 4 vt
Quint Fluit  2 2/3 vt 
Flagiolet  2 vt
Terts  1 3/5 vt
Ripiëno  2 st 
Trompet Harmoniek  8 vt
Hobo 8 vt

Pedaal (C-d1)
Contrebas  16 vt
Subbas  16 vt
Openbas 8 vt 
Gedekt  8 vt 
Open Fluit 4 vt
Zwegel 2 vt
Bazuin 16 vt

Koppelingen: 
H.W. – Z.W.
H.W. – Z.W. 16 vt
Ped. – H.W. 
Ped. – Z.W.

Speelhulpen: 
Vrije combinatie.
Vaste combinaties:
(pp - p - f - ff - t).
Generaal crescendo.
Automatisch pedaal.
Tongwerken af.

Elektrische kegelladen.
Temperatuur:  
Evenredig zwevend

Toelichting op het programma
Omdat de BOF haar 12½ jarig jubileum viert koos ik als eerste 
werk en als ‘fanfare’ het bekende Trumpet Menuet van Alfred 
Hollins. Ook al vanwege de uitstekende originele Walcker trompet. 
In de Brahms koralen komen allerlei fraaie combinaties van de 
romantische grondstemmen aan bod, zoals de Fluit Harmoniek en 
de Roerfluit in ‘Es ist ein Ros entsprungen’ en de - oorspronkelijk 
op beide manualen te gebruiken - wat ongelukkig op het pedaal 
terechtgekomen hogedruk Soloflöte in ‘Schmücke dich..’.  In ‘O 
Welt ich muss dich lassen’ drie gradaties van 8-voets stemmen 
met in de laatste echo steeds de Voix Celeste.
De BACH van Rinck is laatbarok dan wel vroegromantisch Duits en 
door de grote Trompet en Bazuin klinkt dat werk zeer overtuigend. 
Doordat het Duitse karakter door Schreurs wat is aangepast met 
Franse invloeden komt ook Jan Nieland (weliswaar Nederlander 
maar zijn werk is zeer laatromantisch Frans) prachtig tot zijn recht.
Naast grondstemmen kunnen de solotongwerken en diverse 
plenum- en tutti-registraties als aangegeven door Nieland goed 
worden weergegeven. Kortom een programma dat naadloos past 
bij dit fraaie orgel en ons jubileum.
Henk Kooiker 



Het orgel van Ludovicus de Backer 
  in het Boterkerkje te Oirschot

Het orgel
In 1751 bouwde Ludovicus de Backer een kabinet- of zaalorgel voor een ons nog 
onbekende locatie. Het werd in 1804 in Delft aangekocht door de Hervormde 
Gemeente te Oirschot en door G.P. Reusener in het Boterkerkje geplaatst. Kam en 
Van der Meulen herstelden het orgel in 1841 en plaatsten twee nieuwe spaanbal-
gen. Bij het herstel door P.J. Vermeulen in 1904 
moest de Sexquialter plaatsmaken voor een Gamba 8 vt, werd de toonhoogte en 
de steminrichting gewijzigd en werden nieuwe registerknoppen met porseleinen 
naamplaatjes aangebracht. De oorspronkelijk aan de voorzijde geplaatste klavia-
tuur werd verplaatst naar de achterzijde. Bij de restauratie in 1969 door Gebr. 
Van Vulpen onder advies van Lambert Erné werd een nieuw handklavier aange-
bracht, het aangehangen pedaalklavier verwijderd, en op de plaats van de Gamba 
een nieuwe Sexquialter 3 st (af cis) aangebracht. De toonhoogte bleef ongewijzigd 
op a¹= 435 Hz, maar de steminrichtingen werden in 18de-eeuwse stijl terugge-
bracht. Ook werden nieuwe registerknoppen aangebracht.

Het Boterkerkje
Deze vroeg 12de-eeuwse Romaanse 
zaalkerk is opgetrokken in tufsteen, een 
vulkanisch gesteente. Zij was als O.L. 
Vrouwekerk de eerste parochiekerk van 
Oirschot.  Het schip van de kerk heeft een 
laat 13de-eeuwse houten kap met een 
onbeschoten tongewelf, één van de oudste 
houten tongewelven in Nederland, in elk 
geval de oudste houten dakbespanning 
in ons land die vanaf de grond zichtbaar 
is. Het Romaanse koor is later vervangen 
door een koor van drie traveeën, gebouwd 
in gotische stijl. Daarvan resteert nu een 
travee. Van de oorspronkelijke bebou-
wing zijn de funderingen in de bestrating 
aangegeven.
Toen deze kerk te klein werd, bouwde men 
in 1268 op een naburige plaats een nieuwe 
kerk, die na een brand in 1462 werd ver-
vangen door de huidige Sint-Petruskerk en 
sprak men voortaan over de Mariakapel. 
Toen in 1648 de katholieke kerken genaast 
werden, betrokken de hervormden de 
Sint-Petruskerk en kerkten de katholieken 
in schuilkerken. 
Tijdens de reformatie (1648-1799) is dit 
kerkje niet gebruikt voor godsdienstige 
doeleinden. In 1664 kregen de schepenen 
toestemming van de Raad van State om 
het kerkje als boterwaag en markthal te 
gebruiken, vandaar de naam Boterkerkje. 
De kerk is ook nog gebruikt als houtopslag 
en er zijn klokken in gegoten. Het met 
leien beklede torentje dateert uit 1786. 
Sinds juli 1799, toen de Sint-Petruskerk 
aan de katholieken werd teruggegeven, 
is de kerk in gebruik bij de Nederlands-
Hervormde, nu Protestante Gemeente van 
Best, Oirschot en de Beerzen.
De huidige ingang aan de westzijde is bij 
de restauratie in 1961 aangebracht. Toen 
zijn ook de kleine rondboogvensters in 
de noord- en zuidgevel in oorspronkelijke 
vorm hersteld. De preekstoel dateert uit 
omstreeks 1650. De lessenaar is in 1756 
gegoten door Claude Demeny en draagt 
het wapen van Nassau-Dietz. De ooste-
lijke muur is in 1961 volledig vernieuwd 
en kreeg een gebrandschilderd raam ‘De 
Stralende Schepping’ naar ontwerp van 
glazenier Jan Kooijman uit Middelbeers. 

2



2
Manuaal C-c3

Prestant D  8 vt
Holpijp  8 vt 
Prestant  4 vt 
Fluit  4 vt 
Quint  2 2/3 vt 
Octaaf  2 vt 
Quint  1 1/3 vt 
Flageolet  1 vt 
Sexquialter D  3 st

Ventiel

Toonhoogte: a¹=435 Hz

Dispositie

Rob Nederlof studeerde orgel (bij 
Maurice Pirenne), piano (bij Alexadru 
Hrisanide) en klavecimbel (bij Gerard 
Dekker) aan het Brabants Conser-
vatorium. Hij sloot zijn drie studies 
af met het behalen van de diploma’s 
Docerend Musicus en Uitvoerend 
Musicus. Rob Nederlof volgde diverse 
meestercursussen in binnen- en 
buitenland o.a. bij Bernard Lagacé, 

Rob Nederlof, organistR
Albert de Klerk, Piet Kee, Luigi Tagliavini. Tevens stu-
deerde hij bij Prof. Gisbert Schneider aan de Folkwang 
Hochschule te Essen (Duitsland). Hij concerteerde in vele 
belangrijke concertzalen en kerken in heel Europa (onder 
andere Smetana-zaal Praag, Berliner Dom, Thomaskerk 
Leipzig, Sint-Bavokerk Haarlem, Hofkapel Schönnbrun, 
Dom van Salzburg Wenen, Concertgebouw Amsterdam). 
Ook heeft hij meegewerkt aan een groot aantal cd-opna-
mes en is hij regelmatig te beluisteren en te zien op radio 
en televisie. Rob Nederlof is docent aan het Factorium 
Tilburg, Podiumkunsten en is organist van de Heuvelse 
Kerk en Petrus en Pauluskerk te Tilburg en van de Sint 
Jan in Goirle. 

Toelichting op het programma
Het is altijd weer een uitdaging voor een organist om 
een concertprogramma samen te stellen. Je moet reke-
ning houden met de tijd waarin het orgel gebouwd is, de 
bijzondere registers die je graag wil laten horen en het 
vinden van kwalitatief goede composities die het orgel op 
haar mooist laat uitkomen.
Mijn keuze voor het Ludovicus de Backer-orgel is gevallen 
op een aantal onbekende werken van Nederlandse compo-
nisten uit de eerste helft van de 18de eeuw.
Hendrik Witsenbergh ook wel Giovanni Henrico Albicastro 
of Heinrich van Weissenburg kwam uit Beieren naar Ne-
derland waar hij aan de universiteit van Leiden studeerde. 
Tijdens de Spaanse Successie-oorlog was hij Kapitein van 
de Cavallerie. Hij componeerde een aantal triosonates, 
vioolsonates en vioolconcerten en deze suite voor klavier.
Pieter van Maldere was werkzaam aan het hof in Brus-
sel. Hij was een gevierd violist en werd bewonderd door 
Mozart. Deze sonate is oorspronkelijk voor viool en b.c. 
geschreven maar met enige aanpassingen mijnerzijds is 
het een orgelwerk geworden.
De psalmbewerking van Quirinus van Blankenburg komt 
uit zijn Clavecimbel- en Orgelboek der Gereformeerde 
Psalmen en Kerkzangen. 
De Toccatina van Bronnemüller (ook uit Duitsland naar 
Nederland gekomen) is in de Stylus Fantasticus geschreven. 
Begint als een improvisatie en gaat verder met een over-
bekend fuga-thema van Bach. Zou Bach het thema van 
Bronnemüller hebben? Of gewoon toeval.
Rob Nederlof 

concertprogramma Boterkerkje   
  
1.  Hendrik Witsenbergh (1660-1730)
 Suite in g  
 -allegro H8, P4, O2 
 -bourrée  Fl4
 -menuet  H8, Fl4, Q22/3
 -giga H8, P4, Q22/3, +/-O2, Q11/3

2. Pieter van Maldere (1729-1768)
 Sonate II in C  
 - andante H8, P4  
 - aria H8
    variatie 1  H8, Fl4
    variatie 2  H8, P8disc
 variatie 3  H8, P4, Sexq
 - allegro H8, P4, O2, +/-Q11/3

3. Quirinus van Blankenburg (1654-1739)
 Psalm 24, Fuugsgwijze uitbreiding, In g kamertoon
  H8, Fl4

4. Elias Bronnemüller (1666-1762)
 Toccatina en Fuga 
      H8, P4, Q22/3, O2, Q11/3, Fl1  
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De basiliek
In 1268 werd – waar het Maria-
kerkje te klein werd - de Sint-
Petruskerk als nieuwe kapittelkerk 
gebouwd. Nadat deze in 1462 
door brand verwoest werd, is 
de nieuwe laatgotische kerk, die 
in 1512 gereed kwam, in fases 
voltooid. Het is een driebeukige 
kruiskerk met kooromgang en 
straalkapellen. De hoge spits op 
de kerk werd in 1627 vernield 
door een blikseminslag, en sinds-
dien is de toren stomp. 
De kerk, opgetrokken in baksteen 
met veelvuldige toepassing van 
natuursteen, onder meer in de 
vorm van speklagen, is een van 
de belangrijkste vertegenwoordi-
gers van de Kempische gotiek.
Op 2 oktober 1944, tijdens de 
bevrijding, werd de kerk door de 
geallieerden beschoten. Hierdoor 
stortten dak en toren (de klok-
kengeleiding) in en ging een groot 
deel van het interieur, waaronder 
de koorbanken uit 1508 tot 1511, 
verloren. Het herstel duurde van 
direct na de oorlog tot 1952. 
Net als het orgel komt ook de 
preekstoel (A.J. Rutten, 1843) uit 
de voormalige Sint-Pieterskerk te 
’s-Hertogenbosch. In 2013 werd 
de kerk de eretitel van basiliek 
toegekend. 

afgesneden. 
Op 1 januari 1972 werd de Sint-Pieters-
kerk te ‘s-Hertogenbosch gesloten. 
Na overleg met diverse instanties 
werd besloten het orgel te plaatsen 
in de Sint-Petruskerk te Oirschot, 
omdat alleen deze kerk voldoende 
hoogte, breedte en diepte had om 
dit geweldige orgel te herbergen. 
In 1976 werd begonnen met de uit-
voerige restauratie door Verschueren 
Orgelbouw. Het pijpwerk werd weer 
op de oude toonhoogte gebracht, 
gestolen pijpen werden vervangen 
door nieuwe en alle verdwenen of 
gestolen ornamenten werden opnieuw 
gebeeldhouwd. Ook werden nieuwe 
manualen vervaardigd en het oude 
pedaalklavier werd hersteld. De trac-
tuur werd weer in zijn oude mecha-
nische staat hersteld. De frontpijpen 
werden voorzien van bladtin en 
bladgoud. 
In 2000 is weer een grote restaura-
tie uitgevoerd met als belangrijkste 
zaken het terugleggen van de kernen 

van grote pijpen en het verwijderen van oxidatie in een aantal pijpen van tongwerken. 
Het verzakken van kernen in veel grote labiaalpijpen blijkt een terugkerend euvel 
te zijn. Nog erger is de oxidatie van de koppen van veel pijpen van de tongwerken. 
De oxidatie beïnvloedt de werking van de tong. Deze problemen werden verholpen 
bij groot onderhoud in het najaar 2014 door Verschueren Orgelbouw. Een ernstig 
probleem blijft de tinpest in divers pijpwerk. 

Het orgel in de Sint-Pieterskerk te ’s-Hertogenbosch. 

Het orgel van F.C. Smits in de
 Sint-Petrusbasiliek te Oirschot

Het orgel van Oirschot werd destijds ontworpen voor de toen nieuwe monumentale 
Sint-Pieterskerk te ’s-Hertogenbosch. De schenker was een broer van de deken van 
Boxtel, voor wiens kerk Franciscus Cornelius Smits uit Reek zojuist een fraai orgel 
had gemaakt. Smits ontwierp een orgel ‘naar het model van het orgel in de Sint Jan’. 
De aanneemsom bedroeg fl. 15.420,- voor het orgel en ongeveer fl. 7.000,- voor 
de orgelkas. In de zomer van 1843 begon men aan de bouw en eind 1846 vond de 
oplevering plaats. Opvallend zijn de doorslaande tongwerken die Smits in dit orgel 
toepaste. Bijzonder bij dit orgel is de opstelling van de windladen van Hoofdwerk, 
Bovenwerk en Pedaal. Deze staan loodrecht op het front, waardoor er een grote 
diepte van de orgelkast ontstond.
In 1900 voerden de orgelmakers Maarschalkerweerd te Utrecht en Franssen te 
Roermond een omvangrijke restauratie uit. Hierbij werd de oude kamertoonhoogte, 
een halve toon lager dan de huidige, omgezet in de toonhoogte van Parijs 1858 
(a¹ = 435 Hz). Om dit te bereiken werden de pijpen ingekort en de tongwerken 
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Dispositie
Hoofdwerk     C–f³
Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt
Holpijp  8 vt 
Prestant  4 vt
Fluit  4 vt
Quint bas  3 vt 
Octaaf  2 vt
Mixtuur 2 vt 4 st
Cornet D 3 st 
Trompet  16 vt
Trompet  8 vt
Harmonica  8 vt

Rugwerk 
Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt
Roerfluit  8 vt
Fluittravers D  8 vt 
Prestant  4 vt
Fluit B/D 4 vt 
Octaaf  2 vt
Flageolet  1 vt
Mixtuur 1 vt 2 st
Trompet  8 vt
Dulciaan  8 vt

Koppelingen
H.W. – R.W.
H.W. – B.W.
Ped. – H.W.
Ped. – R.W.
Ped. – B.W.
(manuaalkoppels 
bas/disc.)

3 tremulanten

Bovenwerk
Prestant  8 vt
Holpijp  8 vt
Viola di Gamba  8 vt
Prestant  4 vt
Gemshoorn  4 vt 
Blokfluit  2 vt
Sesquialter  2 st 
Carillon D  3 st
Kromhoorn  8 vt 
Ophikleid B 8 vt 
Oboe D 8 vt 
VoxHumana  8 vt

Pedaal      C–d1

Prestant  16 vt
Subbas  16 vt 
Octaaf  8 vt
Fluit  8 vt
Prestant  4 vt
Mixtuur  5 st
Bazuin  16 vt
Trompet  8 vt
Serpent  8 vt 
Klairon  4 vt

Toelichting op het programma
Voor de basiliek heb ik een programma samengesteld met bekende com-
ponisten uit de bouwtijd van het Smits-orgel: Schumann, Brahms, Liszt, 
Chopin. Componisten die elkaar allemaal goed gekend hebben. Kiel is een 
onbekende componist maar was beïnvloed door Brahms en aangespoord 
door Liszt om te componeren en hij was de pianoleraar van de dochter 
van Schumann. Naast muzikant was hij ook een van de eerste alpinisten 
en heeft in 1881 nog de Monte Rosa beklommen. Het werk van Hummel 
is gekozen om de Vox Humana in dialoog met de Roerfluit te laten horen 
en omdat Hummel een belangrijke overgangsfiguur was tussen de klas-
sieke en romantische componisten.
Om op het Smits-orgel ook een Nederlander te laten horen heb ik geko-
zen voor Gerrit Jan van Eyken, een leerling van Robert Schumann in Leip-
zig. In zijn Allegretto is de hoofdrol weggelegd voor de prachtige Oboe.
Rob Nederlof 

concertprogramma Sint-Petrusbasiliek Oirschot   
  
  |Hoofdwerk |Rugwerk |Bovenwerk |Pedaal
  | | | |
1.  Robert Schumann  (1810-1856)
 a. Fuga over B.A.C.H., Opus 60 nr. 3.    
  P8, H8 P8, Rf8  S16, KopHW

 b. Uit Sechs Stücke in kanonischer Form, Opus 56 nr. 5:  ‘Nicht zu schnell’
   Rf8, Dul8 H8, Kr8 S16, Serp8

2. Johann Nepomuk Hummel  (1778-1837)
 Un poco andante
	 	 H8	 Rfl8	 Vh8,	H8	 S16,	KopHW

3. Friedrich Kiel  (1821-1885)
 Fantasie in b opus 58 nr. 2 
  B16, P8, H8, P4, O2, Mix, Tr8 H8, Gh4, Bf2 S16, O8, Tr16, Tr8, KopHW
 Verderop: H8 Rf8, Ftr8  S16, P8
 Vervolgens:   VdG8, H8
 Vervolgens:  Rf8, Fl4 Krh8 S16, O8
 Slot:  P8, P4, O2, Tr8 P8, P4, Rf8, O2 H8, P4, CarIII P16, O8, P4, Serp8

4. Gerrit Jan van Eyken  (1832-1898)
 Allegretto opus 12 nr. 4
  H8, Fl4 Rf8 Ob8 B16, KopRW
 Einde solo:   Rf8,+Ftr8

5. Johannes Brahms  (1833-1897)          
 Uit Elf Choralvorspiele opus 122: ‘Mein Jesu, der du mich’

6. Fréderic Chopin/Franz Liszt  (1810-1849)
 Prelude opus 26 nr. 4 in e  
  Harm8  VdG8 S16, Fl8

7. Franz Liszt  (1811-1886)
 Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H 
 Volle werk en diverse registraties



3Het orgel van F.C. Smits in de
 Sint-Petrusbasiliek te Boxtel

Orgelmaker Franciscus Cornelius Smits 
kreeg in 1839 de opdracht tot de bouw 
van een drieklaviers orgel in de Box-
telse Sint-Petruskerk. Het betrof na zijn 
‘visitekaartje’ in zijn woonplaats Reek 
(1829) weer voor het eerst een driekla-
viers instrument. In Boxtel werd de kas 
vervaardigd door de plaatselijke tim-
merman W. van der Eerden terwijl Van 
Hool – beeldhouwer uit Antwerpen - het 
snijwerk en de beeldpartijen verzorgde. 
Ook in dit orgel bracht Smits voor het 
Echowerk een zwelinrichting aan met 
horizontale jaloezieën. Het pedaal werd 
gereserveerd. In 1879 bracht Smits (II) 
nieuwe klavieren aan, terwijl dit in 1893 
weer gebeurt. In 1927 werd het oxaal 
vergroot - teneinde de koorzangers 
meer ruimte te bieden - en kwam dit op 
vier nieuwe zuilen te rusten. Daarvoor 
werden de twee ronde balustradestuk-
ken naast het Rugwerk, welke eerst 
naar achteren draaiden, een kwart slag 
gedraaid, zodat deze nu naar voren 
komen. Het oorspronkelijk fraai uitsprin-
gende Rugwerk kwam nu als het ware in 
een lijn te liggen met de balustrade. 
Eind 1954 werd een contract getekend 
met Hubert Schreurs van de firma 
Adema te Amsterdam tot restauratie en 
uitbreiding met een zelfstandig pedaal. 
Bij de restauratie werden o.a. de manuaal-
koppels hersteld en het pedaalklavier 
aangepast. Ook werd de verzakking van 
het front ter hand genomen. Tevens 
werden er twee pedaalladen (C- en Cis-
kant) met dubbele cancellen vervaar-
digd, waarop het nieuwe pijpwerk van 
het pedaal werd geplaatst. Met Pasen 
1956 kon het orgel weer in gebruik wor-
den genomen.

De laatste restauratie
In 1984 stelde Smits-kenner en orgel-
adviseur Jan Boogaarts een historisch 
rapport op over het orgel, in 1997 
aangevuld met een restauratieplan. 
De opdracht, in 1998 verstrekt aan 
Verschueren Orgelbouw, kon door het 
uitblijven van subsidiegelden pas vanaf 
2004 worden geëffectueerd. Onder ad-
vies van Jan Boogaarts en Wim Diepen-
horst en Rudi van Straten namens 
de Rijksdienst Cultureel Erfgoed res-
taureerde Verschueren Orgelbouw dit 
prachtige Smits-orgel. De laden ble-
ken bij de vorige restauratie zo ernstig 
gevlakt, dat nu de sponsels met spieën 
moesten worden vastgezet en met per-
kament beplakt. De pedaallades met de 
geïntegreerde stootbalgen van Adema 
bleven gehandhaafd, waarbij voorsla-
gen en ventielen opnieuw beleerd zijn 
en de pulpeten in stijl werden vervan-
gen. De pijpenroosters van triplex zijn 
vervangen door eikenhout. Besloten 
werd de manualen van Smits van 1893 
te handhaven en te herstellen. De 
gehele toets- en registertractuur is vol-
ledig hersteld. Enkele onderdelen van 
de pedaalmechaniek zijn in passende 
stijl vervangen. 
Het terugbrengen naar de oude toon-
hoogte bracht met zich mee dat veel 
pijpwerk moest worden verlengd of diep 
ingesneden steminrichtingen moesten 
worden dichtgesoldeerd. De in de jaren 
50 van de vorige eeuw onderbouwde 
wijziging van de Flûte Travers 8 vt op 
het Positief in een Kwint 2 

2/3 vt werd 
teruggedraaid. Op 23 april 2006 werd 
het gerestaureerde orgel weer in ge-
bruik genomen.

De basiliek
De parochiekerk van Sint Petrus’ 
Stoel te Antiochië in Boxtel 
dateert uit de 15de eeuw. Zij 
werd vlak voor 1500 tot kapit-
telkerk verheven. Reeds in de 
16de eeuw is er sprake van 
orgels in deze kerk. Uit archief-
stukken blijkt dat o.a. Nicolaas 
Niehoff (zoon van Hendrik) en 
diens zoon Jacob aan dit orgel 
hebben gewerkt. Ook Aelbrecht 
Kiespenning werkte in 1610 aan 
dit orgel.
Toen na de Vrede van Munster 
in 1648 de rooms-katholieken - 
opgelegd door de (hervormde) 
Hollanders - hun godsdienst niet 
meer openlijk mochten uitoe-
fenen, namen de hervormden 
de kerk in Boxtel in bezit. Zij 
besloten in 1652 het orgel te 
verkopen aan Baarle-Nassau. 
In 1660 stortte het gewelf en 
het dak van het voorschip in. 
Door een afscheidingsmuur 
te metselen konden zij in het 
koor en transept hun diensten 
voortzetten. Nadat de rooms-
katholieken hun zwaar gehaven-
de kerk in de Franse tijd weer 
terugkregen kon in 1823 worden 
begonnen met de restauratie 
en wederopbouw welke in 1827 
werd voltooid. 



Dispositie
Hoofdwerk (II)  C–f³
Prestant 8 vt
Bourdon B/D 16 vt 
Holpijp 8 vt
Prestant B/D 4 vt 
Cimbal D 2 st 
Fluit 4 vt
Octaaf 4 vt
Mixtuur 3 st
Bombarde B/D 16 vt 
Trompet B/D 8 vt 
Positief (I) 
Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Prestant 4 vt
Flûte Travers D 8 vt 
Roerfluit B/D 4 vt 
Octaaf 2 vt
Flagelet 1 vt
Trompet B/D 8 vt 
Klairon B 4 vt 
Musette D 8 vt 
Echowerk (III)
Viola di Gamba 8 vt
Echo Holpijp 8 vt
Roerfluit 8 vt
Openfluit 4 vt
Veltfluit 2 vt
Sesquialter 2 st
Voxhumana 8 vt
Echo Trompet 8 vt
Tremulant 
Pedaal C–d1

Bourdon 16 vt
Prestant 8 vt
Gedekt 8 vt
Prestant  4 vt
Kwint 3 vt
Pastorelle 2 vt
Trompet 16 vt
Trompet 8 vt

Koppelingen
Man. – Pos.
Man. – Echo
Ped. – Man.
Ped. – Pos.

Ventil
Crescendo trede voor III

Winddruk 76 mm wk
Toonhoogte  a¹=418 Hz
Stemming evenredig 
zwevend

4 Tommy van Doorn (’s-Hertogenbosch, 1990) is 
organist en beiaardier van de Sint-Petrusbasiliek 
in Boxtel. Hij bespeelt hier onder meer het mo-
numentale Smits-orgel (1842). 
Op zevenjarige leeftijd begon hij met pianoles-
sen; vanaf zijn zeventiende nam hij orgellessen 
bij Jan Verhoeven in Boxtel. Na het behalen van 
zijn gymnasiumdiploma studeerde hij hoofdvak 
orgel aan het Fontys Conservatorium in Tilburg 
bij Henco de Berg en Ad van Sleuwen. Piano 

Tommy van Doorn, organistT
werd als bijvak gestudeerd bij Jelena Bazova. Hij verdiepte zich 
tevens in het bespelen van het Franse drukwindharmonium. Verdere 
masterclasses en interpretatielessen werden gevolgd bij o.a. Ben 
van Oosten, Kees van Houten, Joris Verdin (B), Wolfgang Baumgratz 
(D) en Luca Scandali (It). Aan de HKU Nederlandse Beiaardschool te 
Amersfoort studeerde hij beiaard bij Frans Haagen, Gijsbert Kok en 
Christiaan Winter. Aan de Universiteit Utrecht studeerde hij muziek-
wetenschappen.
In 2018 behaalde hij de tweede prijs op het Internationale Beiaard-
concours in Zwolle en Kampen. Op orgel begeleidde hij onder meer 
uitvoeringen van de Requiems van Fauré en Duruflé. Hij werkte 
samen met Cappella Breda onder leiding van Daan Manneke en in 
2014 toerde hij als harmoniumsolist met het Nederlands Studenten 
Kamerkoor onder leiding van Kurt Bikkembergs. Voor het kwartaal-
tijdschrift ‘Vox Humana’ van de Harmonium Vereniging Nederland 
schrijft hij regelmatig muziekbesprekingen.
Naast de concertpraktijk als organist, beiaardier en harmonium-
speler werkt Tommy van Doorn als orgeldocent bij Kunstkwartier 
Helmond. Tevens heeft hij een privé-lespraktijk in Boxtel. Bij de 
Brabantse Orgelfederatie verschenen opnames van zijn spel en is 
hij betrokken als artistiek adviseur. Hij is bestuurlijk betrokken bij 
de Stichting Smitsorgel Heilige Servatiuskerk, die zich inzet voor het 
behoud van het Smits-orgel (1852) in Schijndel. Ook is hij artistiek 
adviseur van de Stichting Kerkconcerten Boxtel. 
Zie ook: www.tommyvandoorn.com.

Toelichting op het programma
Het Boxtelse Smits-orgel is een uniek en inspirerend instrument dat 
overdondert in grandeur en ontroert in poëzie. In de prachtige 
akoestiek van de Sint-Petrusbasiliek komt dit schitterend tot zijn 
recht. 
In dit programma, dat uitgebreider is opgenomen in de portret-cd 
‘Het F.C. Smits-orgel in de Sint-Petrusbasiliek van Boxtel‘, heb ik 
geprobeerd om een rijke variatie aan klankkleur voorbij te laten 
komen en tegelijkertijd een samenhangend programma te brengen. 
De Franse orgelliteratuur gedijt goed op dit meesterwerk van 
Smits. De kracht in de tongwerken en de wat donkere kleur van de 
grondstemmen sluiten nauw aan bij de kleurrijke en vaak atmos-
ferische Franse muziek. 
Tommy van Doorn 

concertprogramma Sint-Petrusbasiliek Boxtel
  |Hoofdwerk (II) |Positief (I) |Echowerk (III) |Pedaal
  | | | |  
1.  Louis-Nicolas Clérambault  (1676-1749) 
 Suite du deuxième ton  (1710)
  - Plein jeu
  B16, P8, H8, P4, O2, Mix, KopPos. P8, H8, P4, O2, F1
 - Récit de nazard
  H8  Rf8, Of4, Sq. 
  - Caprice sur les grands jeux
  P8,	H8,	P4,	O2,	Mix,	Cimb,	 	 Rf8,	Of4,	Vfl,	Sq.		 Pr8,	Pr4,	Kw3,	
  Bom16, Tr8, kopEW.    Tr16, Tr8, Kop HW.  

2. Louis-James Alfred Lefébure-Wély  (1817-1869)
 Verset en re majeur  (uit: L’Organiste Moderne, Deuxième Livraison, 1867)
  Fl4. H8, Mus8.  Rf8, Vdg8.  B16, G8.
 
3. César Franck  (1822-1890)
 Elévation en la majeur  (1859)
  Hp8, KopEW. H8, Ftr8. Rf8, Vdg8, EchH8,  B16, G8, Koppel HW. 
    crescendokast dicht. 

4. Charles Tournemire  (1870-1939)
 Suite Évocatrice  (opus 74, 1938)
 - Caprice
   P8, H8, P4, O2, Mix.  P8, H8, P4, O2. Rf8, Of4, Vf2, Sq.  B16, P8, G8, Pr. 
 2de deel: -O2. 
 3de deel opbouw: +Tr8, +B16 +O2,   +Tr8, +KopHW. 
 Largo: +Bom16,    +Tr16. 

5. Olivier Messiaen  (1908-1992)
 Le Banquet Céleste  (1928)
 Start: KopEW,  Rf4, Fl1  Vdg8, EchH8,  Past2, Kw3, KopPos. 
    crescendokast dicht. 
 Daarna	achtereenvolgens:	Crescendokast	open.	+Rf8.	+H8.	+Bd16.	+Ofl4.	-	Ofl4.	-Bd16.	-H8.	
	 	 -Past2.	-Rrf4.	-Fl1,	+Past2.	-	Rfl8.	Vdg8,	EchH8,	B16,	G8,	KopPS.	Crescendokast	dicht.

6. Louis Vierne  (1870-1937)
 Trois Improvisations pour Grand Orgue  (reconstituées par Maurice Duruflé)

 - Marche épiscopale 
  B16, P8, H8, P4, O2, Mix,  P8, H8, P4, O2,  Rf8, Vdg8, Of4, Tr8. B16, P8, G8, P4,   
  Bom16, Tr8, KopEW. Tr8, Kl4.  Tr16, Tr8.
 Slot:  +Cimb, KopPos.   
 - Méditation 
  P8, H8, KopEW,  Rf4 (octaaf Rf8, Vdg8, EchH8.  B16, G8, KopHW. 
   lager gespeeld)
 Decrescendo:  - P8,   - Rf8.  
 - Cortège 
  B16, P8, H8, P4, O2, Mix,  P8, H8, P4, O2,  Rf8, Vdg8, Of4, Tr8. B16, P8, G8, P4,   
  Bom16, Tr8, KopEW. Tr8, Kl4.  Tr16, Tr8.
 Slot:  +Cimb, KopPos. 



cdRegistraties op de cd

Sint-Petruskerk Eindhoven  organist Henk Kooiker   
  |Hoofdwerk (Man.I) |Zwelwerk (Man.II) |Pedaal
  | | |
  
  Alfred Hollins (vanwege ons jubileum) (1865-1942)
  1. Trumpet minuet  
  Pr8, Tr8 P8, R8,P4, Qf 2 2/3 , RII S16, G8, Koppel II

 Johannes Brahms (1833-1897) 
 4 koraalvoorspelen    
  2. - Herzlich tut mich erfreuen
  P8, H8, R4 R8, Of4 S16, G8, Koppel I
  3. - Es ist ein Ros entsprungen
  FH8 R8
  4. - Schmücke dich, o liebe Seele
  H8, Fh8, koppel II/I R8, VC8 Of 4 
  5. - O Welt ich muss dich lassen
  FH8, koppel I/II P8, S8, VC S16, Koppel II
 Echo  -/- P8

 Jan Nieland (1903-1963)
 Prélude, choral et variations    
  6. - Prélude P8, FH8, H8, O4, R4,  P8, S8, R8, P4, Hobo8 C16, S16, G8, 
    koppel II/I    Koppel I 
  7. - Choral  S8 S16
  8. - var.1 Fh8 Hobo8 S16, G8
  9. - var.2 P8, FH8, H8, O4, D2,  P8, P4, Qf 2 2/3, F2, RII, T8 C16, S16,  
    koppel II/I    Koppel II
10. - var.3 Fh8, R4, koppel II/I R8, Of4 S16, G8
11. - var.4 P8, O4, D2, Sesq,  P8, P4, Qf 2 2/3 , RII,T 8 C16, S16, 
    koppel II/I    Koppel II
12. - var.5 P8 T8 C16, S16
13. - var.6  S8, VC8 later +R8 S16 
14. - var.7 B16, P8,F h8, O4, D2, M,  P8, P4, RII, T8 C16, S16, Ob8, 
    koppel II/I     Koppel I, Koppel II
       later +T8 + KII16 / I +Ba16 
       coda    tutti

Boterkerkje Oirschot  organist Rob Nederlof
  Hendrik Witsenbergh (1660-1730)
 Suite in g  
15. - allegro H8, P4, O2 
16. - bourrée  Fl4
17. - menuet  H8, Fl4, Q22/3
18. - giga H8, P4, Q22/3, +/-O2, Q11/3

 Quirinus van Blankenburg (1654-1739)
19. Psalm 24, Fuugsgwijze uitbreiding, In g kamertoon
  H8, Fl4

 Pieter van Maldere (1729-1768)
 Sonate II in C  
20. - andante H8, P4  
21. - aria H8
22. - var.1  H8, Fl4
23. - var.2  H8, P8disc
24. - var.3 H8, P4, Sexq
25. - allegro H8, P4, O2, +/-Q11/3

 Elias Bronnemüller (1666-1762)
26. Toccatina en Fuga 
  H8, P4, Q22/3, O2, Q11/3, Fl1 

Sint-Petrusbasiliek Oirschot  organist Rob Nederlof
  |Hoofdwerk (II) |Positief (I) |Echowerk (III) |Pedaal
  | | | |
 Robert Schumann  (1810-1856)
27. Fuga over B.A.C.H., Opus 60 nr. 3.    
  P8, H8 P8, Rf8  S16, KopHW

28. Uit Sechs Stücke in kanonischer Form, Opus 56 nr. 5:  ‘Nicht zu schnell’
   Rf8, Dul8 H8, Kr8 S16, Serp8

 Johann Nepomuk Hummel  (1778-1837)
29. Un poco andante
	 	 H8	 Rfl8	 Vh8,	H8	 S16,	KopHW

 Friedrich Kiel  (1821-1885)
30. Fantasie in b opus 58 nr. 2 
  B16, P8, H8, P4, O2, Mix, Tr8 H8, Gh4, Bf2 S16, O8, Tr16, Tr8, KopHW
 Verderop: H8 Rf8, Ftr8  S16, P8
 Vervolgens:  VdG8, H8
 Vervolgens: Rf8, Fl4 Krh8 S16, O8
 Slot:  P8, P4, O2, Tr8 P8, P4, Rf8, O2 H8, P4, CarIII P16, O8, P4, Serp8

 Gerrit Jan van Eyken  (1832-1898)
31. Allegretto opus 12 nr. 4
  H8, Fl4 Rf8 Ob8 B16, KopRW
 Einde solo:  Rf8,+Ftr8

 Fréderic Chopin/Franz Liszt  (1810-1849)
32. Prelude opus 26 nr. 4 in e  
  Harm8  VdG8 S16, Fl8

 Franz Liszt  (1811-1886)
33. Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H 
    Volle werk en diverse registraties   
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Live concertopnamen september 2019: 
24 bit 6 kanaals dubbel MS, microfoons AKG 414 en 
Sennheiser MKH 40, recorder SoundDevices 788, mastering SadIe. 
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Sint-Petruskerk Eindhoven,  Henk Kooiker 
  Alfred Hollins  (1865-1942)
  1. Trumpet minuet   4:24

 Johannes Brahms  (1833-1897)   
  2. Herzlich tut mich erfreuen  2:19
  3. Es ist ein Ros entsprungen  2:20
  4. Schmücke dich, o liebe Seele  2:36
  5. O Welt ich muss dich lassen  3:21

 Jan Nieland (1903-1963)
 Prélude, choral et variations   
  6. - Prélude    2:54
  7. - Choral    1:09
  8-14. - 7 variaties  1:13   1:03   0:56   1:03   1:15   1:20   2:06

Boterkerkje Oirschot,   Rob Nederlof
  Hendrik Witsenbergh  (1660-1730)
 Suite in g  
15. - allegro    1:24
16. - bourrée    0:42
17. - menuet    1:15 
18. - giga    1:17

 Quirinus van Blankenburg  (1654-1739)
19. Psalm 24, Fuugsgwijze uitbreiding, In g kamertoon  1:24

 Pieter van Maldere (1729-1768)
 Sonate II in C  
20. - andante    1:46
21. - aria    0:54
22-24. - 3 variaties                          0:36   0:41  0:42
25. - allegro    3:01
 Elias Bronnemüller  (1666-1762)
26. Toccatina en Fuga    4:02

Sint-Petrusbasiliek Oirschot,  Rob Nederlof
 Robert Schumann  (1810-1856)
27. Fuga over B.A.C.H., Opus 60 nr. 3.   0:42
28. Uit Sechs Stücke in kanonischer Form, Opus 56 nr. 5:  
 ‘Nicht zu schnell’   2:58

 Johann Nepomuk Hummel  (1778-1837)
29. Un poco andante    2:42  
 Friedrich Kiel  (1821-1885)
30. Fantasie in b opus 58 nr. 2  8:07

 Gerrit Jan van Eyken  (1832-1898)
31. Allegretto opus 12 nr. 4  2:43

 Fréderic Chopin/Franz Liszt  (1810-1849)
32. Prelude opus 26 nr. 4 in e   2:31

 Franz Liszt  (1811-1886)
33. Fantasie und Fuge über das Thema B-A-C-H 11:56
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Excursiedeelname € 25,- 
inclusief een orgelportretboekje met cd
en de hierbij gevoegde excursie-cd.
BOF- en KVOK-leden € 20,-

De uitreiking van het 
orgelportretboekje met cd 
wordt hier afgevinkt:


