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De provincie Noord-Brabant heeft een 
rijk orgelbezit dat zeer de moeite waard 
is om als cultureel erfgoed in stand te 
worden gehouden. Veel grote en kleine 
orgelkringen waar regelmatig concerten 
worden georganiseerd, rekenen op een 
grotere belangstelling dan de laatste ja-
ren het geval was. In de loop der tijd is 
het orgel steeds onbekender geworden 
mede als gevolg van de ontkerkelijking. 
Veel mensen komen niet meer als van-
zelfsprekend met dit prachtige instru-
ment in aanraking. Om het tij te keren 
en de orgels en de orgelmuziek een 
nieuwe impuls te geven, heeft de 
Brabantse Orgelfederatie ambitieuze 
plannen. Met een actief bestuur dat sa-
menwerkt met Brabantse orgelkringen 
en andere belanghebbenden, veelal le-
den van de Vereniging, zet de federatie 
zich in om onderstaande doelstellingen 
te realiseren. 

Doelstellingen
De Brabantse Orgelfederatie heeft tot 
doel om het culturele erfgoed dat het 
orgel vormt in stand te houden en om 
de orgelcultuur in het algemeen en die 
van Noord-Brabant in het bijzonder te 
bevorderen. Zij wil dit bereiken door de 
interesse voor het orgel te vergroten, 
door de samenwerking tussen de diver-
se orgelkringen te stimuleren en door 
het organiseren van diverse activiteiten 
op het gebied van het orgel. Brabantse 
orgelkringen, maar ook individuele 
organisten en belangstellenden kunnen 
lid worden van onze vereniging.

Activiteiten
Een aantal gebieden heeft nadrukkelijk 
de aandacht van onze vereniging. Op 
deze pagina vindt u een korte samen-
vatting van de activiteiten binnen de 
Brabantse Orgelfederatie.
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“Brabants Orgelrijkdom” was de titel 
van de fototentoonstelling die voor de 
Openingsmanifestatie van de Nationale 
Orgeldag 2006 in ’s-Hertogenbosch was 
samengesteld. Deze fototentoonstelling 
was de basis voor het Informatie- en 
documentatiecentrum van de toen in 
oprichting zijnde Brabantse Orgelfede-
ratie. Mede dankzij de financiële steun 
van het DELA-fonds is het Informatie- 
en documentatiecentrum inmiddels 
stevig uitgebreid. 
Op de site van de federatie staan reeds 
veel Brabantse orgels gedocumenteerd, 
terwijl ook van een twintigtal orgels 
de klanken zijn vastgelegd op nieuw 
uitgekomen cd’s. Jaarlijks worden twee 
cd’s met opnamen van een zes- tot 
achttal orgels aan deze documenta-
tie toegevoegd. Tevens is een digitaal 
beeldverhaal van ons Brabants orgelbe-
zit beschikbaar.
Dankzij de samenwerking met de 
Universiteit van Tilburg kunnen in de 
Brabant-Collectie van de universiteitsbi-
bliotheek alle boekwerken worden inge-
zien die verschenen zijn over Brabantse 
orgels. 
Het Informatie- en documentatiecen-
trum beschikt dankzij schenkingen van 
diverse gulle gevers o.a. over een groot 
aantal ingebruiknameprogramma’s van 
nieuwe en gerestaureerde orgels uit 
de 50-er en 60-er jaren. Deze zullen 
zoveel mogelijk gedigitaliseerd worden 
toegevoegd aan onze website. Uiter-
aard staan wij graag open voor verdere 
toevoegingen aan onze documentatie. 
U kunt daarvoor contact opnemen met 
Wim van der Ros.
De jaarlijkse uitgave, vanaf dit jaar in 
de vorm van dit magazine “Brabants 
Orgelrijkdom”, is tevens een bouwsteen 
van dit centrum, waarbij actualiteit en 
historie waardevol wordt vastgelegd.

Contactpersoon is Wim van der Ros
via docucentrum@brabantorgel.nl

Informatie- 
en documentatie-
centrum

Beheer 
van orgels
Hulp bij het beheer van orgels. 
Dit is een belangrijke prioriteit, waarbij 
ook de Provincie heeft aangegeven dat 
er in het kader van monumentenzorg 
grote behoefte is aan een inventarisa-
tie van de status van het orgelbezit in 
Noord-Brabant, met name gericht op 
de staat van het beheer en onderhoud. 
Bij deze functie wordt ook gedacht aan 
het gebruik van de orgels in de liturgie 
en bij concerten. 
Dit nummer van de Brabantse Orgel-
krant staat voor een groot deel in het 
teken van dit onderwerp. 

Contactpersoon is Bert Augustus
via beheer@brabantorgel.nl

Orgelmagazine 
en 
orgelagenda

De jaarlijkse Noord-Brabantse Orgel-
agenda in het magazine, waarin alle 
concerten en excursies bijeen staan in 
één overzichtelijke agenda. 
Deze agenda vindt u midden in dit blad 
en de steeds actuele versie op onze 
website www.brabantorgel.nl. 

Contactpersoon is Wijtse Rodenburg
via info@brabantorgel.nl

Orgelfestival 
voor 
nieuwe muziek

Bij de introductie van dit nieuwe 
orgelmagazine op 24 april 2010 is de 
eerste Orgelfestival voor nieuwe muziek 
al weer een feit. De ervaringen zul-
len gebruikt worden om een volgend 
keer een nieuw Festival te organiseren. 
Uitgangspunt is het presenteren van 
nieuwe orgelmuziek, profaan of geeste-
lijk, het orgel als solo-instrument, maar 
ook in combinatie met zangstem(men) 
en instrumenten. Dat Brabantse com-
ponisten hierbij een rol van betekenis 
krijgen, moge duidelijk zijn. Zij bepalen 
voor het grootste deel het programma, 
voor ons even spannend als voor u. 
Hun bijdragen zullen tevens bepalend 
zijn voor de locaties waar de muziek zal 
worden uitgevoerd. Bent u de volgende 
keer geïnteresseerd als deelnemer, 
dan raden wij u aan onze website in de 
gaten te houden. Bij de diverse Bra-
bantse orgelkringen zal mogelijk ook 
nieuwe muziek op de concertprogram-
ma’s verschijnen. Wij houden ons graag 
aanbevolen voor suggesties. 

Contactpersoon is Piet Groenendijk
via festival@brabantorgel.nl

Jaarlijks belegt de Brabantse Orgel-
federatie (veelal in samenwerking met 
het maandblad de Orgelvriend) twee 
excursies naar bekende en minder 
bekende orgels in onze provincie. 
Op zaterdag 15 mei bezoeken wij drie 
van Hirtum-orgels in Diessen, Eersel en 
Hilvarenbeek (zie pagina 8 en 9).
Op zaterdag 17 oktober wordt de 
regio-excursie belegd in ‘s-hertogen-
bosch, Rosmalen en Nistelrode. (zie 
pagina 29). Bij iedere orgelexcursie 
verschijnt een cd waarop de klanken 
van de te bezoeken orgels zijn vast-
gelegd. Eerder verschenen cd’s zijn te 
bestellen. 

Contactpersoon is Piet Groenendijk
via excursie@brabantorgel.nl

Excursies

Internet speelt een belangrijke rol: 
www.brabantorgel.nl is een belangrijk 
communicatiemiddel tussen de leden 
en informatiebron van alles wat met de 
Noord-Brabantse orgelcultuur te maken 
heeft. 
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u 
zich  opgeven via de website van de 
Brabantse Orgelfederatie.

Contactpersoon is Wijtse Rodenburg
via info@brabantorgel.nl

Internet 
en 
digitale nieuwsbrief

2

 
Brabants Orgelrijkdom 2010
3e jaaruitgave.

Met deze uitgave wil de Brabantse 
Orgelfederatie belangstelling voor 
het orgel wekken, zodat steeds 
meer mensen, en vooral ook 
jongeren, alle kwaliteit die er op 
orgelgebied in Noord-Brabant 
voorhanden is, gaan ontdekken!

Correspondentieadres: 
Brabantse Orgelfederatie
De Hoef 23
4927 BP Hooge Zwaluwe. 

E-mail: info@brabantorgel.nl

Rabo-bankrekening 1109.35.837 
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie.
K.v.K. Oost-Brabant 1720 2724. 

Redactie en fotografie:
Wim van der Ros,
Wijtse Rodenburg.

Vormgeving:
Wijtse Rodenburg

Druk: Koninklijke BDU, Barneveld

Deze uitgave is mede mogelijk 
gemaakt door een bijdrage van 
de Stichting DELAfonds.
 
Alle informatie in dit 
orgelmagazine onder voorbehoud. 

3www.brabantorgel.nl

Voor het derde achtereenvolgende jaar ligt hét orgelwerk van 
Brabant voor u! Dit jaar in een nog professioneler en handzamer 
magazine-vorm met de titel die het verdient: Brabants Orgelrijkdom.
Ook nu weer met de orgelagenda en veel achtergrondinformatie. 
‘Brabants Orgelrijkdom’ is één van de producten van de Vereniging 
Brabantse Orgelfederatie.
De vereniging heeft als doel orgels als cultureel erfgoed in stand te 
houden en de orgelcultuur in Brabant te bevorderen. Dat doen we 
door informatie over orgels goed te ontsluiten, te adviseren over het 
in stand houden van orgels, het organiseren van excursies, etc. Ook 
geven we regelmatig een nieuwsbrief uit.

Vereniging

Diverse Brabantse orgelkringen zijn lid van de vereniging maar u kunt ook als privé-persoon 
lid worden als u onze activiteiten wilt steunen. Zie ook onze website: www.brabantorgel.nl.

 
Han Polman
Voorzitter Brabantse Orgelfederatie

Ik wens u veel leesplezier in Brabants Orgelrijkdom 2010
en hoop dat het u inspireert om orgels te bekijken en te beluisteren!

een greep uit de inhoud:

Jeugd en Orgel:
uitdagend project 
in Helmond................16
Orgelconcert-
agenda..............23-28

Excursies..........36-39

Orgelbouwers.42-51

Restauraties
....19-22 en 31-35

Educatie................6-11

Festival 
Nieuwe Muziek 
Eindhoven......................4
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Bij het ter perse gaan van dit magazine, 
waren enkele bestuursleden van de Bra-
bantse Orgelfederatie de laatste zaken 
aan het voorbereiden voor het Festival 
Nieuwe Muziek dat op zaterdag 24 april 
in Eindhoven is gehouden.
Dit eerste Noord-Brabants orgelfestival 
kende deze dag drie locaties met qua 
karakter totaal verschillende orgels. Dat 
waren om het Muziekgebouw Frits Philips 
(orgel van Pels & Van Leeuwen, 1993), 
de Heilig-Hart of Paterskerk (Maarschal-
kerweerd, 1906, restauratie Slooff Orgel-
bouw, 2006) en de Sint-Catharinakerk 
(Verschueren, 1936, restauratie Ver-
schueren, 1990).
Uitgangspunt bij dit Festival was het 
presenteren van recente nieuwe orgel-
muziek, profaan of geestelijk, waarbij 
het orgel als solo-instrument, maar ook 
in combinatie met zangstem(men) en 
instrumenten kan klinken. Creativiteit, 
kwaliteit, originaliteit en diversiteit zijn 
de ingrediënten van deze dag. Daarbij 
lag het in de bedoeling ook nieuw publiek 
aan te trekken en hen ook op andere wij-
ze dan gebruikelijk kennis te laten maken 
met de diverse facetten en klankmoge-
lijkheden van het orgel. Via diverse me-
dia is een breed publiek geattendeerd op 
dit Festival. 
Het ligt in de bedoeling het Festival Nieu-
we Muziek als biënnale telkens in een 
andere plaats in Noord-Brabant te laten 
plaatsvinden.
Bezoekers werden b.v. verrast met werk 
voor orgel en jazzgitaar, orgel en ma-
rimba en klarinet en werk voor orgel, 
5 saxofoons en pauken. Er werden o.a. 
werken van de componisten Daan Man-
neke, Fons Mommers en Henk van der 
Vliet uitgevoerd. De namen van enkele 
concertgevers: Anton Doornhein, Jelena 
Bazova, Gero Körner en Tannie van Loon. 
Ieder concert begon met een werk van 
de vorig jaar overleden Louis Toebosch, 
uitgevoerd door orgelstudenten van het 
Fontys Conservatorium te Tilburg.
In het Muziekgebouw Frits Philips heeft 
Henco de Berg, docent improvisatie aan 
het Fontys Conservatorium geïmprovi-
seerd op basis van de Modi van Olivier 
Messiaen.
Bezoekers kenden een publieksprijs 
toe aan die componist die voor hen het 
meest aan de bovengenoemde criteria 
heeft voldaan. Voor een verslag kunt u 
terecht op onze website.

......Festival Nieuwe Muziek 
                        op zaterdag 24 april 2010    in Eindhoven.......

Een blikvanger in de grote zaal van dit Mu-
ziekgebouw is dit imposante orgel. Dankzij 
een substantiële bijdrage van de Rabobank 
Eindhoven heeft het Muziekgebouw de be-
schikking over een symfonisch orgel, dat is 
gemodelleerd naar het romantische Franse 
orgel. Het is gebouwd door de orgelmakers 
Pels & Van Leeuwen uit ‘s-Hertogenbosch 
onder supervisie van orgeldeskundige drs. 
Hans van der Harst. Het orgel beschikt over 
drie klavieren met vrij pedaal. In totaal 2328 
pijpen, waarvan er 102 in het front zijn te 
zien, zijn verdeeld over 38 registers. Voor 
automatische registratie tijdens het concert 
kan de concertorganist een geavanceerd 
computerprogramma gebruiken dat vooraf 
kan worden ingeprogrammeerd.

Na de ingebruikname van de kerk in 1898 
werd eerst een oud klein orgel geplaatst. Het 
nieuwe orgel werd in 1906 gebouwd door 
Michaël Maarschalkerweerd. Het front van 
dit Frans georiënteerde orgel ontwierp hij 
in neogotische stijl. Het pneumatische orgel 
bleef in zijn geschiedenis vrijwel ongewijzigd. 
Rond 1955 schoof Van de Peet de Gamba 
van het zwelwerk van 8’ op naar 4’ vanwege 
tinpest, hetgeen later ongedaan is gemaakt. 
In 1975 vernieuwde de orgelmaker Vermeu-
len uit Weert bij een restauratie de membra-
men, maakte het orgel schoon, maar wijzigde 
niets. Bij een restauratie in 2006 door Slooff 
Orgelbouw werden nieuwe pneumatische 
koppels aangebracht. Ook werden de mem-
bramen vernieuwd en werd de lade van de 
Contrabas gereconstrueerd. Deze restauratie 
vond plaats onder advies van Paul van der 
Woude namens de orde van de Augustijnen. 
De inspeling na de restauratie vond plaats op 
5 november 2006 door Paul van der Woude.

Het Verschueren-orgel is gebouwd in 1936 en 
na de 2e wereldoorlog weer hersteld opge-
bouwd na de geleden oorlogsschade. Het 
is een van de grootste orgels in Nederland. 
Het bevat 5725 pijpen en beschikt over twee 
speeltafels: de hoofdspeeltafel met 4 manu-
alen en pedaal en een kleine speeltafel voor 
de deur van de sacristie met 2 manualen en 
pedaal primair voor het altaarorgel. Bijzonde-
re is dat zowel het hoofd- als het altaarorgel 
te bespelen zijn vanaf beide speeltafels. Bij de 
bouw van het Verschueren-orgel in 1936 was 
dr. W. Kerssemakers als adviseur betrokken. 
Hij richtte zich bij het ontwerp van de disposi-
tie op de ideeën van de Orgelbewegung. Dat 
leverde een klanksamenstelling op van hoog-
liggende registers en romantische klanken. 
Het orgel werd in 1990 geheel hersteld en 
kreeg toen ook 32 nieuwe vrije combinaties.

In het programma waren werken opgenomen van:

Louis Toebosch Drie orgelwerken
Henk van der Vliet Melismen en Preludes en fuga’s
Daan Manneke Agnus Dei en Organum
Jan Walraven Jeu de mots – Jeu d’orgues
Fons Mommers Twee liederen en een orgelwerk
Piet J. Groenendijk Ligaduras
Fred Vonk Passacaglia
Joep van Leeuwen Three Part Jazz Fugue e.a.
Arjan van Baest Factus est repente
Henco de Berg Improvisaties op orgel

Uitvoerenden: diverse organisten solo, 
met marimba en klarinet, jazzgitaar, mezzo-sopraan, 
saxofoonkwartet, contrabas en pauken

Programma

Eerste Festival 
 Nieuwe Muziek

Het Verschueren-orgel (1936) 
   in de Stadskerk Sint-Cathrien

Het Pels en van Leeuwen concertorgel (1993)
          in het Muziekgebouw Frits Philips

     Het Maarschalkerweerd-
  orgel (1906) in de Paterskerk
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....aan de muziekschool........

Om een instrument te kunnen bespe-
len, moet je de nodige tijd investeren 
om tot een fijn resultaat te komen. Dat 
geldt voor een viool, een dwarsfluit, 
maar ook voor een orgel. En besef dat 
niet iedere violist het niveau van Janine 
Jansen bereikt, of een dwarsfluitist dat 
van Berdien Stenberg, of een organist 
het niveau van Ton Koopman. Gelukkig 
kiezen ook veel leerlingen voor een in-
strument uit hobby, en niet alleen voor 
de professie. Toch stromen jaarlijks 
studenten binnen bij de conservatoria 
voor een professionele opleiding, waar-
door ook het aantal beroepskrachten, 
bij wie je voor orgelstudie terecht kan, 
op niveau blijft.

In Nederland hebben wij een goed 
systeem van muziekopleidingen. Naast 
muzikale vorming in het lespakket op 
o.a. middelbare scholen, heb je de 
mogelijkheid je op tal van muziek-
scholen – of tegenwoordig vaak centra 
van muziek, zang en dans – verder te 
ontplooien. Naast de AMV, de Algemene 
Muzikale Vorming, kan je je op tal van 
instrumenten bekwamen. En wanneer 
we kijken naar het pijporgel en de aan-
verwante instrumenten, het keyboard 
en het elektronisch orgel, dan is er 
vaak een vakdocent die je helpt met 
plezier een stukje niveau te bereiken in 
je hobby. En dat keyboardlessen soms 
leiden tot verdere orgelstudie, dat kun-
nen we elders in dit magazine lezen in 
het interview met Willem Hörmann. Het 
leuke is dat sommige muziekscholen 
ook de mogelijkheid bieden voor een 
pakket proeflessen. Zo kan je beter 
aanvoelen of een betreffend instrument 
ook bij jou past.

En dat sommige muziekscholen ook de 
orgelles heel professioneel aanpakken, 
blijkt uit het feit dat een aantal muziek-
scholen beschikt over een volwaardig 
tweeklaviers pijporgel voor studie-
doeleinden. En wanneer dat niet op de 
school zelf beschikbaar is, heeft men 
vaak de mogelijkheid de studie-uren in 
te vullen op het orgel van een nabijge-
legen kerk.
Open speeldagen, orgelexcursies en 
de Nationale Orgeldag bieden ook de 
orgelleerling mogelijkheden op een 
voor hem interessant orgel te musi-
ceren. Kansen genoeg om ook in het 
leertraject je hobby nog meer inhoud 
te geven.

“In de kerk kwam ik voor het eerst met 
een orgel in aanraking. Van jongs af 
aan hoorde ik het orgel daar, en het 
was meer iets vanzelfsprekends dan 
iets overweldigends. In 2005 ben ik op 
mijn twaalfde, als verbreding bij mijn 
pianolessen, orgellessen gaan volgen 
bij Willem Hörmann bij De Muzerije te 
’s-Hertogenbosch. Ook kon ik hierdoor 
de diensten begeleiden in de kerk. 
Toen is het orgel me echt gaan boeien. 
Vooral de verscheidenheid aan orgels 
spreekt me aan: de kleinste piepor-
geltjes hebben een bepaalde charme, 
maar het is ook geweldig om op grotere 
exemplaren te spelen. 
Ik vind de variëteit aan klanken in het 
orgel ook erg mooi: je kunt er een 
barokgeluid maar ook onvervalste ro-
mantische klanken uithalen.
Na mijn eindexamen zou ik aan het 
conservatorium orgel en piano willen 
gaan studeren.”

Laurens de Man (’s-Hertogenbosch, 
1993) volgt sinds 2005 orgellessen bij 
Willem Hörmann (op de foto) aan De 
Muzerije te ’s-Hertogenbosch. Ook stu-
deert hij piano aan de Young Musicians 
Academy van het Fontys Conservato-
rium te Tilburg bij Joop Albracht. Hij 
gaf de afgelopen jaren orgelconcerten 
in de Sint-Janskathedraal en de Sint-
Catharinakerk te ’s-Hertogenbosch, de 
Sint-Servatiuskerk te Schijndel en de 
SOW-kerk te Berlicum. Hij is momen-
teel als organist verbonden aan de 
PKN-gemeente Bethel te ’s-Hertogen-
bosch en de SOW-gemeente te Berli-
cum. Laurens zit in de zesde klas van 
Gymnasium Bernrode te Heeswijk.

Het is leuk om te horen waardoor 
sommige orgelleerlingen ooit zijn 
geïnspireerd om orgelles te gaan 
nemen. Soms is iemand lid van een 
jongenskoor in een parochie en komt 
zo in contact met het orgel. Of word 
je geboeid door de prachtige vormge-
ving van de kerkruimte en die van het 
daarin geplaatste orgel; dat intrigeert. 
Of je wordt gegrepen door de klank-
rijkdom van een orgel met telkens een 
andere ‘glans’ in die orgelklanken. Maar 
ook wanneer je vader organist is in een 
kerk en je ‘moet’ zondags naast je va-
der plaatsnemen op de orgelbank. Dan 
neem je op 7-jarige leeftijd misschien 
toch liever pianoles, maar dat elektro-
nisch orgel thuis is toch wel leuk om 
zowel populaire als klassieke muziek te 
spelen. Wanneer je een basisopleiding 
hebt gehad, en je wordt gevraagd op 
een elektronisch orgel de begeleiding 
van een jongerenkoor te verzorgen, 
kan de vonk overspringen wanneer je 
dan ook af en toe op het kerkorgel mag 
begeleiden. Ook leuk is het te horen 
dat iemand achteloos aan een organist 
vraagt of hij ook pianoles bij hem kan 
krijgen …… het werd orgelles, en hoe!

Het zijn niet altijd jongeren die op de 
muziekschool na hun AMV kiezen voor 
een verdere studie orgel op de muziek-
school of bij een privédocent. Dat je 
nooit te oud bent om nog orgelles te 
nemen, mag ook wel vermeld worden. 
Wanneer een 64-jarige de gelegenheid 
krijgt in de vorm van 10 proeflessen 
bij Factorium (voorheen de Tilburgse 
Dans- en Muziekschool) nader kennis 
te maken met het orgelspelen, kan je 
ineens ‘verkocht’ zijn. Of wanneer je je 
bedrijf verkoopt, en je toch iets meer 
wilt kunnen spelen dan je tot dat mo-
ment deed op je elektronisch orgel, dan 
is een studie op een echt pijporgel toch 
wel heel erg boeiend. En door je lessen 
ga je ook anders luisteren naar muziek, 
je begrijpt meer.

Studie op een pijporgel kan niet altijd 
in de thuissituatie. Slechts enkelen 
hebben thuis de beschikking over een 
klein pijporgel, velen hebben een goed 
elektronisch studieorgel. Het voor-
deel is dan dat, gemakkelijk voor de 
huisgenoten, ook met de koptelefoon 
op gestudeerd kan worden. De bekende 
uitspraak “een orgel is zo lastig mee te 
nemen” geldt weliswaar ten opzichte 
van b.v. een blokfluit, maar hetzelfde 
geldt voor de piano. Wat dat betreft 
is het soms een ‘onpraktische’ hobby. 
Overigens is het opvallend dat veel 
orgelleerlingen ook regelmatig stu-
deren op de piano als ‘voorbereidend 
werk’ (o.a. vingerzetting), en daarnaast 
regelmatig naar de kerk gaan om enige 
uren te studeren. En op die manier 
krijg je ook meer gevoel bij het bespe-
len van zo’n groots instrument.

......Educatie...... 

....enkele reacties van orgelleerlingen......

Laurens de Man

Leeftijd

Thuisstudie

De motivatie
van 
orgelleerlingen

Leerlingen aangetrokken door het orgel........

Studeren 
op een pijporgel

Muziekscholen

Jeugd en orgel

Orgelspelen......
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tie Stichting DELAfonds
Dankzij de door de Stichting DELAfonds in 2008 verstrekte sub-
sidie voor het Informatie- en documentatiecentrum van de Bra-
bantse Orgelfederatie, is het mogelijk veel informatie over de 
orgels in Noord-Brabant vast te leggen. Zo wordt gewerkt aan 
een bestand met informatie en foto’s van Brabants Orgelrijkdom, 
dat o.a. via de website openbaar wordt gemaakt. Ook de klank-
documenten Brabants Orgelrijkdom, cd’s die verschijnen bij ex-
cursies naar Brabantse orgels, zijn mogelijk gemaakt dankzij de 
verstrekte subsidie. Het magazine Brabants Orgelrijkdom 2010, 
een documentatie van wat dit jaar belangrijk is op orgelgebied in 
Noord-Brabant, is mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage 
uit deze subsidie van de Stichting DELAfonds.

De vele initiatieven zijn te prijzen om 
de jeugd in aanraking te laten komen 
met het orgel. Op tal van plaatsen zijn 
er projecten waar de jeugd op een 
soms ludieke wijze kennis kan maken 
met het orgel als veelzijdig en veelkleu-
rig muziekinstrument. Op de pagina’s 
14 tot en met 16 kunnen wij lezen over 
het uitdagende jeugdproject in Hel-
mond. Maar kijkt u ook eens op www.
orgelkids.nl, of kijk op www.youtube.
com/orgelkids (een Klokhuis-aflevering 
over het orgel), en u ziet dat het orgel 
ook voor kinderen springlevend is.
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In Nederland is een twintigtal orgel-
bouwers aangesloten bij de V.O.N., 
de Verenging van Orgelbouwers in 
Nederland. Wanneer een kandidaat het 
ambachtelijke vak orgelbouw kiest, zal 
hij of zij na zijn schoolopleiding een 
stage- of leerplek zoeken bij een van de 
aangesloten leden. Wanneer hij of zij 
zo’n 2 tot 5 jaar werkzaam is, kan een 
door de V.O.N. in samenwerking met de 
Stichting Hout opgezet leertraject wor-
den gevolgd. Dit is een voornamelijk 
theoretisch ondersteunende cursus die 
zich toespitst op deelelementen rondom 
het vakmanschap voor bouwstijlen, on-
derdelen en andere technische facetten. 
Na een periode van 5 tot 10 jaar kan 
men als allround orgelmaker binnen het 
bedrijf worden ingezet. Uiteraard zijn 
er daarna nog specialisaties voor het 
beroep van o.a. pijpenmaker, intona-
teur of stemmer. Veelal zullen mensen 
in het opleidingstraject bij meerdere 
orgelbouwers ervaring opdoen.
In Duitsland kan een nog intensievere 
ambachtelijke vakopleiding worden 
gevolgd aan de Oscar Walcker Schule 
in Ludwigsburg. In een leerprogramma 
van vier jaar komen daarbij naast or-
gelbouwtechnische zaken en mensuur-
berekening ook zaken aan de orde op 
het gebied van bedrijfskunde, veiligheid 
en sociale wetten. Uiteindelijk kan men 
zijn “Orgelmeister”-titel behalen na het 
vervaardigen van een meesterwerk in 
de vorm van een volledig individueel 
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......Educatie....... 

Denkend aan kerkmusici en daarbij in 
het bijzonder aan organisten, ontkom 
je niet aan een zekere somberheid. Je 
vraagt je af of de kerken in de toe-
komst nog wel voldoende geschoolde 
kerkmusici in dienst kunnen en willen 
nemen. Mogelijke redenen: vergrijzing 
en verminderd enthousiasme bij orga-
nisten om als kerkmusicus werkzaam 
te zijn.  Maar ook: hoe serieus worden 
kerkmusici nog genomen of gaat de 
geestelijkheid meer en meer bepa-
len wat geschikt is voor de beminde 
gelovigen? U kunt ongetwijfeld nog wel 

enkele redenen bedenken waarom we 
ons zorgen moeten maken over de toe-
komst van verantwoorde kerkmuziek in 
Nederland.
Waar wij als Brabantse Orgelfederatie 
met enige zorg naar kijken, en met ons 
ook de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed, is het feit dat beheer van ons 
(vooral) historische orgelbezit door een 
toenemend gebrek aan vakorganisten, 
in het gedrang komt. Natuurlijk wordt 
aan oplossingen gewerkt en onze Bra-
bantse Orgelfederatie draagt daaraan 
haar steentje bij.

Kerkmuziek 
  in de verdrukking?

Hoe staat het daarbij met de conserva-
toria in Nederland? Vanuit mijn eigen 
ervaring kan ik u zeggen, dat de kwali-
teit van de orgelopleiding in Nederland 
als zeer goed mag worden gekwalifi-
ceerd. Daar waar ik regelmatig jonge 
organisten van het Koninklijk Conser-
vatorium van Den Haag mede mag 
beoordelen, kan je dikwijls je vingers 
aflikken bij zoveel talent. Op genoemd 
conservatorium is er één docent, op het 
Rotterdams Conservatorium (Codarts) 
zijn er vier docenten, in Tilburg drie, op 
andere conservatoria is de situatie weer 
anders, en … die opleidingen hebben 
alle een hoogstaand artistiek niveau. Je 
vraagt je af, hoeveel van die getalen-
teerde organisten worden nu werkelijk 
kerkmusicus? 
Het kerkmuziekdiploma kan men nog 
steeds behalen, zij het dat dit niet meer 
zo uitgebreid kan in Nederland; soms is 
de studie hiervoor in de vorm van een 
minor. Maar ook hierbij durf ik te stel-
len dat het niveau van de opleidingen 
goed genoemd kan worden. Kortom, 
voor een studie orgel en/of kerkmuziek 
kan je in Nederland prima terecht.

En hoe gaat het met de kerken? 
Die vissen in een vijver met nog 
wel redelijk wat vis, maar de vissen 
bijten slecht. Zou het aan het voer 
liggen …..?

Piet Groenendijk is als docent 
verbonden aan het Rotterdams 

Conservatorium (Codarts), 
is lid van de examencommissie 

van het Koninklijk 
Conservatorium van Den Haag 

en bestuurslid van de 
Brabantse Orgelfederatie
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.....orgelmakers, orgeladviseurs   en het conservatorium........

Er staan in Nederland zo’n 7.000 
orgels, waarvan een belangrijk deel 
rijksmonument is. Om in de toekomst 
voldoende professionele orgeladviseurs 
ter beschikking te hebben is in 2009 
een nieuwe opleiding tot stand geko-
men. Deze opleiding is ondergebracht 
bij de nieuwe stichting Landelijke 
Opleiding tot Orgeladviseur, kortheids-
halve LOTO. Het is een initiatief van 
de samenwerkende organisaties voor 
orgeladviseurs, te weten de Katholieke 
Klokken en Orgelraad (KKOR), de Com-
missie Orgelzaken van de Protestantse 
Kerk in Nederland (COZ PKN) en het 
College van Orgeladviseurs Nederland 
(CvON). De Rijksdienst voor het Cul-
tureel Erfgoed juicht deze ontwikkeling 
van harte toe.
Orgeladviseurs staan met grote ken-
nis en ervaring orgeleigenaars bij in 
alle zaken die het orgel betreffen: van 
reparatie tot restauratie, van nieuw-
bouw tot overplaatsing en akoestiek. 
Om tot de opleiding te worden toegela-
ten dient de kandidaat niet alleen een 
goede organist te zijn, maar ook reeds 
een behoorlijke kennis te hebben van 
orgelbouw en orgeltechniek. 
De opleiding bestaat uit een aantal 
modules, die steeds worden afgesloten 
met een examen. De onderwerpen zijn 
onder meer het exterieur van het orgel, 
het binnenwerk, het pijpwerk en het 
opzetten van onderzoek en rapporta-
ges. Ook de kennis van subsidies, re-
gelgeving en het maken van begrotin-
gen wordt getoetst. Kandidaten krijgen 
een persoonlijke coach. Na het behalen 
van het laatste deelexamen wordt het 
diploma uitgereikt. Binnen LOTO is een 
examencommissie opgericht.

De LOTO gaat eveneens een opleiding 
verzorgen voor orgelmentoren. Dat zijn
functionarissen die in een bepaalde 
regio als een monumentenwacht een 
aantal orgels regelmatig controleert 
op mogelijke schade en slecht functi-
oneren. Goed toezicht voorkomt dure 
reparaties.
Als Brabantse Orgelfederatie zijn wij 
er trots op dat ons bestuurslid Bert 
Augustus, vanuit onze federatie ver-
antwoordelijk voor het project Beheer 
in onze provincie, deze opleiding volgt. 
Op deze wijze kan dit project en de 
mogelijke functie van orgelmentor in 
onze provincie kwalitatief hoogwaardig 
worden ingevuld.

orgelmentor

Opleiding tot
  orgeladviseur

8 9

gebouwd klein orgel. 
Het orgelbloed zit je soms ook in de 
genen. Zo is het aardig te vermelden 
dat Rochus van Rumpt, zoon van Peter 
van Rumpt, directeur van Pels & Van 
Leeuwen Orgelbouw te ’s-Hertogen-
bosch (en in feite de “derde genera-
tie”), deze opleiding aan het voltooien 
is en momenteel al 5 jaar werkzaam 
is bij Pasi Organ Builders in Amerika. 
Naast zijn internationale oriëntatie 
straks ook een Nederlandse “meester in 
de orgelbouw”?

Zie ook www.orgelbouwers.nl

Opleiding tot
  orgelbouwer:
  leerling - gezel - meester
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Het was 1963. Willem Hörmann zong als 
10-jarige in het jongenskoor in de Mun-
telkerk in ’s-Hertogenbosch. En toen 
gebeurde het. Na de mis liepen de koor-
zangers door het gangetje van het orgel 
waar de organist net de (wat Willem la-
ter bleek) Toccata uit de Suite Gothique 
van Boëlman inzette. De pedaaltonen 
met die tongwerken klonken indrukwek-
kend terwijl zij via dat gangetje door het 
orgel liepen. Dat was muziek! Hoe kon 
dat uit zo’n instrument komen!
Maar in de leeftijd van 10 tot zo’n 25 jaar 
is de orgelwereld niet echt jouw wereld, 
zoals Willem zegt: “Je gaat dan vanaf 
je 15e wel naar orgelconcerten, maar 
je gaat als eerste weg. Die muziek was 
reuze boeiend, maar de sfeer er omheen 
paste niet bij iemand van 15: al die oude 
mensen, nee: dat orgelspelen was toen 
voor mij iets voor ‘later, als ik groot 
ben’. Maar ik vond muziek boeiend, in 
de breedste verschijningsvormen, van 
pop, jazz tot zwaar klassiek. Ik kon er 
de hele dag wel naar luisteren. En mijn 
vrienden deden aan muziek. Ik speelde 
wel wat piano op gehoor, maar je ging 
met elkaar juist van alles uitproberen, je 
draaide platen, de een had een nieuwe 
versterker en de ander nieuwe luidspre-
kers, dat was fraai.”
“Mijn eerste pianolessen kreeg ik van 
mijn nichtje, die op het conservatorium 
zat. Orgelspelen leek me wel leuk, maar 
meer als ‘opvulhobby’. Luisteren naar 
muziek was toch veel leuker. En toen ik 
naar “de Muzerije”, de muziekschool in 
’s-Hertogenbosch ging, speelde ik eerst 
piano en pas later orgel. Daar kreeg ik 
les van Huub ten Hacken, die speelde 
alleen maar moderne muziek. En toen 
hij een cursus Actuele Muziek ging ge-
ven, mochten wij, als we het bord klaar-
zetten, gratis die cursus volgen. En zo 
kwam het dat ik op 14-jarige leeftijd in 
aanraking kwam met moderne compo-
nisten.”

 
“Ik wilde meer algemeen, ik dacht meer 
aan docent muziek op een middelbare 
school. Ondertussen werd ik al wel ge-
vraagd de missen te begeleiden in de 
Muntelkerk en later ook in de Bernadet-
tekerk in Rosmalen. Uiteindelijk ging ik 
op mijn 18e naar het Brabants Conser-
vatorium voor het vak Algemene Muzi-
kale Vorming. Daar waren C. de Man en 
J. Michielse mijn docenten. De orgelstu-
die ging daarbij op een zijspoor door, 

en werd mijn tweede hoofdvak. Ik was 
toen 24. Bij Hub Houët en Maurice Pi-
renne ben ik toen afgestudeerd in 1978. 
En als je dan voor je eindexamen een 
concert moet geven, dan wordt het in-
eens serieuzer. Toen ging ik het ineens 
leuk vinden, eigenlijk is concerteren het 
leukste wat er is.” 

 
“Ik gaf al wel als docent muziek les op 
een middelbare school, dirigeerde ko-
ren, maar er was in de regio eigenlijk 
geen orgel “vrij”, zeg maar beschikbaar 
voor mij. Dat was wel jammer. Toen 
vanuit leerlingen de vraag kwam of ik 
les elektronisch orgel wilde geven, vond 
ik dat wel leuk, want het hele muziek-
genre in de breedste zin boeide me. Zo 
haalde ik in 1979 mijn “B” na de studie 
elektronisch orgel aan het Utrechts Con-
servatorium bij Emile Simonis. Vanaf dat 
moment ging ik les geven aan de Veg-
helse muziekschool in de vakken AMV, 
kerkorgel, elektronisch orgel, piano en 
keyboard. Je gaf veel leerlingen les, 
soms eenvoudig met Folk Dean, ande-
ren met Bach. Maar het leuke was dat je 
leerlingen met de leerboeken van Folk 
Dean warm kon krijgen voor Bach en 
dat gingen ze ook waarderen. Je was 
in die lessen heel algemeen vormend 
bezig. Oh ja, in 1981 deed ik Staats-
examen piano. Les gehad van Cécile de 
Grijs. Inmiddels was ik gewend dagelijks 
veel te studeren, in plaats van alleen te 
luisteren. En dat is zo gebleven. Los van 
de privé-lessen heb ik zo’n 9 jaar aan 
twee conservatoria gestudeerd.”

 
“Ik wil me steeds breed blijven oriënte-
ren. Ik pas niet in dat ene kleine hokje. 
De jazz van vroeger blijft gewoon in je 
genen zitten. En daarom ging ik ook pri-
vé-lessen improvisatie en lichte muziek 
volgen, gaf diverse optredens in het land 
en haalde in 1983 zelfs een finaleplaats 
op het Jazzpodium Meervaart en trad op 
tijdens het Internationaal Jazzfestival in 
Amsterdam. En nog steeds ga ik ieder 
jaar naar het North Sea Jazzfestival. 
En het is toch logisch toen zo’n 20 jaar 
geleden de vraag kwam om keyboard-
les te geven, ik dat met beide handen 
aanpakte. Kinderen komen eerder via 
het bespelen van een keyboard vanzelf 
in aanraking met meerdere soorten mu-
ziek. Wanneer je iemand na een top-40 
nummer een klassiek stukje laat horen 
kan de nieuwsgierigheid snel gewekt 
worden. En uit die hoek stromen ze 
soms door naar piano, soms naar orgel. 
Prachtig toch?”

 
“Nee, ik ben een ‘muzikale alles-eter’. 
En vanuit mijn gevoel ervaar ik dat je 
als docent ook meer in algemene ter-
men moet denken. Niet zoals vroeger: 
dit moet en dat mag niet. Veel is geoor-
loofd. Op de piano speel je toch ook wel 
popnummers?” En wanneer ik aanhaal 
dat mijn kleindochter van 13 enthou-
siast Billy Joël speelt, bevestigt Willem 
zijn stelling. “Als men ergens geen be-
hoefte aan heeft, dan moet je ze dat niet 
opdringen. Maar wat ze leuk vinden, sti-
muleer dat. Dat is toch onze taak als do-

cent. Wanneer men de kans heeft even 
op een klassiek elektronisch orgel te 
spelen, terwijl men voor keyboard komt, 
dan gaat er soms ineens een hele wereld 
voor zo’n leerling open. Kansen!”

“Ja, al zo’n 40 jaar geleden speelde ik 
links en rechts invallend voor andere col-
lega’s. En 25 jaar geleden kreeg ik mijn 
aanstelling tot organist van de Sint-Pe-
truskerk in Berlicum. Toen sloeg echt de 
vonk over. Hoewel het geen historisch 
orgel is, kan je er prachtige muziek op 
laten klinken. Op dat orgel ben ik ook 
gaan concerteren. En die concertpraktijk 

........ In gesprek   met Willem Hörmann.....
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“Ik ben een muzikale alles-eter” is het devies van 
Willem Hörmann, organist van het Vollebregt-orgel in 

de Sint-Cathrienkerk in ’s-Hertogenbosch. 
Hij speelt al meer dan 40 jaar orgel en raakt nooit 

uitgekeken op alles wat met muziek te maken heeft. 
Maar de weg ernaartoe was een bijzondere.

is alleen maar uitgebreid. Vanaf het mo-
ment dat ik 12½ jaar geleden ook aan-
gesteld werd als organist van de Sint-
Cathrienkerk in ’s-Hertogenbosch, is 
het met mij ‘niet meer goed gekomen’. 
Nu is het alleen maar orgel, ik ben niet 
meer de alles-speler. Wel heb ik mijn 
docentschap toetsinstrumenten aan het 
centrum voor kunstzinnige vorming ‘de 
Muzerije’ te ’s-Hertogenbosch. Maar 
daarnaast concerteer ik veel, waarbij 
naast de grote werken van Bach na-
tuurlijk vaak symfonieën van Widor en 
Vierne, of grote werken van Franck en 
Messiaen geprogrammeerd staan.”

 
“Ik word gegrepen door alle mooie mu-
ziek, dus ik zet niemand bovenaan mijn 
lijstje. Wel vind ik het een interessant 
gegeven om bij een compositie, van 
welke componist dan ook, je eigen ziel 
en persoonlijkheid erin te leggen, krui-
den van jezelf eraan toe te voegen. Ik 
wil er als het ware een eigen stuk van 
maken. Ik ben eropuit dat mensen dan 
zeggen: dat is echt Willem Hörmann. 
Dat hoort bij mij, wel vasthoudend aan 
de bedoelingen van de componist. Wan-
neer je een uitvoering van een werk 
hoort, mag, nee moet je de uitvoerende 
herkennen. Daarnaast speel ik graag 
werken van componisten die ik o.a. hun 
eigen werken zelf heb horen spelen, en 

die ik heb horen improviseren. Nadat ik 
Thierry Escaich en Naji Hakim hoorde 
begon ik enthousiast werk van deze ei-
gentijdse grootheden te vertolken.”

“Als docent heb ik geleerd alle kanten uit 
te kunnen waaieren. Er zijn geen drem-
pels. Met muziek als hobby kan het niet 
stuk. Kansen blijven er. Maar ik geef toe 
dat het niet eenvoudig is om het vak als 
organist in de regio’s bloeiend te hou-
den. We moeten de jongelui via allerlei 
wegen breed muzikaal blijven benade-
ren. Dat kan in projecten op de basis-
scholen, dat kan via de muziekscholen. 

En van de honderd slaat de vonk mis-
schien maar bij één over. En het is dan 
toch heerlijk wanneer er leerlingen van 
jou een prima niveau halen en doorgaan 
in de orgelmuziek. Dat zijn de lichtpunt-
jes. Daar houden we ons aan vast. En 
mijn activiteiten voor de Stichting Or-
gelkring “Hendrik Niehoff”, voor de In-
terkerkelijke Opleiding Kerkmuziek, de 
Orgelkring in Rosmalen en de Brabantse 
Orgelfederatie werpen altijd wel wat 
vruchten af. Maar we moeten er met el-
kaar creatief in bezig blijven en er hard 
aan trekken!” 

De dit jaar opgerichte Orgelkring Sint-
Cathrien is daar een voorbeeld van. In 
mei zijn daar al drie concerten. Maar 
ook het initiatief van Willem Hörmann in 
de Cathrien een dvd op te nemen met 
daarop een uitvoering van “La Nativité 
du Seigneur” van Messiaen (een uitzon-
derlijk project) of zijn cd opgenomen in 
Berlicum (een orgel waar veel genres 
goed op uitgevoerd kunnen worden), 
zijn daar voorbeelden van. Ook werkt hij 
graag en spontaan mee aan de klank-
documentatie Brabants Orgelrijkdom, de 
cd-serie van de Brabantse Orgelfedera-
tie. Een enthousiaste gedreven organist!

Meer over Willem Hörmann 
en enkele videofragmenten op 
www.willem-hormann.nl 
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Niet in één hokje? 

Niet alleen organist? 

En wie is daarbij je favoriet? 

En had je toen al het gevoel 
dat je verder wilde met orgel?

Dus je eerste organistschap? 

Maar daarnaast toch organist 
op twee orgels… 

Hoe zie je de toekomst als 
docent en voor je leerlingen? 
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......enkele juwelen van  Brabants Orgelrijkdom........
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Jan van de Laar, docent aan de mu-
ziekafdeling van het Kunstkwartier 
in Helmond en organist van de St.-
Lambertuskerk, is initiatiefnemer 
van een project Jeugd en orgel. 

Om het orgel bij kinderen meer bekend-
heid te geven is door hem, in samen-
werking met Mieke Chatrou van Cultuur-
Contact en Heleen Volman, schrijfster, in 
eerste instantie een aansluiting gezocht 
op het project ‘Muziek met een staartje’. 
Dat is een kennismaking waarin leerlin-
gen van groep 5 kennismaken met di-
verse muziekinstrumenten en bijzonde-
re liedjes over deze instrumenten leren. 
Met de betreffende docenten leren ze als 
een binnenschoolse activiteit spelender-
wijs de gitaar, de klarinet, de piano e.d. 
kennen. Dat moet met muziek in hun ei-
gen belevingswereld, daarmee kun je ze 
enthousiasmeren.
De plannen zijn in teamverband uitge-
werkt, waarbij René Coolen, voor-
zitter van de stichting Lambertus-
KerkConcerten ook een rol ging 
spelen. 
Het nieuw opzetten van dit pro-
ject is zeer uitdagend geweest, 
het uitwerken van de vele denk-
bare vormen waarin dit project 
zou kunnen worden gegoten, 
het maken van een kindgerichte 
keuze en er moesten financiële 
bronnen worden aangeboord. 
Dit alles heeft veel inzet en werk 
gekost. Inmiddels is het project 
in een laatste stadium gekomen 
en kan het als product aan de 
kinderen worden aangeboden.

Schrijfster Heleen Volman is naar 
aanleiding van vele gesprekken 
bij en over het orgel met Jan 
van de Laar een kinderverhaal 
gaan schrijven, waarin twee 
personages de hoofdrol kregen: 
Kleine Jan en Robuuste Elly. 
Spelers zijn organist Jan van de Laar en 
actrice Natasja van Tilburg. Het verhaal 
is ingebed in een voorstelling die begint 
met een spannende inleiding in één van 
de voorportalen van de kerk. Het ver-
volg speelt zich af aan het orgel, bij de 
speeltafel; twee hoofdrolspelers geven 
de eigenlijke voorstelling vorm. Kinde-
ren zitten aan beide zijden op het oksaal 
en volgen de  voorstelling vanaf lage zit-
bankjes. Via headsets hoeft geen enkel 
kind de dialogen te missen en het ver-
haal wordt helemaal door aansprekende 
orgelmuziek omlijst.
Na dit gebeuren gaan de kinderen naar 
beneden en krijgen dan pas het impo-

sante front van het orgel te zien, in een 
combinatie met een korte filmimpressie 
van ongeveer 7 minuten, waarbij het or-
gel een bijna alledaagse, maatschappe-
lijke rol is toebedeeld.
Deze impressie, ontworpen door de schrijf-
ster van het verhaal, wordt al improvise-
rend omlijst door orgelmuziek.

.... jeugd en orgel ..........................................................................
Uitdagend jeugdproject in Helmond.....Al vele jaren breken orgeldocenten en orgelliefhebbers zich het hoofd op welke 

wijze de jeugd in aanraking kan worden gebracht met het orgel. De kennisma-
king met dit muziekinstrument was vroeger veelal vanuit het geloof en het ho-
ren en beleven van het orgel in een liturgische omgeving. De kans om op een 
andere wijze met het orgel in aanraking te komen is tegenwoordig relatief klein. 
Of het moet zijn vanuit een muziekschool of bij een incidenteel project als een 
schoolexcursie of muzikale voorstelling. 
Hier in Noord-Brabant wordt ook vanuit de Sint-Gregoriusverenigingen en het 
Koorplein Noord-Brabant een project Jeugd en orgel gestimuleerd. 
Ervaringen worden op diverse plekken opgedaan, bijvoorbeeld in Helmond:

doelgroep

opzet

Het project is bestemd voor de kinderen 
uit groep 5 tot en met 8 van het basis-
onderwijs en wordt via Cultuurcontact, 
marktplaats Cultuureducatie, aan de Hel-
mondse basisscholen aangeboden in een 
pakket van voorstellingen en projecten.
Bij de voorstelling hoort een voorberei-
dingsles die door een vakdocent wordt ge-
geven op de school; orgel als instrument 
wordt in de les behandeld met geluidsfrag-
menten, gerelateerd aan de voorstelling.
Er zijn plannen om vanuit dit project de 
scholen later een vervolgproductie aan 
te bieden, geschikt voor kinderen uit de 
hogere groepen. Er wordt ook gedacht  
aan cross-overs met dans en film.

doel
Jan dan de Laar zou heel gelukkig zijn 
als er b.v. maar één kind is dat zo door 
het orgel geboeid wordt, dat het daar-
mee verder wil, bijvoorbeeld op de mu-
ziekschool. Maar de winst zit er ook in 
dat je al die kinderen laat kennismaken 
met dat prachtige instrument, een eerste 
voorwaarde voor verdere belangstelling.
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23 maart 2010: organist Jan van de Laar en actrice Natasja van Tilburg als Kleine Jan en Robuuste Elly, tijdens de eerste 
try out van het orgelkennismakings-project op de koorzolder bij het Robustelly-orgel in de Sint-Lambertuskerk van Helmond. 
Foto Wijtse Rodenburg, verslag blz 16.

Heleen Volman, schrijfster
Hans Tuerlings, regisseur

Natasja van Tilburg, actrice
Anita Maassen Jansen, video

René Coolen, coördinator
Jan van de Laar, organist 

Mieke Chatrou, educator basisonderwijs 
Helmond, Cultuurcontact Helmond
Info: Cultuurcontact 0492-476654

www.cultuur-contact.nl

Lambertuskerkconcerten Helmond: 
voor orgelconcerten, instrumentale en 
vocale concerten, educatie, training en 

lessen, cursussen. 
www.lambertuskerkconcerten.nl
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.... jeugd en orgel ..........................

Voor de deur van de kerk staat een 
groepje jolige kinderen die niet goed 
weet wat ze te wachten staat. 
Als eindelijk de deur opengaat, gaan 
ze nieuwsgierig naar binnen. Dan start 
meteen de voorstelling. In een soort Ef-
teling sfeertje staan ze opgepropt in een 
voorportaal en luisteren ze naar het in-
troductieverhaal dat uit een luidspreker 
komt. Sommigen hebben nog wat moei-
te met zich te concentreren na dat gedol 
voor de deur. De juf corrigeert ze: luis-
teren! Het gaat over wind en regenweer. 
Als de deur naar de kerk opengaat en 

een mooie dame in donkerrood fluwelen 
jurk binnenkomt, die het verhaal oppakt, 
wordt de belangstelling gewekt.
Dan mogen ze naar binnen en gaan ze 
een voor een de spookachtig verlichte 
wenteltrap op naar de koorzolder. Nu 
wordt het toch wel spannend. 

Actrice Natasja van Tilburg vertelt ver-
der over kleine Jan, die in de kerk huist 
en ze roept hem. Als Jan van de Laar, de 
organist die voor deze eerste keer nog 
wat onwennig zijn rol speelt, in badjas 
tevoorschijn komt, kijken ze helemaal 
niet vreemd op. 

Als hij begint te spelen zie je dat som-
migen niet meer luisteren naar het ver-
haal, maar verbaasd kijken wat hij doet 
en wat voor geluid, de muziek, er uit al 
die kasten komt. Een stukje demonstra-
tie spreekt aan: de geluiden van de drie 
manualen die afwisselend van boven 
van voren en van achteren klinken. Ver-
bazing ook over de uitleg over de pijpen 
die zes keer zo groot zijn als het langste 
kind en de kleinsten die kleiner zijn dan 
een pink... Jammer dat we die allerlaag-
ste en hoogste pijpen niet even te horen 
krijgen, net zo min als de allerzachtste 
en ook het volle werk niet even wordt 
gedemonstreerd. Zo’n trillend diepe 
Subbas of Grand Bourdon 16 voeter of 
de donderende laagste regionen van de 
Fagot 16 en Bazuin 16 die dit schitteren-
de orgel rijk is. Zoiets vergeten kinderen 
hun leven lang niet. Dat de orgelkasten 
niet openstaan om al die duizenden pij-
pen te bekijken, is wel begrijpelijk daar 
in die kleine ruimte met al die kinderen. 
Daar moet nog wat op gevonden wor-
den. Misschien ook nog wat losse orgel-
pijpjes waar ze zelf op mogen blazen.

Het vergelijken met de blokfluit is dui-
delijk, al lijkt de gebruikte terminologie 
soms wat te hoog gegrepen voor deze 
basisschoolkinderen. Dat Jan en Natasja 
gebruik maken van headsets werkt goed 
en professioneel, maar tijdens de uitleg 
is het doorspelende orgel soms toch do-
minanter dan het versterkte verhaal van 
Natasja, waardoor een deel van het ver-
haal verloren gaat. Maar een gespeeld 
spelletje kwartet spreekt de kinderen 

Het verhaal wordt ten slotte midden in 
de kerk afgerond met een korte video-
presentatie, waar ze aandachtig naar kij-
ken, als afronding van het programma. 

Dan zien ze ook pas het imponerende 
Robustelly-orgel in volle omvang vanuit 
de kerk (afbeelding  zie blz. 13).
Na het zo’n half uur durende program-
ma zie je ze tevreden weer naar buiten 
gaan. Gezien de reacties en het bedan-
ken van de begeleiders, is de eerste in-
druk zeer positief. 

Petje af voor de initiatiefnemers 
van en betrokkenen bij deze inspi-
rerende eerste aanzet om kinde-
ren weer te confronteren met het 
orgel. Uiteraard zal er geëvolueerd 
moeten worden wat beter kan. Het 
verhaal als kapstok zou wat simpe-
ler kunnen en de demonstratie wat 
directer en uitgebreider. Het op ni-
veau muziek laten horen is perfect. 
Ook reacties op de website, die als 
vervolg bezoekbaar is voor de kin-
deren, zal sturend kunnen werken. 
Wij hopen op navolging en succes.

een verslag

Boven komen ze in een rommelige ruim-
te waar ze even verrast worden door 
de startende enorme balg boven hun 
hoofden. Het verhaal gaat weer over de 
wind...  Dan mogen ze echt naar binnen, 
de orgeltribune op. Links en rechts van 
de speeltafel staan banken opgesteld 
waar ze stoeiend een plekje op zoeken. 
Dan wordt hun aandacht getrokken naar 
het machtige instrument dat oprijst vlak 
voor hen.

weer aan. Heel goed dat ze een paar 
mooie orgelwerkjes te horen krijgen, 
want daar is het toch allemaal om te 
doen, om dat eens live van zo dichtbij 
te ervaren. 
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Bussing aan de bisschop dat “door het vermijden van beeld-
werk en andere overbodige snij-ornamenten de kosten van 
het orgel niet te hoog op zullen lopen”.

Reeds op 15 augustus daaraanvolgend wordt het orgel in 
Vessem opgeleverd. De gecombineerde windlade is gemaakt 
van “best eikenhout”. Ook het pijpwerk van de registers 
Bourdon 16’ en 8’, alsmede dat van de Quintadena 8’ is van 
eikenhout gemaakt. Het overige pijpwerk is “vervaardigd 
van een mengeling van Engels tin en geraffineerd lood en is 
gepolijst”. 
Bij de bouw van de nieuwe (huidige) kerk tegen de oude 
toren in 1883 werd de neogotische orgelkas - met aan 
weerszijden beelden van Gregorius en Ambrosius (de beide 
patronen van de kerkzang) - vervaardigd door Cornelis van 
Opstal. Mogelijk werd toen de (huidige) windvoorziening 
met trapinstallatie gebouwd. Hier vinden we niet de bij Loret 
gebruikelijke zwengel met krukas voor het bedienen van de 
drie schepbalgen. Zowel kas als dispositie doen sterk denken 
aan het orgel van Gradussen uit 1871 in Hoogeloon. Zou 
Gradussen de dispositie hebben afgekeken van Vessem en 
Van Opstal het frontontwerp van Hoogeloon?

In 1929 wijzigde Vermeulen uit Weert de dispositie. Daar de 
Bourdon 8’ van het positief te hard was voor de voorzanger, 
werd deze naar het hoofdmanuaal verplaatst (ten koste 
van de Quintadena), terwijl op het positief de romantische 
registers Gamba 8’ en Vox Celeste 8’ werden geplaatst. In 
1952 werd een windmotor geplaatst en betekende dit het 
einde van de werkzaamheden van de laatste orgeltrappers 
Gerard en Jos van de Ven. Verschueren tekende voor een 
restauratie in 1968. Dit gebeurde onder advies van Pastoor 
Kerssemakers uit Bladel. Mechanieken, lades, conducten en 
windkanalen werden naar de geest van die tijd aangepast of 
vernieuwd. De Vox Celeste werd vervangen door een Dou-
blette 2’- 1 1/3’.

Het orgel was de afgelopen jaren mede door windlekkage 
slecht bespeelbaar geworden en was dringend aan restau-
ratie toe. Als slotstuk van de gehele kerkrestauratie werd 
in 2009/2010 de restauratie van het orgel uitgevoerd door 
Verschueren Orgelbouw en stond onder advies van Rogér 
van Dijk. Bij deze restauratie werd de oorspronkelijke dispo-
sitie van Loret uit 1868 gereconstrueerd, waarbij de laatste 
windvoorziening werd gehandhaafd. 
De prachtig opgeknapte St.-Lambertuskerk van Vessem 
beschikt weer over een herboren Loret-orgel.

Wijzigingen in de loop der tijd
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De Mechelse orgelmaker François Bernard Loret plaatste in 
de tweede helft van de 19e eeuw veel orgels in Brabant. Hij 
dankte zijn werk o.a. aan de propaganda van de priesters 
N.A. Janssen, A.H. Kluijtmans en bisschop J. Zwijsen. Loret 
schonk het orgel voor de kapel van de Fraters te Tilburg aan 
mgr. Zwijsen.
Zoals gebruikelijk disponeerde hij een hoofdwerk en positief 
met een aangehangen pedaal. Het orgel telde 11 stemmen. 
Bijna 50 jaar later - in 1905 - wijzigde de orgelmaker Ver-
meulen uit Weert de opzet van het instrument. Een nieuwe 
vrijstaande speeltafel werd aan de rechterzijde van het orgel 
geplaatst (waarbij de organist met zijn rug tegen de orgel-
kas zat), waardoor de frontbespeling verloren ging. De ge-
hele mechaniek werd omgelegd en aangepast. Het hoofd-
werk werd aangevuld met een Cornet, terwijl een zelfstandig 
pedaal van drie stemmen op een pneumatische lade werd 
toegevoegd. Door verschuiving van het pijpwerk van enkele 
prestantregisters werd een breder klankbeeld verkregen. In 
1917 werd de fraterskerk tot parochiekerk verheven: de St.-
Vincentiuskerk.

Bij de overplaatsing door Vermeulen in 1958 naar de kerk aan 
de Gasthuisring moesten vanwege de geringe hoogte van de 
kerk de pinakels van de beide torens worden verwijderd. Ook 
werd bij die gelegenheid het klankbeeld van het orgel op neo-
barokke wijze aangepast. In 1976 werd het orgel ongewijzigd 
overgeplaatst naar de H.-Theresiakerk. Slechts de windvoor-
ziening en kanalisatie werden aangepast. Door de sluiting van 
deze kerk in 1997 kwam het orgel in opslag. 
Toen zich de situatie voordeed en de middelen beschikbaar 
kwamen om het orgel te restaureren en te plaatsen in de 
St.-Jozefkerk, werd er door een actieve commissie alles aan 
gedaan het orgel een waardige vierde locatie te geven.

Onder advies van Jos Laus namens de Katholieke Klokken- en 
Orgelraad en Rudi van Straten namens de Rijksdienst voor 
Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, werd de op-
dracht voor dit werk verleend aan Elbertse Orgelmakers te 
Soest. Zij restaureerden in 1995 ook het grote Smits-orgel 
(1905) in deze kerk.
Het orgel, geplaatst aan de zijkant van het liturgisch cen-
trum, kreeg zijn – gereconstrueerde – neogotische pinakels 
op beide torens terug. Uitgangspunt was het verkrijgen van 
de oorspronkelijke klanksituatie van Loret uit 1858, waarbij 
de aanvullingen uit 1905 gehandhaafd bleven. Laden, pijp-
werk, speeltafel, mechaniek en windvoorziening werden zorg-
vuldig gerestaureerd. Daarbij werd het toetsbeleg vernieuwd 
en werden nieuwe naamplaatjes op de registertrekkers aan-
gebracht in de stijl van Loret. Ook verving een nieuwe ma-
gazijnbalg de oude niet originele balg. Sommige verdwenen 
of gewijzigde registers werden gereconstrueerd naar voor-
beelden van Loret-orgels in Lith en Utrecht. De pedaallade uit 
1905 kreeg een nieuwe kas achter de hoofdkas. 

Op 30 november 2008 werd het orgel ingewijd. Bij de pre-
sentatie van de Brabantse Orgelkrant 2009 op zaterdag 18 
april 2009 werd het orgel gepresenteerd door de organisten 
Clemens Abers en Ad van Sleuwen.

St.-Jozefkerk, Tilburg, koororgel
1858, F.B. Loret, Mechelen, voor Fraterskerk Tilburg
2008, restauratie Elbertse Orgelmakers, Soest
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....Heuvelsekerk in Tilburg 
    in 2008 verrijkt 
    met Loret-koororgel..........

Overplaatsingen

De laatste restauratie

Eind 2008 voltooiden Elbertse Orgelmakers te Soest de restauratie en plaatsing van het 
Loret-orgel in de St.-Jozefkerk aan de Heuvel in Tilburg. Oorspronkelijk werd het in 1858 
gebouwd voor de rectoraatskerk van de Fraters van Tilburg, precies een eeuw later werd 
het orgel sterk gemoderniseerd overgeplaatst naar de nieuwe kerk aan de Gasthuisring. 
Weer 18 jaar later werd de H.-Theresiakerk haar domein. Na de sluiting van deze kerk in 
1997 werd het orgel opgeslagen. In 2008 kreeg het orgel zijn vierde bestemming.

Dispositie
Hoofdwerk C-f³
Bourdon  16’
Prestant  8’
Bourdon  8’
Octaaf  4’
Holfluit  4’
Cornet  IV st
Trompet  8’

Positief C-f³
Bourdon  8’
Viola  8’
Salicet  4’
Fluit  4’
Flageolet  2’

Pedaal C-d¹
Subbas  16’
Fluitbas  8’
Fagot  16’

Koppels
Hoofdwerk + Positief
Pedaal + Hoofdwerk
Pedaal + Positief

Nadat in 1842 voor Vicaris Den Dubbelden van ‘s-Hertogen-
bosch een verbod uitgevaardigd was dat zonder zijn vooraf-
gaande toestemming andere muziekinstrumenten dan het 
orgel bij de mis verboden waren, betekende dit een opleving 
van de orgelbouw in Noord-Brabant. Deken Zomers uit Best 
schreef in augustus 1867 aan pastoor J.F. Bussing in Vessem 
dat in strijd met hetgeen was voorgeschreven toch in sommi-
ge van zijn dekenale kerken, waaronder in Vessem, andere 
muziekinstrumenten dan het orgel werden gebruikt. Direct 
vraagt pastoor Bussing aan mgr. Zwijssen toestemming een 
nieuw orgel te mogen laten bouwen voor zijn kerk. 
Op 1 maart 1868 wordt met François B. Loret (uit het Bel-
gische Mechelen) de overeenkomst getekend voor de bouw 
van een tweeklaviers orgel met aangehangen pedaal. De 
kosten bedroegen “Twee Duizend twee honderd guldens”, 
dat was exclusief transport vanaf het station van Turnhout 
“als mede de onkosten voor logimenten en voeding der 
knegten en de heer Loret” (“voor rekening van de Eerwaarde 
Heer Pastoor J.F. Bussing”). Tijdens de bouw schrijft pastoor 

Dispositie  volgens contract

Manuaal 1 (hoofdmanuaal) 
Bourdon 16’
Quintadena 8’
Prestant 4’
Flageolet Open 2’
Trompet B/D 8’

Manuaalomvang C-f³

Manuaal 2 (positief) 
Prestant 8’
Bourdon 8’
Salicionaal 8’
Fluit 4’

Pedaal C-c¹
aangehangen

....Loret-orgel in Vessem 
    in oude luister hersteld......

Op woensdag 28 april 2010 werd het door de orgelmakers Verschueren gerestaureerde 
orgel in de St.-Lambertuskerk te Vessem in gebruik genomen. Daarbij werd een toelich-
ting gegeven door Rogér van Dijk, adviseur bij de restauratie, terwijl Ad van Sleuwen de 
orgelbespeling verzorgde.

Best eikenhout

Recente restauratie

W
im

 v
an

 d
er

 R
os



20 21

De orgelmaker C.J. Rogier heeft vooral in Brabant en Zeeland 
een aantal orgels van bescheiden omvang gebouwd. Voor zo-
ver bekend was hij oorspronkelijk werkzaam als timmerman 
en schrijnwerker. Cornelis Johannes Rogier werd in 1804 in 
Bergen op Zoom geboren. Mogelijk heeft hij in de jaren voor 
zijn eerste huwelijk in 1828 te Bergen op Zoom, in de Zuide-
lijke Nederlanden ervaringen opgedaan bij - of met het werk 
van - de orgelbouwers Jean Joseph Delhaye en Pieter II van 
Pethegem, zoals op te maken is uit zijn werkstijl. Hij presen-
teert zich later als ‘Schrijnwerker, Orgelmaker en alle Kerke-
lijke Meubelementen te Bergen op Zoom’, zoals o.a. te lezen 
valt op het etiket in de ventielkast van zijn orgel in De Heen. 
Rogier heeft gedurende zijn werkzame leven tot zijn overlij-
den in 1885 in Bergen op Zoom gewoond.
In 1835 verbouwde hij het altaar van de kerk van de Heilige 
Maagd te Bergen op Zoom. In 1861-1863 bouwde hij hier een 
nieuw hoogaltaar samen met H. Peeters-Divoort, beeldhou-
wer te Turnhout. Het ontwerp was A.J. Cels te Brussel. Laatst-
genoemde ontwierp overigens ook de kas van het Ibach-or-
gel, welke eveneens door Peeters-Divoort werd vervaardigd. 
In de Sint-Jan in Roosendaal bouwde Rogier een nieuw altaar 
en biechtstoelen.
Als orgelmaker is Rogier vanaf ca. 1835 actief in West-Bra-
bant, voornamelijk werkend in een grote straal rondom Ber-
gen op Zoom. Van hem zijn, naast het orgel in de St. Ger-
trudis, nog bekend de orgels in o.a. Fijnaart, NH kerk, De 
Heen, r.-k. Maria ten Hemelopneming en Nieuwkerk, Klooster 
Franciscanessen.

Het orgel in de Lutherse kerk in Bergen op Zoom plaatste hij 
in 1863. Toen de Luthersen in 1939 een nieuwe kerk lieten 
bouwen, zou het oude orgel niet naar deze nieuwe kerk wor-
den overgeplaatst. Toen men op het laatste moment toch be-
sloot het Rogier-orgel ‘mee te nemen’, moest het dak boven 
de galerij verhoogd worden om het orgel te plaatsen. Daar-
door werd de bovenzijde van het orgel vanuit de kerk aan 
het oog onttrokken. In 1980/1981 restaureerde orgelbouwer 
De Graaf het orgel onder advies van Klaas Bolt. Bij de slui-
ting van de Lutherse kerk werd besloten het Rogier-orgel in 

Dispositie  

Manuaal  C-f³
Praestant b/d 8’
Bourdon d 16’
Holpijp 8’
Praestant b/d 4’
Fluit 4’
Quintfluit 3’
Octaaf 2’
Fluit 2’
Trompet b/d 8’
Ventiel

Pedaal C-c¹
aangehangen

.....St.-Gertrudiskerk in Bergen op Zoom    heeft zijn vijfde orgel.............!
De huidige (inmiddels voormalige) Lutherse kerk in Bergen op Zoom werd in 1939 
gebouwd, ter vervanging van de oude kerk. Hierbij werd er geen rekening mee 
gehouden dat het Rogier-orgel, opgeleverd in 1863, uit de oude kerk in de nieuwe 
kerk zou worden geplaatst. Toen men op het laatste moment toch besloot het                 
 Rogier-     orgel alsnog over te plaatsen, besloot men het dak van de zang-  
  zolder        te verhogen. Daardoor werd, vanuit de kerk gezien, de bovenzijde  
  van               het orgel aan het oog onttrokken. Zo heeft het orgel 70 jaren  
                         dienst gedaan in deze kerk. In het fusieproces van de PKN  
     werd in Bergen op Zoom de Lutherse kerk  
     uiteindelijk gesloten. De Lutherse gemeente  
     gaf het Rogier-orgel in bruikleen aan de  
     burgerlijke gemeente en zo kon het nu door  
     Elbertse Orgelmakers te Soest gerestaureerd  
     en geplaatst worden in de Sint-Gertrudis- 
     kerk.

bruikleen te geven aan de Gertrudiskerk, waar het als `vijfde 
orgel´ een prominente plaats kreeg in het koor.
Het front doet denken aan een viervoets opzet. Rogier plaats-
te in het front dan ook de pijpen C-dº van de Praestant 4 vt 
en disº-d¹ van d Praestant 8 vt. De grootste 14 pijpen van de 
Praestant 8 vt zijn als houten pijpen in het orgel geplaatst.
De huidige overplaatsing werd in maart 2010 gerealiseerd 
door Elbertse Orgelmakers te Soest. Daarbij werd tevens de 
balg opnieuw beleerd. 
Het orgel heeft nog de originele dispositie.

Het werk van Rogier

Het orgel van de Lutherse kerk

Daarnaast staat in het koor van de kerk een fraai Vlaams 
positief alsmede een door Klop gebouwd kistorgel van Hans 
Smout. In de Dagkerk staat het vijfde orgel: een kistorgel, ge-
bouwd door Loek van Nes, dat ook eigendom is van Hans Smout. 
Hans nam dit voorjaar afscheid als cantor van deze kerk.

Momenteel reconstrueert en restaureert Verschueren Orgel-
bouw te Heijthuijsen het grote Ibach-orgel dat in 1864 werd 
gebouwd voor de Mariakerk (de kerk van de Heilige Maagd) in 
Bergen op Zoom. Het orgel werd in 1988 door Elbertse Orgel-
makers overgeplaatst naar de Sint Gertrudis, nadat in 1972 
hier het vroegere Delhaye-orgel door brand was verwoest.  
Eind dit jaar zal het weer geplaatst zijn. 

W
im

 v
an

 d
er

 R
os

B
ra

b
an

ts
 O

rg
el

ri
jk

d
om

 2
0

1
0

Het Rogier-orgel met de luiken aan de achterzijde geopend.

Détail van het front.

Het Rogier-orgel.

Manuaal en registerknoppen van het Rogier-orgel.
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april
Zondag 25 april 
Geldrop, Brigidakerk

Aanvang 16.15 uur, 
gratis toegang met collecte.
Jacques van den Dool

Woensdag 28 april 
Vessem, Lambertuskerk

Ingebruikname gerestau-
reerde Loret orgel uit 1868. 
Vanaf 13.15 uur lezingen, 
bezichtiging, en bespeling.
15.20 uur Inspelen van het 
orgel door  Ad van Sleuwen
15.50 uur Afsluiting en 
receptie in de Gouden Leeuw 
tot 17:30 uur.

mei
Zaterdag 1 mei 
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 - 11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Zondag 2 mei
Heeswijk, Abdij van Berne
Toegangsprijs € 10,-
Aanvang 16.00 uur.
Cor van Wageningen, orgel
Nienke Oostenrijk, sopraan

Hilvarenbeek, Petruskerk

20.00 uur, toegang € 5,00 
CJP-ers en 65+ € 4,00
Organist Ad van Sleuwen en 
Gregoriaanse Schola van de 
Petruskerk o.l.v. Martien van 
Woerkom
“Messe pour les couvents” 
François Couperin 

Dinsdag 4 mei
Bergeijk, Petrus Bandenkerk

20.00 uur. (inloop 19.45 uur)
Dodenherdenking met 
Gemengd Koor d’Eyckelbergh 
o.l.v. Cees van Esch.
Mark van Nispen orgel.

Zaterdag 8 mei
Helmond, Lambertuskerk.
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Gratis toegang, 16.00 uur.
Willem Hörmann, orgel 

Zondag 9 mei
Macharen, RK Parochiekerk 
16.00 uur.  
Ad van Sleuwen, orgel

Dinsdag 11 mei
Waalwijk, NHK a.d Haven 
20.15 uur
€ 6,- (CJP/65+ € 3,50)
Jean-Pierre Steijvers 

Zaterdag 15 mei 2010 
Orgelexcursie Brabantse 
Orgelfederatie, Van Hirtum-
orgels in Eersel (vanaf 10.00 
uur), Diessen en Hilvaren-
beek. € 15,- incl. CD.

Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk

Gratis toegang, 16.00 uur.
Laurens de Man, orgel

Zondag 16 mei
Etten-Leur, Trouwkerkje

15.00 uur.
€ 6,00, 65+ en C.P.J. € 4,50, 
kinderen gratis. 
Ensemble Severin (Utrecht), 
Tineke Steenbrink, orgel en 
Judith Steenbrink, viool.

St-Oedenrode, Martinuskerk
15.00 uur.
Gratis toegang met collecte. 
Helmonds Vocaal Ensemble 
(HVE) o.l.v. Jeroen Felix. 
Orgel  Jan van de Laar
Nunc Dimitis, D. Wilcocks. 
HVE het Stabat Mater, D. 
Scarlatti.

Helmond, Lambertuskerk
20.00 uur.
Gratis toegang, vrije gave.
Henk Verhoef, orgel

Boxtel, St.Petruskerk 
20.15 uur, 
€ 7,- Kerk open 19.50 uur. 
orgel: Susanna Veerman 
m.m.v. Wim Does

Vrijdag 21 mei
Oosterhout, St.-Jansbasiliek

Gratis toegang, 20.00 uur
orgelconcert Jan Hage

Zaterdag 22 mei
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Eindhoven, Cathrienkerk
15.00 uur, 
gratis met collecte
Jan van de Laar 
Werken van o.a. Guilmant

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Gratis toegang, 16.00 uur.
Henk G. van Putten

22

Zondag 23 mei Pinksteren 
Wouw, Lambertuskerk 
16.00 uur, € 8,-
Mark van Platen, orgel.
Voorafgaand een inleiding 
in ”In den Wouwdfluit” van 
19.00 uur tot 19.30 uur. 
Omgang 10 te Wouw. 

Geldrop, Brigidakerk.
16.15 uur, 
gratis met collecte.
Jetty Podt, orgel

Woensdag 26 mei
Eindhoven, Christelijke 
Gereformeerde kerk.

20.15 uur,
gratis met collecte.
Kees van Eersel, orgel

Zaterdag 29 mei
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, stadsorga-
nist op het Robustelly-orgel.

St-Oedenrode, Martinuskerk
20.00 uur.
Gratis met collecte.
Daniella Buijck, alt, Kathelijn 
van Dongen, sopraan. O.a. 
Stabat Mater van Pergolesi, 
Mark van Nispen, orgel 

Zondag 30 mei 
Breugel, St.Genovevakerk

15.00 uur.
Gratis met collecte.
Ton Reijnaerdts, orgel

Venray, Petrus’ Bandenkerk 
16.00 uur,
gratis met collecte.
Willem Hörmann

23

Het orgel in de St.-Stephanuskerk is in 1964 gebouwd door 
de Deense firma Marcussen & Søn. De opdracht hiertoe werd 
destijds gegeven door het Rampenfonds. Moerdijk had in de 
Tweede Wereldoorlog en tijdens de Watersnoodramp van 1953 
zwaar geleden en kwam in aanmerking voor speciale steun. 
De Deense regering had gelden ter beschikking gesteld voor 
de herbouw van orgels in het rampgebied, met de voorwaarde 
dat Deense orgelbouwers de opdracht zouden krijgen. Op advies 
van Lambert Erné, organist van het Marcussenorgel in de Nicola-
ikerk te Utrecht, en Willem Hülsman, organist van de Joriskerk te 
Amersfoort, viel eind jaren ’50 de keuze op Marcussen. Omdat de 
orderportefeuille van Marcussen echter overvol was, moest nog 
tot 1964 gewacht worden op de levering van het orgel.

De realisatie van het orgel kent een roerige geschiedenis. Het 
Rampenfonds werd geadviseerd door de orgelcommissie van 
de Nederlands Hervormde Kerk, hetgeen de nodige protes-
ten van r.k. orgelbouwers opleverde. Slechts een enkele r.k. 
orgelbouwer mocht een orgel voor het fonds bouwen. Alle 
bezwaren werden door het Rampenfonds terzijde gelegd.
Bovendien werd er in 1962 tijdens het Tweede Vaticaanse 
Concilie besloten dat de volkszang in de eigen taal prioriteit 
moest krijgen. Voor de toenmalige pastoor-deken in Moerdijk 
aanleiding om te eisen dat het orgel in het transept van de 
kerk zou worden opgesteld. Erné en Hülsman waren mordicus 
tegen, het orgel moest en zou op een balkon boven de hoofd-
ingang worden geplaatst. Geen discussie mogelijk……

In 1964 meldt Marcussen dat het orgel gereed is en ver-
scheept kan worden naar Moerdijk. Directeur Zachariassen 
brengt een tussentijds bezoek aan de St.-Stephanuskerk en 
ziet tot zijn verbijstering dat er helemaal geen orgelbalkon 
gebouwd was. De pastoor van de kerk had geweigerd om op-
dracht tot de bouw van een orgelbalkon te geven, en wenste 
al helemaal niet om ervoor te betalen. Hoewel het Rampen-
fonds in eerste instantie geweigerd had om ook de kosten 
van het orgelbalkon voor haar rekening te nemen, zag zij zich 
genoodzaakt om die kosten toch te betalen en zo een einde 
te maken aan de genante situatie.

En zo kan uiteindelijk in november 1965 het 3-klaviers Mar-
cussenorgel in de r.k. St.-Stephanuskerk te Moerdijk door 
Lambert Erné in gebruik worden genomen. De provincie 
Noord-Brabant beschikt hiermee over een uniek instrument 
dat behouden moet worden.

Kan het Marcussen-orgel 

Het unieke Marcussen-orgel van de r.k. St.-Stephanuskerk te Moerdijk dreigt verloren te gaan. 

De kerk zal op niet al te lange termijn worden gesloten en gesloopt.  Om het instrument te redden 

is in januari 2010 een stichting opgericht met als doelstelling het orgel voor de Brabantse regio te 

behouden. Een mogelijke locatie is gevonden in de r.k. kerk St.-Joannes Baptist te Klundert. 

De Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk heeft zich ten doel gesteld om de benodigde fondsen 

te verwerven en de verhuizing van het orgel van Moerdijk naar Klundert te realiseren.

van Moerdijk                               
 naar Klundert 
  verhuizen?

Lambert van Eekelen, vaste bespeler van het instrument, is 
voorzitter van de Stichting Behoud Marcussen Orgel Moerdijk. 
Belangstellenden kunnen op de website van de stichting, 
www.marcussenorgel-moerdijk.nl, meer informatie vinden, 
alwaar zij zich ook kunnen aanmelden als donateur.G
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juni

Dinsdag 1 juni
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal

20.00 uur, 
€ 7,- en € 5,- CJP/ 65+
Véronique van den Engh

Woensdag 2 juni
Breda, Grote Kerk
Lunchconcert
12.30 uur, duur ca. 40 min. 
Jeanette van Oord, orgel

Zaterdag 5 juni
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, toegang (collecte)
Laurens de Man, orgel

Zondag 6 juni
Handel, O.L.Vrouw ten 
Hemelopneming
15.00 uur. Toegang vrij.
Jan de Laat, orgel, 
en Astrid Kouwenberg, alt. 

Goirle, Sint Jan

16.00 uur, 
€ 5,00 CJP en 65+ € 4,00
Iskander Zalialdinov
werken van J.S.Bach

Heeswijk, Abdij van Berne
16.00 uur, € 8,-
Erwin Wiersinga, orgel

Dinsdag 8 juni
Waalwijk, NHK van Besoyen, 
Grotestraat 26

20.15 uur
€ 6,- (CJP/65+ € 3,50)
Rob Dommisse, orgel met 
zang/dwarsfluit

Zaterdag 12 juni
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Mark Christiaanse, orgel

Zondag 13 juni
St-Oedenrode, Martinuskerk
15.00 uur.
Gratis toegang met collecte.
Jacques van den Dool, orgel 
en het Koperkwintet van de 
Fanfare Nos Jungit Apollo.

Rosmalen, Lambertuskerk 

16.00 uur, 
€ 5,-en CJP en 65+ € 3,50.
Arno van Wijk, orgel; trio 
met o.a. Frank Wakelkamp

Berghem, Willibrorduskerk
16.00 uur.  
Una Cintina,  orgel 

Schijndel, Servatiuskerk 
16.00 uur. 
€ 5,00. 65+ en CJP € 3,50.
Concert door vocaal ensem-
ble Multiple Voice (Utrecht) 
o.l.v. Paul de Kok m.m.v. 
Stephen Taylor, orgel 

Geldrop, Brigidakerk.
16.15 uur, 
gratis toegang met collecte.
Ton Reijnaerdts, orgel

Bergeijk, Petrus Bandenkerk

20.00 uur.
Ad van Sleuwen, orgel
o.a. Bach; Guilmant; Boël-
mann; Rheinberger en Widor.

Helmond, Lambertuskerk
20.00 uur.
Gratis toegang, vrije gave.
Matthias Havinga

Boxtel, St.Petruskerk 
20.15 uur, € 7,- 
Kees van Houten

Dinsdag 15 juni
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
20.00 uur, 
€ 7,- en € 5,- CJP/ 65+, 
Petra Veenswijk, Delft

Woensdag 16 juni
Breda, Grote Kerk
Lunchconcert
12.30 uur, duur ca. 40 min. 
Tannie van Loon, orgel

Zaterdag 19 juni
Helmond, Lambertuskerk.
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte) 
Mark van Nispen, orgel

Etten-Leur, Lambertuskerk
20.15 uur.
€ 6,00, 65+ en C.P.J. € 4,50, 
kinderen gratis. 
Anja Hendrikx, orgel

Zondag 20 juni
Raamsdonk, Landgoed 
‘Het Broeck’ 

Huiskamer - tuinconcert met 
culinaire activiteiten. 
14.00 tot 17.00 uur, € 12,50
Frans Bullens - Orgel
Barbara Helmich - Cello
Marijke v. Oosterhout - Fluit

Grave, 
PKN, en St.Elisabethkerk 

16.00 uur. 3 orgels!
Gratis toegang, vrije gave.
Geert Verhallen, orgel 

Woensdag 23 juni
Breda, Grote Kerk
Lunchconcert
Aanvang: 12.30 uur, duur ca. 
40 minuten
Janko Fraanje, orgel 

Vrijdag 25 juni
Oosterhout, St.Jansbasiliek
Gratis toegang, 20.00 uur
Aart de Kort, orgel 

Zaterdag 26 juni
Helmond, Lambertuskerk.
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel 

Eindhoven, Cathrienkerk

15.00 uur, 
gratis toegang met collecte
Ton van Eck met Latijns-
Amerikaanse orgelmuziek

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Daan Boertien, orgel 

Zondag 27 juni
Aalst-Waalre, Agnus Dei-
kerk, Koningin Julianalaan 12 
15.00 uur. Entree 5 euro. 
Nan Los en Leen Nijdam
(ook 4-main). 

Erp, St Servatiuskerk

16.00 uur, € 5,00
Véronique van den Engh, orgel 

Dinsdag 29 juni
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
20.00 uur, 
€ 7,- en € 5,- CJP/ 65+,
Ad van Sleuwen, orgel 

Woensdag 30 juni
Breda, Grote Kerk
Lunchconcert
12.30 uur, duur ca. 40 min. 
Jan Willems, m.m.v. Ilse van 
Wuijckhuijse, mezzosopraan

juli
Zaterdag 3 juli
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Oosterhout, St.Jansbasiliek
Gratis toegang, aanvang 
14.15 uur. 
inloop marktconcert 

St-Oedenrode, Martinuskerk
15.30 uur.
Frans Bullens, Dongen

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Henk-Jan Out, orgel

Zondag 4 juli 
Breugel, St.Genovevakerk
Gratis toegang met kollekte. 
14.00 uur 
Gert Oldenbeuving, beiaard
16.00 uur 
Gert Oldenbeuving, orgel

Heeswijk, Abdij van Berne
16.00 uur. € 8,-
Jos van der Kooy, orgel

Oirschot, St.Petruskerk 

16.00 uur. Gratis toegang.
Gerard Habraken, orgel

Bergeijk, Petrus Bandenkerk
20.00 uur. 
Leen Nijdam, orgel en Waal-
re’s Madrigaalkoor Petrarca.

Dinsdag 6 juli
Waalwijk, St. Janskerk

20.15 uur
€ 6,- (CJP/65+ € 3,50)
Frank Lamm en 
Peter Thissen (gitaar) 
Jan Willems, orgel

Vrijdag 9 juli 
Breda, Grote kerk.
20.00 uur. Open 19.30 uur. 
€ 8,-, Pas65, BredaPas, Nieu-
weVestePas en CJP: € 6,-, 
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Bert Mooiman, orgel

Zaterdag 10 juli
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Oosterhout, 
St.Jansbasiliek
Gratis toegang, aanvang 
14.15 uur. 
inloop marktconcert 

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Jamie de Goei, orgel

Geldrop, Brigidakerk
16.15 uur, 
gratis toegang met collecte.
Paul Houdijk, orgel

Zondag 11 juli
Oirschot, St.Petruskerk 
15.30 -16.00 uur.
Gratis toegang
Gerard Hafkenscheid, orgel

Tilburg, St.Jozefkerk, 
Heuvelring 224, Tilburg
16.00 uur, 
€ 5,00 CJP en 65+ € 4,00,
Rob Nederlof, orgel, 
werk van César Franck

Dinsdag 13 juli
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
20.00 uur, 
€ 7,- en € 5,- CJP/ 65+,
Ton van Eck, orgel

Vrijdag 16 juli 
Breda, Grote Kerk.

20.00 uur. Open 19.30 uur. 
€ 8,-, Pas65, BredaPas, Nieu-
weVestePas en CJP: € 6,- 
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Zsuzsa Elekes, orgel

Zaterdag 17 juli
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Schijndel, 
St.Servatiuskerk 
Gratis toegang, 13.30 uur. 
Laurens de Man, orgel

Oosterhout, 
St.Jansbasiliek
Gratis toegang, 14.15 uur. 
inloop marktconcert 

St-Oedenrode, Martinuskerk
Gratis toegang, met collecte.
15.30 uur.
Sjak Smulders, orgel

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Tannie van Loon, orgel

Geldrop, Brigidakerk.

16.15 uur, 
toegang vrij (collecte) 
Leo Zijlema, orgel, m.m.v. 
Patricia Heesakkers, sopraan 

Zondag 18 juli
Oirschot, St.Petruskerk 
16.00 uur.  Gratis toegang.
Sander van Marion, orgel

Helmond, Lambertuskerk

20.00 uur.
Gratis toegang, vrije gave.
Klaas Stok, orgel

Vrijdag 23 juli 
Breda, Grote Kerk.
A20.00 uur. Open 19.30 uur.  
€ 8,-, Pas65, BredaPas, Nieu-
weVestePas en CJP: € 6,-, 
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Jean-Baptiste Robin (Parijs)

Zaterdag 24 juli 2010
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Oosterhout, 
St.Jansbasiliek.
Gratis toegang, 14.15 uur. 
inloop marktconcert 

Schijndel,St.Servatiuskerk 
Gratis toegang, 13.30 uur. 
Axel Wenstedt, orgel

St-Oedenrode, Martinuskerk
Gratis toegang, met collecte.
15.30 uur.
Roelof Hamburg, orgel

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Iskander Zalialdinov, orgel

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur, gratis 
toegang met collecte.
Jan Hoegee (Delft) 

Zondag 25 juli
Oirschot, St.Petruskerk 
Gratis, 15.30 -16.00 uur.
Gerard Hafkenscheid, orgel

Dinsdag 27 juli
’s-Hertogenbosch, Sint-
Janskathedraal
20.00 uur, 
€ 7,- en € 5,- CJP/ 65+,
Norbert Bartelsman, orgel

Woensdag 28 juli
Terheijden, 
St.Anthonius Abtkerk

Van 13.30 - 16.30 uur
orgelbespelingen.

Vrijdag 30 juli 
Breda, Grote Kerk.
20.00 uur. Open 19.30 uur.
€ 8,-, Pas65, BredaPas, Nieu-
weVestePas en CJP: € 6,-, 
Kinderen gratis.
Sietze de Vries, orgel

Zaterdag 31 juli
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Oosterhout, St.Jansbasiliek
Gratis toegang, 14.15 uur. 
inloop marktconcert .

Schijndel, St.Servatiuskerk 

Gratis toegang, 13.30 uur. 
Kees Doornhein, orgel

St-Oedenrode, Martinuskerk

Gratis toegang, met collecte.
15.30 uur.
Orgelconcert door student 
Brabants Conservatorium

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Rowan van der Westen, orgel

Geldrop, Brigidakerk
16.15 uur, 
gratis toegang met collecte.
Paul Derrett, orgel
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augustus
Zondag 1 augustus 
Breugel, St.Genovevakerk

15.00 uur, 
gratis toegang met collecte. 
Paul Derrett, orgel

Woensdag 4 augustus
Terheijden, 
St.Anthonius Abtkerk
Van 13.30 - 16.30 uur.
orgelbespelingen door orga-
nisten uit de regio

Vrijdag 6 augustus 
Breda, Grote Kerk
20.00 uur. Open 19.30 uur. 
€ 8,-, Pas65, BredaPas, Nieu-
weVestePas en CJP: € 6,-, 
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Henco de Berg, orgel

Zaterdag 7 augustus
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur door
Jan van de Laar, orgel

Oosterhout, 
St.Jansbasiliek
Gratis toegang, 14.15 uur. 
Paul Derrett, orgel

St-Oedenrode, Martinuskerk 
Gratis toegang, met collecte.
15.30 uur.
Orgelconcert door student 
Brabants Conservatorium

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Erik Visser, orgel

Geldrop, Brigidakerk
16.15 uur, gratis toegang 
met kollekte.
Philip Crozier, orgel

Dinsdag 10 augustus
’’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
20.00 uur, 
€ 7,- en € 5,- CJP/ 65+,
Matteo Imbruno, orgel

Woensdag 11 augustus
Terheijden, 
St.Anthonius Abtkerk.
Van 13.30 - 16.30 uur.
orgelbespelingen door orga-
nisten uit de regio.

Vrijdag 13 augustus 
Breda, Grote Kerk.
20.00 uur. Open 19.30 uur. 
€ 8,-, Pas65, BredaPas, Nieu-
weVestePas en CJP: € 6,-, 
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Kees van Houten, orgel, 
Bach-Schumann programma

Zaterdag 14 augustus
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur door
Jan van de Laar, orgel

Oosterhout, St.Jansbasiliek
Gratis toegang, 14.15 uur. 
inloop marktconcert 

St-Oedenrode, Martinuskerk 
Gratis toegang, met collecte.
15.30 uur.
Kees van Houten, orgel

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
An van Tuijl, orgel

Geldrop, Brigidakerk
16.15 uur, 
gratis toegang met collecte.
Piet Groenendijk, orgel 

Zondag 15 augustus
Wouw, Lambertuskerk 

16.00 uur. € 8,-
Timo Beek orgel/klavecimbel. 
Inleiding in Concertzaal ”In 
den Wouwdfluit” van 19.00 
uur tot 19.30 uur. 
Omgang 10 te Wouw. 

Woensdag 18 augustus
Terheijden, 
St.Anthonius Abtkerk
Van 13.30 - 16.30 uur.
orgelbespelingen door orga-
nisten uit de regio

Vrijdag 20 augustus 
Breda, Grote Kerk
20.00 uur. Open 19.30 uur. 
€ 8,-, Pas65, BredaPas, Nieu-
weVestePas en CJP: € 6,-, 
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Winfried Bönig, orgel

Zaterdag 21 augustus
Helmond, Lambertuskerk
Gratis marktconcert van 
11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel

St-Oedenrode, Martinuskerk 
15.30 uur. 
Gratis toegang, met collecte.
Eelco Kooiker, orgel

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Leen Kranendonk, orgel

Geldrop, Brigidakerk
16.15 uur, 
gratis toegang met collecte. 
Cees van der Poel, orgel 
m.m.v Raymond Honing 
(traverso) 

Zondag 22 augustus
Bergeijk, Petrus Bandenkerk
20.00 uur.
Bas Verboom, orgel
Franse dansmuziek.

Helmond, Lambertuskerk
20.00 uur.
Gratis toegang, vrije gave.
Kees van Houten, orgel

Boxtel, St.Petruskerk
20.15 uur, € 7,- 
Kerk open 19.50 uur. 
Jos van der Kooy, orgel

Dinsdag 24 augustus 
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
20.00 uur,  
€ 7,- en € 5,- CJP/ 65+
Jacques van den Dool, orgel

Woensdag 25 augustus 
Terheijden, St.Anthonius 
Abtkerk
Van 13.30 - 16.30 uur.
Orgelbespelingen.

Vrijdag 27 augustus 
Breda, Grote Kerk
20.00 uur. Open 19.30 uur. 
€ 8,-, Pas65, BredaPas, Nieu-
weVestePas en CJP: € 6,-, 
Kinderen tot 12 jaar gratis.
Klaas Stok, orgel

Zaterdag 28 augustus 
Orgelexcursie België, 
Midden-Brabant orgelkring
Bezoek aan orgels in Vosse-
laar, Kontich en Mechelen.
brabantseorgelklanken@
home.nl.

Helmond, Lambertuskerk
Gratis van 11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel

Oploo, St.Matthiaskerk

Presentatie nieuwe orgel en 
zelf spelen. 14.00 uur.
Opgeven t/m 15 augustus 
via ok.gregorius.van.dijk@
gmail.com 

Oosterhout, St.Jansbasiliek
Gratis toegang, 14.15 uur. 
inloop marktconcert 

St-Oedenrode, Martinuskerk
Gratis toegang, met collecte.
15.30 uur. 
Axel Wenstedt, orgel

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
gratis toegang met collecte.
Bert Augustus, orgel

Geldrop, Brigidakerk
16.15 uur,
gratis toegang met collecte.
Leon Bierens, orgel en cellist 

Zondag 29 augustus 
Oirschot, St.Petruskerk 
Gratis van 15.30 -16.00 uur.
Gerard Hafkenscheid, orgel

september
Woensdag 1 september 
Terheijden, St.Anthonius 
Abtkerk
Van 13.30 - 16.30 uur.
orgelbespelingen door orga-
nisten uit de regio

Zaterdag 4 september 
Helmond, Lambertuskerk
Gratis van 11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Oosterhout, St.Jansbasiliek
Gratis toegang, 14.15 uur. 
inloop marktconcert

Schijndel, St.Servatiuskerk
Gratis toegang, 13.30 uur. 
inloop marktconcert Mark 
Christiaanse

St-Oedenrode, Martinuskerk
15.30 uur. 
Gratis toegang, met collecte.
Bert Augustus m.m.v. Els 
Althuizen, blokfluit.

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
16.00 uur, 
Gratis toegang, met collecte.
Gert-Jan Smit, orgel

Zondag 5 september
Heeswijk, Abdij van Berne

16.00 uur.  € 8,-
Thomas Ospital, orgel

Oirschot, St.Petruskerk 
Gratis toegang 
van 15.30 -16.00 uur.
Gerard Hafkenscheid, orgel

Hilvarenbeek, Petruskerk 
20.00 uur.
Ad van Sleuwen (orgel) en 
Martien van Woerkum (flauto 
traverso).
Presentatie CD  (Telemann)

Dinsdag 7 september 
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
20.00 uur, € 7,- en € 5,- CJP/ 
65+,
Tobias Horn, orgel

Waalwijk, St. Janskerk
20.15 uur. 
€ 6,- (CJP/65+ € 3,50)
Jan van de Laar, orgel

Hooge Zwaluwe, 
Hervormde kerk

van 10.00-17.00 uur, 
orgelspel met solisten, afge-
wisseld met vrije bespeling. 

Helmond, Lambertuskerk
Gratis van 11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, -orgel.

Etten-Leur, Raadzaal

Van 12.00 tot 16.00 uur. 
Expositie. Bespelingen orgel.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Gratis toegang, 12.00 uur
Willem Hörmann, orgel 

Zondag 12 september 

Monumenten-
zondag
Venray, St.Petrus’ Ban-
denkerk (Limburg)
16.00 uur. 
Gratis met collecte.
Jan van de Laar, orgel 

Diessen, Willibrorduskerk

Heuvelstraat 1,
20.00 uur, 
€ 5,00 CJP en 65+ € 4,00
Cristel De Meulder sopraan, 
Fien van Dingenen (blokfluit) 
en organist Ad van Sleuwen,
werken van G.P. Telemann

Helmond, Lambertuskerk
20.00 uur. 
Gratis toegang, vrije gave.
Petra Veenswijk, orgel

Boxtel, St.Petruskerk 
20.15 uur, € 7,- 
Open 19.50 uur. 
Thed van den Aker, orgel

Zaterdag 18 september 
Helmond, Lambertuskerk
Gratis van 11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Schijndel, St.Servatiuskerk 
Gratis toegang, 13.30 uur. 
marktconcert Daan Boertien

Zondag 19 september 
Aarle-Rixtel, O.L.V. 
Presentatie of Mariakerk 
15.00 uur. 
Gratis, collecte na afloop.
Piet J. Groenendijk, orgel

Berlicum, Sint-Petruskerk 

16.00 uur. Gratis toegang.
Willem Hörmann, orgel 

Oirschot, St.Petruskerk 
16.00 uur. Gratis toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel

Vrijdag 24 september 
Oosterhout, St.Jansbasiliek
Gratis toegang,  20.00 uur
Peter van de Velde, orgel

Zaterdag 25 september 
Helmond, Lambertuskerk
Gratis van 11.15 -11.45 uur
Jan van de Laar, orgel.

Orgelexcursie Antwerpen.
Aanvang 12.00 - 18.00 uur.
Vertrek bus uit Raamsdonk, 
kosten € 25,-

St-Oedenrode, Martinuskerk
15.00 uur. Culturele Dagen 
(25 en 26.9)  concertthema 
‘Paradijsvogels’. 
Bert Augustus, orgel m.m.v. 
Geert Chatrou, kunstfluiter. 

Zondag 26 september 
Breugel, St.Genovevakerk
15.00 uur, gratis toegang 
met collecte. 
Anton Doornhein, orgel

Etten-Leur, Lambertuskerk

15.00 uur. 
€ 6,00, 65+ en C.P.J. € 4,50, 
kinderen gratis. 
Gregoriaans, Schola Canto-
rum uit Zevenbergen o.l.v. 
Lambert van Eekelen, orgel-
improvisaties Michel Gottmer

Rosmalen, Lambertuskerk 
16.00 uur, 
€ 5,-en CJP en 65+ € 3,50.
Jan Willems, orgel, en 
Vocaal Ensemble Pur Sang

Wouw, Lambertuskerk
16.00 uur.  € 8,-
Erwin Van Bogaert, orgel.
Voorafgaand inleiding in ”In 
den Wouwdfluit” 15.00 uur. 
Omgang 10 te Wouw.

Zaterdag 11 september 

Nationale Orgeldag

Schijndel, St.Servatiuskerk 
Gratis toegang, 13.30 uur. 
marktconcert Wouter van der 
Wilt

St-Oedenrode, Martinuskerk
Bespelingen 14.00-16.30 uur.

Eindhoven, Stadskerk 
St.Cathrien
Toegang gratis met collecte.
Fred Vonk, orgel met werken 
van vrouwelijke componisten, 
o.a. Demessieux, Nixon) 

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal

16.00 uur, 
toegang vrij (collecte)
Stephan van de Wijgert, orgel

Geldrop, Brigidakerk
20.15 uur, 
gratis met collecte.
Ruud Huijbregts, orgel met 
Dietsch Vocaal Ensemble

Dit jaar wordt voor het negende achtereenvolgende 
jaar de Nationale Orgeldag georganiseerd. Naar tradi-
tie valt deze dag samen met de Open Monumentendag 
op zaterdag 11 september. Veel historische gebouwen 
zijn dan geopend, en veel organisten en orgelcom-
missies laten dan hun orgel zien en klinken. 
Dit jaar is het thema van Open Monumentendag 
‘De smaak van de 19e eeuw’’. 
Ook in Brabant staan veel historische orgels die hun 
oorsprong hebben in de 19e eeuw. Dat sluit prach-
tig aan bij het thema. Maar ook veel andere, soms 
recentere orgels kunnen als monument worden beti-
teld. Steeds meer mensen staan stil bij ons rijke cul-
tuurbezit. De Brabantse Orgelfederatie wil dat graag 
stimuleren, zowel voor de orgelliefhebber als voor de 
‘toevallige passant’. 
Het orgel is meer dan een instrument dat gebruikt 
wordt in kerkdiensten, hoewel orgels in veel gevallen 
niet los te zien zijn van hun kerkelijke gebruik. Maar 
er is veel boeiends te zien en te horen aan deze in-
strumenten, meer dan we alleen maar horen in kerk-
diensten. 
Dat willen parochie- en kerkbesturen, organisten en 
orgelcommissies u dan ook graag aanbieden op de Na-
tionale Orgeldag. Veel kerken staan open, veel orgels 
worden gepresenteerd en gedemonstreerd. Welkom en 
geniet van al dat moois.
Actuele informatie over welke kerken geopend 
zijn en welke orgels gedemonstreerd worden, 
kunt u vinden op www.brabantorgel.nl

agenda2010
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oktober
Zondag 3 oktober 
Aalst-Waalre, Agnus Dei-
kerk, Koningin Julianalaan 12 
15.00 uur. Entree 5 euro.
Vijf Waalrese Organisten: 
Nigel C.B.Durrant, Gerard 
Hafkenscheid, Henk Kooiker, 
Tannie van Loon en Leen 
Nijdam. 

Heeswijk, Abdij van Berne
16.00 uur. € 8,-
Bert van den Brink, orgel

Tilburg, NH Pauluskerk, 

Heuvelstraat 141
16.00 uur, 
€ 5,00 CJP en 65+ € 4,00
Remy Syrier, orgel/klavecimbel

Bergeijk, Petrus Bandenkerk
20.00 uur. 
Leo van Doeselaar, orgel
Werken van Schumann; 
Franck; Vierne en Saint Saëns.

Dinsdag 5 oktober 
Waalwijk, St.Clemenskerk

20.15 uur, 
€ 6,- (CJP/65+ € 3,50)
Oisterwijks Kamerkoor o.l.v. 
Peter van Aerts, 
Mark van Nispen, orgel

Zaterdag 9 oktober 
Den Bosch, Cathrienkerk
Rosmalen, Lambertuskerk
Nistelrode, Lambertuskerk
Najaarsexcursie 
Brabantse Orgelfederatie
€ 15,- incl.CD.
m.m.v. organisten Willem 
Hörmann, Kees van Houten 
en Piet Groenendijk.  

Zondag 10 oktober 
Horst, St.Lambertuskerk 
(Limburg)
16.00 uur.
Gratis toegang, vrije gave.
Marcel Verheggen, orgel 

Schaijk, RK Parochiekerk 
16.00 uur.  
Eindhovens Vocaal Ensemble 
met Ruud Huijbregts, directie 
en orgels

Schijndel, St.Servatiuskerk 
16.00 uur,  
€ 5,00. 65+ en CJP € 3,50.
Henk Verhoef, orgel

Helmond, Lambertuskerk
20.00 uur. Gratis, vrije gave.
Jan van de Laar, orgel

Boxtel, St.Petruskerk 
20.15 uur, € 7,- 
Open 19.50 uur. 
Jan Verhoeven, orgel

Vrijdag 15 oktober 
Eindhoven, Christelijke 
Gereformeerde kerk.
20.15 uur. Gratis, vrije gave.
Ruud Huijbregts, orgel/cla-
vecimbel

Zondag 17 oktober 
Rosmalen, Lambertuskerk 

16.00 uur,
€ 5,-en CJP en 65+ € 3,50.
Kees van Houten, orgel

Vrijdag 22 oktober 
Oosterhout, St.Jansbasiliek
20.00 uur. Gratis toegang.
Jan Willems, orgel, m.m.v. 
Ilse van Wuijckhuijse, sopraan.

Zaterdag 23 oktober 
Eindhoven, 
Stadskerk St.Cathrien

15.00 uur.
Gratis toegang, vrije gave.
Ignace Michiels, orgel
(o.m. Sonate VI, Guilmant)

Zondag 24 oktober 
Geldrop, Brigidakerk
16.15 uur, gratis met col-
lecte.
Jan van de Laar, orgel 
Ruud van de Laar, trompet

Zondag 31 oktober 
Erp, St Servatiuskerk

16.00 uur, € 6,00
Wereldkampioen kunstfluiten 
Geert Chatrou
Norbert Bartelsman, orgel

november
Zondag 7 november 
Heeswijk, Abdij van Berne
16.00 uur. € 8,-
Pieter-Jelle de Boer, orgel

Zondag 14 november 
St-Oedenrode, Martinuskerk
15.00 uur. 
Gratis met collecte.
Piet Groenendijk, Breugel.

Overlangel, RK Parochiekerk  
16.00 uur.
Stephan van de Wijgert, orgel

Zaterdag 27 november 
Eindhoven, 
Stadskerk St.Cathrien
15.00 uur. 
Gratis met collecte.
Dr Maxine Thévenot, orgel
met werken van o.a. Widor, 
Vierne en Canadesen.

december
Zondag 19 december 
Heeswijk, Abdij van Berne
16.00 uur. € 10,-
Berne Kerstconcert
Cappella Breda o.l.v. Daan 
Manneke
Jelena Hoek-Bazova, orgel

Erp, St Servatiuskerk
16.00 uur, € 6,00
Willem Hörmann, orgel, met 
Mi Canto o.l.v. Enrico van 
Schaik

Dinsdag 21 december 
Waalwijk, NHK a.d. Haven

20.15 uur, 
€ 6,- (CJP/65+ € 3,50)
Kamerkoor Tourdion o.l.v. 
Arjan van Baest 
Jan-Sjoerd v/d Vaart orgel

Kerstmis 25 en 26 december
St-Oedenrode, Martinuskerk
Bespeling orgel bij kerststal. 
(12.00 - 17.00 uur)

Zondag 26 december 
Hilvarenbeek, Petruskerk, 

Vrijthof 33
15.00 uur, 
€ 5,00 CJP en 65+ € 4,00
Kempisch Vocaal Ensemble 
‘Kwarts’ en Jac Peeters, 
orgel, Willemijn van Baar 
(fluit), Fien van Dingenen 
(blokfluit) en Sjak Smulders 
(orgel-continuo)

 

2011
Zondag 2 januari 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Gratis toegang, 16.00 uur.
Willem Hörmann, orgel 

Zaterdag 22 januari 
Eindhoven, Stadskerk 
St.Cathrien. 
15.00 uur. 
Gratis met collecte.
Berry van Berkum, orgel
(o.m. Sonate II, Guilmant)

Zaterdag 26 februari
Eindhoven, Stadskerk 
St.Cathrien. 
15.00 uur. 
Gratis met collecte.
Ruud Huijbregts, orgel
(o.m. Sonate V, Guilmant)

Zaterdag 26 maart
Eindhoven, Stadskerk 
St.Cathrien. 
15.00 uur. 
Gratis met collecte.
Gerard Habraken, orgel
(Tournemire: Sept Chorals-
Poëmes)

Brabantse orgelkringseries 2010.....
Land van Cuijk en 
Noord Limburg 
‘Gregorius van Dijk’

Stadskerk Cathrien
Eindhoven

Gratis toegang, vrije gave.
Aanvang 16.00 uur.

Zondag 11 april, Wilbert Berendsen
Mill, St.-Willibrorduskerk

Zondag 30 mei, Willem Hörmann
Venray, St.-Petrus’ Bandenkerk (Limburg)

Zondag 20 juni, Geert Verhallen
Grave, PKN en St.-Elisabethkerk, 3 orgels!

Zaterdag 28 augustus, Oploo, St.-Mat-
thiaskerk, presentatie nieuwe orgel en 
gelegenheid om zelf te spelen. Liefhebbers 
kunnen zich opgeven t/m 15 augustus via 
ok.gregorius.van.dijk@gmail.com 
of Dieric Boutsstraat 18, 5831 V N Boxmeer

Zondag 12 september, Jan van de Laar
Venray, St.-Petrus’ Bandenkerk (Limburg)

Zondag 10 oktober, Marcel Verheggen
Horst, St.-Lambertuskerk (Limburg)

Sint-Cathrienkerk
‘s-Hertogenbosch
Concerten op het Vollebregt-orgel 
Kruisbroedershof 4

Toegang gratis (collecte)
Zaterdagmiddags 16.00 uur, 
duur: 30 minuten  

8 mei Willem Hörmann (’s-Hertogenbosch)

15 mei Laurens de Man (Rosmalen)

22 mei Henk G. van Putten (Kapelle) 
    
Secretariaat: J. Bergmans, 
Kruisbroedersstraatje 42, 
5211 GZ ’s-Hertogenbosch,  
JCMBergmans@home.nl

ORGELCONCERTEN 2010/11
op zaterdagmiddag om 15.00 uur.
Gratis toegang met collecte.

22 mei 2010
JAN VAN DE LAAR (stadsorganist Helmond)
Werken van o.a. Guilmant (Sonate VII)
 
26 juni 2010
TON VAN ECK 
(organist St.Bavo-kathedraal Haarlem)
Latijns-Amerikaanse orgelmuziek

11 september 2010
FRED VONK (Eindhoven)
Werken van vrouwelijke componisten: 
o.a. Demessieux, Nixon en M.Chr. de Jong

23 oktober 2010
IGNACE MICHIELS 
(organist van de Kathedraal te Brugge,B)
o.m. Sonate VI, Guilmant

27 november 2010
Dr  MAXINE THÉVENOT (New-Mexico, USA)
Werk van o.a. Widor, Vierne en Canadese 
componisten

22 januari 2011
BERRY VAN BERKUM (organist te Nijmegen)
o.m. Sonate II, Guilmant

26 februari 2011
RUUD HUIJBREGTS 
(organist van de Stadskerk Sint Cathrien)
o.m. Sonate V, Guilmant

26 maart 2011
GERARD HABRAKEN (Eindhoven)
Tournemire: Sept Chorals-Poëmes

28 mei 2011
HERMAN VAN VLIET (organist van de Grote 
of St.Joriskerk te Amersfoort)
Werken van Guilmant (Sonate VIII) en 
Widor

25 juni 2011
JOS VAN DER KOOY 
(o.m. stadsorganist van Haarlem)
Werken van Bach, Jongen, Dupré en Reger

Berne Abdij
Heeswijk

BERNE ABDIJCONCERTEN 
HEESWIJK 
sinds 1952 

2 mei: Cor van Wageningen 
en Nienke Oostenrijk, sopraan 

6 juni: Erwin Wiersinga 

4 juli: Jos van der Kooy 

5 september: Thomas Ospital (F) 

3 oktober: Bert van den Brink 

7 november: Pieter-Jelle de Boer (F) 

19 december: Jelena Bazova 
en ‘Cappella Breda’ 

Zondags, aanvang 16.00 uur 
Abdijstraat 49, Heeswijk

ORGELSERIE 2010  
Op zondagavonden om 20.00 uur.
Vrije toegang

18 APRIL  RUUD HUIJBREGTS
16 MEI  HENK VERHOEF
30 MEI  JAN VAN DE LAAR met  
 HELMONDS MUZIEK CORPS
13 JUNI  MATTHIAS HAVINGA
18 JULI  KLAAS STOK
22 AUGUSTUS  KEES VAN HOUTEN
12 SEPTEMBER  PETRA VEENSWIJK
10 OKTOBER  JAN VAN DE LAAR

Iedere zaterdag van mei tot september: 
Muziek voor de Markt van 11.15 – 11.45 uur

Voor een overzicht van alle concerten: 
www.lambertuskerkconcerten.nl

ROBUSTELLY ORGEL

Sint-Lambertuskerk
Helmond

Lambertuskerk
Wouw

    Foto Willem Laros  
Zaterdag 27 maart 20.00 uur Passieconcert
     

Zondag 23 mei 16.00 uur Pinksteren 
Mark van Platen componist/organist, Raven-
stein. Pinkstervuur met de Hymne Veni Creator 
bij de componisten Johann Sebastiaan Bach 
en Nicolas de Grigny.

Zondag 15 augustus 16.00 uur 
Maria ten Hemel Opgenomen 
Timo Beek organist / clavecinist te Zwolle.
Ave Maris Stella en Magnificat bewerkingen, 
gealterneerd met een middeleeuwse Maria-
legende: ‘Van de danser van Onze Lieve Vrouw’. 
  

Zondag 26 September 16.00 uur 
Erwin Van Bogaert organist / clavecinist te 
Haasdonk België
Abraham van den Kerckhoven (Brussel), La 
Fosse (Antwerpen),  Andrès de Sola (Zaragoza), 
J.S. Bach en Georg Böhm.
     
Voorafgaand een inleiding op de concerten, in 
Concertzaal ‘In den Wouwdfluit’ van 15.00 uur 
tot 15.30 uur. Omgang 10 te Wouw. Daarna 
lopen we naar de kerk. 
www.indenwouwdfuit.nl 

Dit gratis orgelmagazine!
De uitgave van Brabants Orgelrijkdom 2010, 
een gratis magazine dat in 8.000 exemplaren 
verspreid wordt via aangesloten orgelkringen 
en alle VVV’s in Noord-Brabant, is alleen maar 
mogelijk dankzij veel vrijwilligerswerk en onze 
adverteerders. Met behulp van de adverten-
tieopbrengsten en de bijdrage uit het DELA-
fonds kan dit project worden gerealiseerd.
Het vele fotowerk, de redactionele bijdragen 
en de opmaak van dit magazine worden ‘om 
niet’ door een enthousiast team verwezenlijkt. 
Op deze wijze probeert de Brabantse Orgel-
federatie een bijdrage te leveren aan het le-
vend houden van dit belangrijk stuk Brabants 
cultureel erfgoed: de vele waardevolle orgels 
die onze provincie herbergt.
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Basiliek 
Sint-Jan-de-Doper
Oosterhout

Brabantse orgelkringseries 2010.........

ORGELCONCERTSERIE 
Sinds de restauratie in 2006 van het fraaie 
Maarschalkerweerdorgel (1890) organiseert de 
Stichting Ludens jaarlijks een serie orgelconcerten 
van hoog niveau. Met ingang van 2010 vinden deze 
orgelconcerten plaats op vrijdagavond, telkens 
om 20.00 uur. De toegang is gratis, met vrijwillige 
bijdrage aan het eind van ieder concert. 

Vrijdag 26 maart Wolfgand Seifen (Berlijn), 
  m.m.v. Simone Pannes   
  (Kiedrich), sopraan 
  Improvisatieconcert over  
  Gregoriaanse thema’s

Vrijdag 23 april Jaap Zwart (Hattem)
  thema: 
  Nederlandse Componisten

Vrijdag 21 mei Jan Hage (Den Haag)

Vrijdag 25 juni Aart de Kort (Rotterdam)  
  thema: Jos van Amelsvoort

Vrijdag 24 september Peter van de Velde (Antwerpen)

Vrijdag 22 oktober Jan Willems (Oosterhout)
  m.m.v. Ilse van Wuijckhuijse,  
  sopraan

MARKTCONCERTEN IN DE ZOMER
Naast de hoofdserie zijn er in de maanden juli en 
augustus op de zaterdagen om 14.15 uur inloop-
concerten. 
Wij vragen uw bijzondere aandacht voor het Markt-
concert op zaterdag 7 augustus door Paul Derrett 
uit Hull (UK). 

Locatie: Basiliek Sint-Jan-de-Doper aan de Markt

Zie voor meer informatie:
www.basiliekoosterhout.nl 

Vollebregt-orgel
Breugel
Sint Genovevakerk
Gratis toegang, vrije gave.

De concerten op het Vollebregt-orgel (1854) in 
Breugel hebben als thema “Orgel en Poëzie”, 
orgelmuziek en gedichten in bonte afwisseling, 
waarbij gestreefd wordt woord en muziek op 
elkaar af te stemmen.

Zondag 30 mei 
Aanvang 15.00 uur. 
Ton Reijnaerdts, Maastricht 

Zondag 4 juli 
Aanvang 14.00 uur Gert Oldenbeuving, 
beiaard Son (werken van Chopin)
Aanvang 16.00 uur Gert Oldenbeuving, 
orgel, Breugel

Zondag 1 augustus 
Aanvang 15.00 uur.
Paul Derrett, Engeland (zonder gedichten)

Zondag 26 september 
Aanvang 15.00 uur. 
Anton Doornhein, Bleiswijk

Secretariaat:
Zuiderkruislaan 32

5694 LV  Breugel
Tel.: 0499-785894

E-mail: sovob@telfort.nl

Brigidakerk
Geldrop
Toegang vrij. Collecte.  
Concerten beginnen om 16.15 uur.

Zondag 14 maart 
projectkoor, vocale solisten en instrumentalisten: 
Matthäus Passion van Johann Sebastiani (1622-
1683) o.l.v. Arie de Bruijn (Papendrecht)

Zondag 25 april Jacques van den Dool (Den Bosch)

Zondag 23 mei Jetty Podt (Nijmegen) 

Zondag 13 juni Ton Reijnaerdts (Maastricht)

Zaterdag 10 juli Paul Houdijk (Utrecht) 

Zaterdag 17 juli Leo Zijlema (Valkenswaard) 
m.m.v. Patricia Heesakkers, sopraan 

Zaterdag 24 juli Jan Hoegee (Delft) 

Zaterdag 31 juli 
Paul Derrett (GB)

Zaterdag 7 augustus
Philip Crozier (Canada)

Zaterdag 14 augustus 
Piet Groenendijk (Breugel) 

Zaterdag 21 augustus Cees van der Poel (Hilver-
sum) m.m.v Raymond Honing (traverso) 

Zaterdag 28 augustus Leon Bierens (Gent) 
m.m.v. cellist 

Zaterdag 11 september (20.15 uur!)
Ruud Huijbregts, (Eindhoven) 
en Dietsch Vocaal Ensemble 

Zondag 24 oktober Jan van de Laar (Helmond) 
en Ruud van de Laar, trompet

St.Janskathedraal
‘s-Hertogenbosch

Dinsdagavonden aanvang 20.00 uur; 
de serie “Hendrik Niehoff”, 
toegang € 7,- en € 5,- CJP/ 65+ 

1 juni: Véronique van den Engh, 
Sint-Janskathedraal, ’s-Hertogenbosch
15 juni: Petra Veenswijk, Delft
29 juni: Ad van Sleuwen, Bergeijk
13 juli: Ton van Eck, Den Haag
27 juli: Norbert Bartelsman, Uden
10 augustus: Matteo Imbruno, Amsterdam
24 augustus: Jacques van den Dool, Grote Kerk, 
’s-Hertogenbosch
7 september: Tobias Horn, Stuttgart

Gratis orgelconcerten 
op zaterdagmiddagen in de zomer 
van 16.00 tot 16.30 uur

5 juni: Laurens de Man, ‘s-Hertogenbosch

12 juni: Mark Christiaanse, Yerseke

19 juni: Mark van Nispen, Tilburg

26 juni: Daan Boertien, Breda

3 juli: Henk-Jan Out, Oss

10 juli: Jamie de Goei, Vianen

17 juli: Tannie van Loon, Eindhoven

24 juli: Iskander Zalialdinov, Antwerpen

31 juli: Rowan v. d. Westen, Raamsdonksveer

7 augustus: Erik Visser, Amsterdam

14 augustus: An van Tuijl, Zaltbommel

21 augustus: Leen Kranendonk, Sprang-Capelle

28 augustus: Bert Augustus, Sint-Oedenrode

4 september: Gert-Jan Smit, ‘s-Hertogenbosch

11 september: Stephan van de Wijgert Amsterdam

www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl

Grote Kerk
Breda

Elke vrijdagavond 
van 9 juli t/m 27 augustus 
op het 4-klaviers Flentrop-orgel.
Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. 

Toegang: € 8,-, Pas65, BredaPas, NieuweVeste-
Pas en CJP: € 6,- Kinderen tot 12 jaar onder 
begeleiding gratis. Programmaboekje met alle 
programma’s en toelichtingen: € 5,-

9 juli Bert Mooiman (Den Haag, Breda)
 
16 juli Zsuzsa Elekes (Hongarije) 

23 juli Jean-Baptiste Robin (Parijs) 

30 juli Sietze de Vries (Roden) 

6 augustus Henco de Berg (Breda) 

13 augustus Kees van Houten (Helmond) 

20 augustus Winfried Bönig (Keulen) 

27 augustus Klaas Stok (Zutphen) 

www.stichtingorgelconcertenbreda.nl/

Sint-Lambertuskerk
Rosmalen

 Zondag 13 juni
 Arno van Wijk en strijkers-trio 

 Zondag 26 september 
 Jan Willems en Vocaal Ensemble Pur Sang

 Zondag 17 oktober
 Kees van Houten, orgel

Toegang vrij, met bijdrage suggestie: 
€ 5,- (CJP/65+ € 3,50)
Aanvang 16.00 uur. 

In de loop der jaren is het nodige aan dit or-
gel gewijzigd. Van der Aa wijzigde in 1879 
de windvoorziening, terwijl in 1909 het orgel 
werd aangepast naar de geest des tijds, waar-
bij een aantal strijkers werd geplaatst. Bij de 
bouw van de nieuwe Willibrorduskerk in 1927 
werden nog enkele wijzigingen doorgevoerd 
en werd het orgel op een oxaal achterin de 
kerk geplaatst. In 1944 werd het orgel ern-
stig beschadigd bij het opblazen van de toren. 
Een beperkte restauratie vond plaats in 1952. 
Op advies van Hans van der Harst werd eind 
tachtiger jaren het orgel gerestaureerd en ge-
reconstrueerd door Frans Vermeulen, waarbij 
het orgel voor een betere klankuitstraling en 

Dispositie  

Manuaal
Prestant Disc  16’
Cornet Disc  5 st
Prestant  8’
Bourdon  16’
Quintadeen  8’
Prestant  4’
Holpijp  8’
Octaaf  2’
Fluit  4’
Quint(-fluit)  3’
Veldfluit  2’
Mixtuur  5 st
Trompet Bas  8’
Trompet Disc  8’
Clairon Bas  4’
Hautbois Disc  8’
Tremulant

Pedaal 
aangehangen W
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een beter gebruik in de liturgie voor in de kerk 
op de begane grond geplaatst werd. De gere-
construeerde kas toont als een juweel in deze 
kerk. De gewijzigde windvoorziening bleef bij 
deze restauratie gehandhaafd. Een ontbrekend 
discantregister Hautbois 8 vt zal dit jaar onder 
advies van Rogér van Dijk door Verschueren 
uit Heijthuijsen worden bijgeplaatst. Het voor 
ons land unieke Delahaye-orgel heeft dan on-
derstaande dispositie (ladevolgorde).
Gelet op de werkzaamheden aan het orgel vin-
den er dit jaar hier geen concerten plaats.

*de naam Delahaye werd ook wel geschreven als De 
Lahaye, De la Haye of Delheye.

Delahaye-orgel 
in Teteringen 
wordt gecompleteerd........
Op 5 november 1823 werd met 
Jean-Joseph Delahaye (1786-1845) 
een contract getekend voor het maken van 
een nieuw orgel. 
Het orgelmakersgeslacht Delahaye*, dat 
vanuit Antwerpen werkzaam was, plaatste 
in Nederland o.a. orgels in Bergen op Zoom, 
Breda, Gouda (nu geplaatst in Moordrecht), 
Dongen, Teteringen en Eindhoven. 
Veel van hun orgels in Nederland zijn 
helaas verloren gegaan.
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Bij de recente restauratie door de Orgelmakers Pels & Van 
Leeuwen onder advies van Jos Laus, werd met name conser-
verend gerestaureerd. Oorspronkelijk was geadviseerd terug 
te gaan naar een reconstructie van de oorspronkelijke mecha-
nische aanleg van het orgel met de klaviatuur midden onder 
het front, waarbij een groot deel hiervan subsidiabel zou zijn. 
Maar het parochiebestuur zag hiervan af, mede ingegeven 
door de plaats van het orgel en ook haar eigen beperkte mid-
delen.
Kort voor kerst 2009 werden de restauratiewerkzaamheden 
en de uitbreiding afgerond. De verschillende wijzigingen die 
het instrument de afgelopen 100 jaar onderging zijn zodanig 
aangepast, dat het nog resterende pijpwerk van Vollebregt 
zoveel mogelijk werd teruggeplaatst in de sfeer van het oor-
spronkelijke concept. Zo werd de Quint 3 vt van Vollebregt 
weer teruggeplaatst naar het hoofdmanuaal, terwijl de Flûte 
Harmonique 8 vt (uit 1933) van het hoofd- naar het tweede 
manuaal werd geplaatst. De Terts 1 3/5 vt, ooit ontstaan uit de 
oude Flageolet 1 vt van Vollebregt, werd weer door het bijma-
ken van 7 hoogste pijpjes teruggebracht naar zijn oorsprong. 
Ook werd de voormalige Bourdon 16 vt van Vollebregt, welke 
van C-H gebruikt was voor het pedaal, weer – aangevuld - 
teruggeplaatst op het manuaal. De Cornet kreeg twee nieuwe 
(hoogste) koren in passende factuur gecompleteerd. Op het 
tweede manuaal werd de ontbrekende, door Vollebregt ooit 
gedisponeerde, Prestant 4 vt weer toegevoegd.
Het pijpwerk werd schoongemaakt en - waar beschadigd - 
hersteld. Het houten pijpwerk van de Bourdon 16 vt werd uit-
gelijmd waarbij de bovenlabia en opsneden werden hersteld 
naar de oorspronkelijke factuur. Helaas bleef de aluminium 
bronslaag op het tinnen frontpijpwerk om financiële redenen 
gehandhaafd.  De intonatie werd herzien en het in 1933 en 
1951 bijgeplaatste pijpwerk werd in de klankrichting van Vol-
lebregt aangepast. Het pedaal werd t.o.v. de situatie 1951 
uitgebreid met een drietal stemmen op een nieuw geplaatste 
kegellade. De kas, waarvan alleen het front nog dateert van 
Vollebregt, werd zeer zorgvuldig en fraai gerestaureerd. Het 
gehele front is opnieuw in de was gezet. De gehele achter-
kas werd vernieuwd en gecompleteerd. Met het door de or-
gelbouwer geleverde materiaal werd dit werk geklaard door 
eigen parochianen. Aan weerszijden van de orgelkas werd 
rasterwerk aangebracht voor o.a. het nieuw geplaatste vrije 
pedaal. Dit werd in dezelfde donkere kleurstelling als het front 
uitgevoerd.
Qua klankkleur is nadrukkelijk weer aansluiting gevonden bij 

het Vollebregt-pijpwerk. Ook de dispositie grijpt meer terug 
op het oorspronkelijk concept, zij het met toevoeging van en 
verrijking met het zelfstandig pedaal. Het is jammer dat het 
parochiebestuur niet de keus heeft durven maken voor een 
volledige reconstructie naar het oorspronkelijk concept. Des-
alniettemin kan men in Best genieten van hun hernieuwd Vol-
lebregt-orgel.

Tot slot de huidige dispositie.

.....Restauratie van het Vollebregt-orgel in  de Sint-Odulphuskerk te Best.......

In november 2009 werd het door 
de Orgelmakers Pels & Van Leeuwen 
te ’s-Hertogenbosch gerestaureerde 
orgel van de Sint-Odulphusparochie 
te Best in gebruik genomen. 
Nadat in 1997 een orgelfonds was 
opgericht met als doelstelling het 
financieren van de restauratie, 
waarbij het orgel ook in een meer 
oorspronkelijke situatie zou kunnen 
klinken, kon eindelijk het klinkend 
resultaat worden beluisterd.
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Het Vollebregt-orgel
Op 15 augustus 1852 werd het door J. Vollebregt en Zoon 
nieuw gebouwde orgel in de Sint-Odulphuskerk in Best in ge-
bruik genomen. Voor die tijd had een ensemble, eigenlijk een 
klein orkest, de muzikale inbreng bij de missen in deze kerk. 
Waar in veel kerken de muziek bijna belangrijker werd dan de 
eucharistie, werd in 1842 door de Vicaris van Den Bosch een 
verbod uitgevaardigd om zonder zijn voorafgaande toestem-
ming andere muziekinstrumenten dan het orgel bij de mis 
te gebruiken. In Best mochten met zijn toestemming enkele 
strijkers het zangkoor begeleiden tot het gereedkomen van 
het nieuwe orgel.
Mede dankzij een gift van ƒ 500,- van Joannes Zwijsen, aarts-
bisschop van Utrecht, die ooit pastoor in Best was geweest, 
kon opdracht worden geven voor de bouw van een nieuw or-
gel door Johannes Vollebregt.
Het orgel had de navolgende dispositie:

Dispositie
Manuaal 
Prestant 8 vt
Bourdon 16 vt
Holpijp 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Quint 3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet disc  5 st
Mixtuur 3 st
Trompet 8 vt

Positief 
Prestant 4 vt
Bourdon 8 vt
Viola di Gamba 8 vt
Gemshoorn 4 vt
Nachthoorn 2 vt
Flageolet 1 vt
Dulciaan 8 vt

Pedaal 
Aangehangen

Afsluiting
Tremulant

Naar de nieuwe kerk 
en latere restauraties

Restauratie in 2009

Dispositie
Manuaal 
Bourdon 16 vt deels ¹)
Prestant 8 vt ¹)
Bourdon 8 vt ²)
Octaaf 4 vt ¹)
Fluit 4 vt 
Quint 2 2/3 vt ¹)
Octaaf 2 vt ¹)
Mixtuur 2-3 st deels ¹)
Cornet disc 5 st deels ¹)
Trompet 8 vt ²)

Positief 
Salicionaal 8 vt ³)
Fluit Harmoniek 8 vt ³)
Holpijp 8 vt ³)
Prestant 4 vt 
Blokfluit 4 vt ³)
Nachthoorn 2 vt ¹)
Flageolet 1 vt deels ¹)
Basson Hobo 8 vt ²)

Pedaal 
Subbas 16 vt
Octaafbas 8 vt ³)
Gedekt 8 vt
Fagot 6 vt
Trompet 8 vt

¹) = Vollebregt
²) = 1933
³) = 1951
Overig: nieuw 
of gebruikt 20e eeuw

Koppelingen:
I + II
P + I
P + II
P + II 16 vt

Speelhulpen
Vrije combinatie
Vaste combinaties p mf f t
Automatisch piano-pedaal

Nadat in 1882 de huidige nieuwe kerk was gewijd, een forse 
kruisbasiliek naar een ontwerp van architect Karl Weber, werd 
in 1884 de nieuwe toren aan de kerk gebouwd: met zijn 64,6 
meter 5 meter hoger dan de toren van Oirschot!
In 1886 kreeg de orgelmaker Vingerhoets uit Hilvarenbeek 
opdracht het orgel naar deze kerk (veel hoger dan de vorige) 
over te plaatsen. Het kreeg een plaats dwars op het oxaal 
tegen de linker torenmuur, zodat er veel ruimte op de galerij 
was voor het koor. Nadat in 1921 een elektrische windvoor-
ziening werd aangelegd, werd in 1933 het orgel midden op 
het zangkoor geplaatst, zodat de klankuitstraling verbeterde 
en het front normaal zichtbaar werd vanuit de kerk. Daarbij 
zou ook de dispositie zijn aangepast 
Kerk en orgel werden in 1944 door oorlogsgeweld ernstig be-
schadigd. In 1950-1951 werd het orgel hersteld, omgebouwd 
(elektro-pneumatisch) en uitgebreid met een vrij pedaal met 
twee stemmen door Gebr. Vermeulen. Dit was mede mogelijk 
dankzij de rijksbijdrage voor herstel van oorlogsschade. Bij 
deze restauratie werden dertien bestaande registers overge-
nomen uit het oude orgel, waarvan er slechts negen van Vol-
lebregt waren, terwijl ook het front en delen van de zijwanden 
van de kas werden gebruikt. De manuaalomvang werd uitge-
breid van f³ naar g³.
Het front maakt in deze hoge kerk een gedrongen indruk. 
Ongetwijfeld was de ruimte boven het oxaal in de oude kerk 
veel lager. De orgelkas is met het lofwerk rijk en bijzonder 
versierd. Met name moeten de saterkopjes op de kappen van 
de zijtorens vermeld worden.

Geraadpleegde bronnen:
Het Historische Orgel in Nederland (1850 – 1858), NivO, Amsterdam
F.P.M. Jespers & A. van Sleuwen, “Tot roem van zijn makers”, 
Een studie over J. J. Vollebregt en zoon meester orgelmakers te 
‘s-Hertogenbosch, ‘s-Hertogenbosch 1978
H. F. C. Rooijackers, Geschiedenis van het Vollebregtorgel in de Sint-
Odulphuskerk
Gegevens beschikbaar gesteld door Jos Laus en Peter van Rumpt

Met dank aan Peter van Rumpt voor de ontvangst in de orgelmakerij, 
de heer en mevrouw Beenker voor de ontvangst in de kerk, en aan 
Jos Laus voor het ter beschikking stellen van de benodigde stukken.
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Wie de orgels in de kerken van Hilvarenbeek (1840), Diessen 
(1859) en Eersel (1838) bekijkt, zal ongetwijfeld onder de 
indruk komen van de voorname proporties en het rijke snij-
werk, vol slingers en krullen. Orgelmaker Bernard van Hirtum 
(1792-1875) moet een vaardig schrijnwerker en beeldhouwer 
zijn geweest. Dit is voor orgelmakers uitzonderlijk, want de 
meesten laten het snijwerk voor hun orgels door specialis-
ten vervaardigen. De gewone orgelmaker zorgt in de eerste 

geen orgel kon betalen. Overigens komen de grote beelden in 
Hilvarenbeek uit een Antwerps atelier, ze zijn pas na de dood 
van Van Hirtum aangeschaft.

Toen in 1968 het orgel van Hilvarenbeek werd gerestaureerd, 
ging men nazoeken wie Bernard van Hirtum eigenlijk was. 
Hij is geboren in Hilvarenbeek en heeft er zijn hele leven ge-

woond. Hoe kwam hij dan aan die vaardigheden? Zijn vader 
Nicolaas (1752-1810) bleek ook orgelmaker te zijn geweest. 
Die was geboren in Sint-Oedenrode. De familie was katholiek. 
In de achttiende eeuw hadden de katholieken in Oost-Brabant 
bijna nergens een orgel in hun dorpskerk, want dat was de 
generaliteitsperiode en katholieken mochten hun eredienst 
alleen in schuurkerkjes verrichten. Wat kon Nicolaas van 
Hirtum aanvangen als orgelmaker?
In 1977 ontdekte Ad van Sleuwen dat een achterkleinzoon van 
deze orgelmakers nog een familiekroniek bezat. Het bleek dat 
Nicolaas van Hirtum bij zijn huwelijk in 1791 – met een Hilva-
renbeekse – vol grote plannen aan deze Kronyk was begon-
nen. Daar kwam niet zoveel van terecht. Toch beschreef hij al 
zijn werkzaamheden tussen de jaren 1781 en 1797, aanvan-
kelijk in protestantse kerken, later ook in katholieke. Ook zoon 
Bernard voegde een beschrijving toe van de twaalf orgels die 
hij bouwde tussen 1815 en 1859. Verder staan in de Kronyk 

Kroniek verried bouwstijl   Van Hirtums

Orgelexcursie 
      zaterdag 15 mei 2010
..........naar de Van Hirtum-orgels in      Eersel, Diessen en 
                                                               Hilvarenbeek..........

Van Hirtum wordt altijd 
vermeld bij de grote 
Brabantse orgelmakers 
van de negentiende eeuw. 
Maar lange tijd was de 
stijl van hun eigenaardige 
instrumenten onduidelijk. 
Totdat in 1977 hun 
familiekroniek werd ontdekt. 
Hierin blijkt dat hun orgels 
het Rijnlandse rococo 
vertegenwoordigen.
nog gedichten, financiële aantekeningen en recepten. Vooral 
de eerste (enigszins kromme) zin van de beschrijvingen van 
Nicolaas van Hirtum verraadt veel. “In het jaar 1781 den 21 
maay zoo ik tuys gekoomen zijnde van de stat Ceulen, alwaar 
ik t orgelmaaken grondig geleert had, noom ik mijn eerste 
woonplaats tot Waalwijk in de Langstraat”. Hoe Nicolaas in 
Keulen verzeild is geraakt, weten we niet, maar hij suggereert 
dat hij er een flinke tijd in de leer is geweest. Daar woonden 

nig, die ook in Nederland enige orgels bouwde. Zijn grootste 
instrument staat in de Stefanuskerk in Nijmegen, voltooid in 
1776. In die orgels zie je een zelfde breedtewerking als in 
Hilvarenbeek en Diessen. 

Zo kunnen we de bouwstijl van vader en zoon Van Hirtum 
begrijpen: het Rijnlandse rococo. Het is een klankwereld met 
boventoonrijke prestanten, allerlei fluiten, frisse tertsregisters 
en zangerige tongwerken. De orgels zijn gedacht voor heldere 
stukken met galante melodieën, in de stijl van de Weense 
Klassieken, dus Haydn, Mozart en hun navolgers. Bernard van 
Hirtum was zelf ruim vijftig jaar organist in Hilvarenbeek, en 
heeft vermoedelijk dit soort muziek gespeeld. Dat gebeurde 
in het midden van de negentiende eeuw nog veel in Noord-
Brabant (en heel West-Europa), terwijl het al een beetje een 
ouderwetse stijl was geworden. Maar bij het grote publiek 

Brabanders of niet?

bleef die muziek populair, tot op de dag van vandaag. Ook 
orgelmaker Frans Smits hield ervan, hij componeerde zelfs 
kerkmuziek in de Weense stijl. Ook al verschilde zijn bouw-
techniek van die van Van Hirtum, hun muziekideaal lag dicht 
bij elkaar. Dat is een belangrijke reden waarom in Eersel de 
combinatie van de kas van Van Hirtum en een binnenwerk 
van Smits (uit Groot-Linden, 1850) best geslaagd is. Anders 
gezegd: ook dit orgel klinkt zoals het eruit ziet: feestelijk.

Rijnlands en Weens rococo

plaats voor het muziekinstrument, met 
alle technische onderdelen.
De orgels van Van Hirtum hebben nog 
iets aparts. De fronten hebben een breedtewerking die in 
Brabant ongebruikelijk is. Het bescheiden orgel van Eersel 
heeft al zeven geledingen, Hilvarenbeek zelfs elf. Zo’n breed-
tewerking kwam in Frankrijk en het gebied rond Luik wel voor. 
Ook de klank van de orgels heeft iets zuidelijks, evenals de 
toepassing van het kistpedaal. Zodoende ontstond in het mid-
den van de twintigste eeuw het idee dat Van Hirtum het vak 
ergens in het zuiden geleerd zou hebben.
Ik wijs op nog een paar kenmerken van de orgelfronten. Ty-
perend voor Van Hirtum zijn de palmtakken en horens als 
versieringen, en grote krullen ter ondersteuning. Bijzonder 
mooi zijn de gesneden muziekinstrumenten aan de zijkanten 
van het front, en in Eersel in de potten bovenop het orgel. 
We zien violen, klarinetten, dwarsfluiten, hoorns, trombones, 
de ophicleïde (een soort gekrulde fagot) en zelfs de schellen-
boom. Een aantal van deze instrumenten was in de katholieke 
dorpskerkjes in gebruik tussen 1770 en 1850, toen men nog 

toen beroemde 
orgelmakers zo-
als Ludwig Kö-
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Voor de kerk van Sint Petrusbanden 
te Hilvarenbeek krijgt Van Hirtum, die 
vanaf 1816 hier organist is, in 1838 de 
opdracht tot de bouw van een nieuw 
tweeklaviers orgel. Het positief wordt 
opgeleverd in juni 1841, het gehele or-
gel in mei 1843. 
In 1861 wordt het orgel opgesierd met 
een zestal beelden, vervaardigd in het 
atelier van Goossens te ‘s-Hertogen-
bosch. Antony Vingerhoets (de timmer-
mansknecht van Van Hirtum) verricht in 
1878 enkele kleine werkzaamheden en 
vervangt enkele jaren later enkele registers, 
waarbij het orgel geromantiseerd wordt. 
In 1905 leidt een verbouwing van het 
inwendige van de kerk tot een verras-
sende, zeer ingrijpende verplaatsing van 
het orgel. Het orgel wordt op last van de 
pastoor door P.J. Vermeulen & Zonen uit 
Weert dwars op de galerij tegen de noor-
delijke wand in de toren geplaatst. La-
den en mechaniek blijven ongewijzigd. 
De Trompet 8 vt van het manuaal en de 
pedaal-bazuin worden opgeslagen. Het 
front van het positief verdwijnt geheel 
(het frontpijpwerk wordt in de kas ge-
plaatst), terwijl snijwerk en torenbe-
kroningen niet worden herplaatst en de 
zijvelden van het front van het manuaal 

worden verwijderd. Een nieuwe maga-
zijnbalg wordt geplaatst, de toonhoogte 
wordt verhoogd. Het koor heeft nu de 
ruimte! 
Het zo karakteristieke kistpedaal van Van 
Hirtum moet in 1945 het veld ruimen 
voor een genormaliseerd pedaalklavier, 
maar blijft gelukkig wel bewaard.
Na een grote kerkrestauratie wordt ook 
het orgel in 1969 gerestaureerd door de 
Gebroeders Vermeulen uit Weert. Het 
orgel wordt weer in de balustrade ge-
plaatst, waarbij het positief wordt gere-
construeerd. Men herstelt de veronder-
stelde oude toonhoogte van a=415 Hz. 
Het orgel krijgt twee spaanbalgen, terwijl 
enkele vulstemmen als nieuw pijpwerk 
herplaatst worden en het oorspronke-
lijke kistpedaal zijn plek hervindt. 
Bij de klankrestauratie en klankrecon-
structie in 2005, uitgevoerd door Hans 
van Rossum, wordt op basis van histo-
risch onderzoek de toonhoogte op 390 
Hz bepaald en de winddruk op 63 mm/
wk. Hierdoor wordt een optimale aan-
spraak van het pijpwerk en een betere 
verhouding in het klankkleurenpalet be-
werkstelligd. Tevens werd de windvoor-
ziening binnen de bestaande mogelijk-
heden vooralsnog geoptimaliseerd.

.................... zaterdag 15 mei 2010 ............. orgel-excursie ...............
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Sint Petrusbanden Hilvarenbeek

Sint-Willibrorduskerk te Eersel

Sint-Willibrorduskerk te Diessen

Van de door Van Hirtum 
gebouwde orgels is slechts 
een zestal (goed)deels bewaard 
gebleven. Het betreft alle 
instrumenten van 
Bernard van Hirtum. 
Naast de bij deze excursie te 
bezoeken orgels betreft dit de 
instrumenten in de Hervormde 
kerk van Sprang-Capelle 
(‘s-Grevelduin-Capelle, 1820/ 
1823), in de Hervormde kerk in 
Cuijk (1830) en in de parochie-
kerk van Lierop (1856).

De Sint-Willibrorduskerk in Diessen be-
schikt sinds 1859 over een prachtig 
tweeklaviers orgel van de hand van Ber-
nard van Hirtum. Het beschikte over een 
aangehangen (kist)pedaal van C-f. Vin-
gerhoets voerde hier in 1880 de toon-
hoogte op en verving enkele registers 
door meer romantische. In 1937 moest 
het orgel uit de balustrade tegen de to-
renwand geplaatst worden, waarbij de 
klaviatuur onder het verhoogde positief 

In de Sint-Willibrorduskerk te Eersel bouwde Bernard 
van Hirtum in 1838 een eenklaviers balustradeorgel 
op viervoets basis met een gedeelde Trompet 8 vt. 
Wijzigingen in 1909 (A. Goyvaerts uit Lier) en een 
overplaatsing en wijzigingen in 1924 deden afbreuk 
aan het oorspronkelijke concept. In 1949 werd 
een geheel nieuw elektro-pneumatisch orgel 
in de oude kas gebouwd door Verschueren 
uit Heythuysen. De lade van Van Hirtum en 
de Trompet kregen een plaats in een 
Verschueren-orgel in de Gereformeerde 
kerk te Domburg. In 1969 werd door 
Verschueren een tweetal plannen ge-
presenteerd voor een nieuw orgel voor
Eersel. Onder advies van Hub Houët 
en Hans van der Harst werd gekozen 
voor een eenklaviers orgel, waarbij 
de oude kas van Van Hirtum gecom-
bineerd werd met het binnenwerk 
van een Smits-orgel uit 1850, 
gebouwd voor Groot-Linden. 
Hiervan was de kas van Smits 
verloren gegaan. Deze symbiose 
werd in 1972 uitgevoerd door 
Verschueren, waarbij de schit-
terende bovenkas van Van Hirt-
um prachtig werd hersteld. In 
de Gedekt 8 vt van het pedaal 
is het pijpwerk van c-d’ nog 
van Van Hirtum (uit de vroe-
gere Fluit 4 vt).
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werd geplaatst. Het positief kreeg een 
nieuwe lade met pneumatiek. Delen van 
de kas verdwenen bij deze operatie, die 
werd uitgevoerd door de Gebroeders 
Vermeulen uit Weert.
Precies 40 jaar later volgde, na een 
kerkrestauratie in 1972 waarbij het orgel 
onbespeelbaar werd, een reconstructie 
onder advies van Hans van der Harst. 
Hierbij werd wel de magazijnbalg uit 
1937 gehandhaafd, evenals de toen ge-

plaatste fraaie Trompet 8 vt, afkomstig 
uit de basiliek te Meerssen (vermoede-
lijk te dateren rond 1750). Dankzij het 
bewaard gebleven frontontwerp kon een 
uitstekende kasreconstructie plaatsvin-
den, waardoor nu zeer fraai snijwerk dit 
mooie Van Hirtum-ontwerp siert. Het ligt 
in de bedoeling dat het orgel van Diessen 
in 2011 gerestaureerd zal worden door 
Hans van Rossum. 
(Zie de voorpagina voor de afbeelding)

Zes Van Hirtum-
orgels 

Van Hirtum-excursie
De voorjaarsexcursie van de Bra-
bantse Orgelfederatie in samenwer-
king met maandblad de Orgelvriend, 
zal plaatsvinden in Eersel, Diessen 
en Hilvarenbeek, drie bij elkaar lig-
gende plaatsen, waar instrumenten 
staan van Bernard van Hirtum. Zo-
als gebruikelijk wordt van de drie 
te bezoeken orgels een cd opgeno-
men, welke aan het eind van de ex-
cursiedag aan de deelnemers wordt 
uitgereikt.
We starten in de Willibrorduskerk in Eer-
sel, waar ook de excursiebijdrage van 
€ 15,- per persoon (incl. cd) kan wor-
den voldaan. Getracht wordt aan het 
eind van de morgen een kleine wande-
ling door de historische kern van Eersel 
te organiseren, waar ook de lunch kan 
worden genuttigd. Daarna bezoeken wij 
het Van Hirtum-orgel in Diessen en wij 
sluiten de middag af in Hilvarenbeek. 
Daar is tevens door Landgoed Gerianna, 
‘hofleverancie’ van de Brabanste Orgel-
federatie, een uitgebreide stand met 
orgel-cd’s ingericht. Na afloop van de 
excursie zal iedere deelnemer de Van 
Hirtum-cd ontvangen, waarbij men nog 
gelegenheid heeft onder het genot van 
een drankje wat na te praten.

S.v.p. voor deze excursie aanmelden 
via excursie@brabantorgel.nl of per 
briefkaart aan Piet Groenendijk, 
Zuiderkruislaan 32, 5694 LV Breugel.

Programma
10.00 uur Welkom in de Willibrordus-
kerk in Eersel met koffie en programma-
boekje.
10.30 uur Welkomstwoord in de kerk. 

10.35 uur Toelichting op historie van 
het orgel door Frans Jespers en klank-
demonstratie door Ad van Sleuwen.
10.45 uur Gelegenheid tot vrij spel.
11.20 uur Afsluitende korte orgelbe-
speling door Ad van Sleuwen. Daarna 
gelegenheid tot wandeling in historische 
kern van Eersel, lunch op eigen gele-
genheid.
13.30 uur Welkom in de Willibrordus-
kerk in Diessen, toelichting op het orgel 
en zijn historie en klankdemonstratie 
door Ad van Sleuwen.
13.45 uur Gelegenheid tot vrij spel.
14.25 uur Afsluitende korte orgel- 
bespeling door Ad van Sleuwen.
15.00 uur Welkom in de kerk van Sint 
Petrus Banden te Hilvarenbeek, 
toelichting op het orgel en zijn historie 
en klankdemonstratie door Piet Groe-
nendijk.
15.15 uur Gelegenheid tot vrij spel.
16.00 uur Afsluitende orgelbespeling 
door Piet Groenendijk.
16.30 uur Uitreiking cd en ‘nazit’.
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.....Najaars-excursie op zaterdag 8 oktober........
........naar ’s-Hertogenbosch,    Rosmalen en Nistelrode.......

Wij bezoeken het Vollebregt-orgel (uit 
1851) in de Sint-Cathrien in ’s-Herto-
genbosch. Willem Hörmann, titularis in 
deze kerk, is onze gastheer. Hij zal ons 
de wetenswaardigheden van dit orgel 
vertellen. In Rosmalen staat in de Sint-
Lambertuskerk een F.C.Smits-orgel (uit 
1850) dat door Kees van Houten zal 
worden toegelicht en bespeeld.
In de Sint-Lambertuskerk in Nistelrode 
bezoeken wij tenslotte het Van Dinter-
orgel uit 1858, een galant werk, dat 
gepresenteerd zal worden door Piet 
Groenendijk.
Uiteraard zal ook een cd verschijnen 
met orgelspel van genoemde drie or-
ganisten onder de titel Brabants Orgel-
rijkdom VII. 
De excursiebijdrage, inclusief cd en 
programmaboekje, bedraagt € 15,- per 
persoon. 
Nadere gegevens en de wijze van aan-
melding voor deze excursie vindt u op 
www.brabantorgel.nl. 

Ieder voorjaar 
belegt de 
Brabantse Orgelfederatie 
een thema-excursie 
rond een orgelmaker
(zie blz. 36-37), 
en ieder najaar 
een regio-excursie.

De najaars-excursie 
2010 voert ons naar 
een drietal totaal 
verschillende en 
boeiende instrumenten.

Vollebregt-orgel (1851) 
   Sint-Cathrienkerk, ’s-Hertogenbosch.

F.C. Smits-orgel (1850) 
   Sint-Lambertuskerk, Rosmalen.

Van Dinter-orgel (1858) 
   Sint-Lambertuskerk, Nistelrode.

In 1850 kreeg J. Vollebregt de opdracht tot de bouw van een 
groot drieklaviers orgel met 41 stemmen in deze kerk. Hier-
van was de Principaal 16’ van het pedaal gecombineerd met 
de Praestant 16’ van het Groot Manuaal. Het orgel werd in 
1851 geplaatst.  In 1915 werd het orgel in de vernieuwde 
kerk door Maarschalkerweerd herplaatst in de absis, waar-
bij helaas de zijtorens ingekort moesten worden. Hij verving 
o.a. de spaanbalgen door een magazijnbalg, verwijderde de 
zwelkast en wijzigde de dispositie en vernieuwde registers. 
In 1956 volgde een restauratie door Verschueren, waarbij de 
dispositie werd aangepast en nieuw pijpwerk werd geplaatst. 
Bij de laatste consoliderende restauratie in 2007 door Ver-
schueren werden o.a. windvoorziening, mechaniek en pijp-
werk hersteld.

In 1850 leverde F.C. Smits I in deze kerk een nieuw orgel op met 
op ieder van de beide manualen 8 stemmen. Het orgel had een 
aangehangen pedaal. Het uiterlijk wekt de indruk dat dit orgel 
een rugwerk heeft, maar dit is een loos front. Het onderposi-
tief is onderin de hoofdkas ondergebracht. De klaviatuur bevindt 
zich aan de rechterzijde. Herstel en restauratie vond plaats in 
1876 door F.C. Smits II en in 1918 door H.W.J. Smits. De laatste 
plaatste toen o.a. nieuwe klavieren. Het orgel is in 1944 door 
oorlogsgeweld beschadigd. In 1970 restaureerde Verschueren dit 
orgel en verving de klavieren door bestaande Smits-klavieren uit 
het orgel van de voormalige parochiekerk in Alphen aan de Maas 
(zwarte ondertoetsen, boventoetsen met ivoor belegd!). De lade 
van het onderpositief is chromatisch, het Groot Manuaal is ge-
deeld in C- en Cis-kant.

Het oorspronkelijk voor deze kerk in 1857 door P. van Nistelrooij 
gebouwde orgel ging in 1921 bij de vergroting van de kerk ver-
loren. M.H. van Dinter bouwde het huidige orgel in 1858 voor 
de r.-k. kerk in Westerblokker: twee klavieren met resp. 13 en 8 
stemmen en aangehangen pedaal. In 1874 plaatste Gradussen 
een nieuwe chromatische lade voor het Onderpositief en wijzigde 
de dispositie. Rond 1905 werd het orgel naar achteren op de 
galerij geplaatst en werd het front van het onderpositief verwij-
derd. Na de sluiting van de kerk in Westerblokker in 1973 kocht 
de parochie te Nistelrode het orgel aan, dat in 1977 door Jos 
Vermeulen hier werd geplaatst. Daarbij werd o.a. het front van 
het onderpositief gereconstrueerd, het snijwerk gecompleteerd 
en de windvoorziening vernieuwd. Het pijpwerk van Gradussen 
bleef gehandhaafd.  In 1997 restaureerde Flentrop het orgel.
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Ondanks dat er bij Kees thuis aanvankelijk geen piano in huis 
was werd hij gegrepen door dat instrument bij een vriendje 
thuis, waar hij vaak op probeerde te spelen. In zijn opvat-
tingen bestaat toeval niet, dus toen er voor hem een werd 
aangeschaft en hij via zijn bij het kerkkoor zingende vader 
als hulporganist de mis in de Sint Lambertuskerk van Hel-
mond op het zeer veelzijdige en historische Robustelly-orgel 
uit 1772 mocht begeleiden, rolde hij als vanzelf de wereld 
van het kerkorgel en, in het bijzonder, die van Bach’s muziek 
in. In 1957 werd hij daar benoemd tot organist. Zijn eerste 
orgellessen kreeg hij bij Hub Houët, orgelvakdocent aan het 
Tilburgse Conservatorium. Toen hij na zijn gymnasiumoplei-
ding dan ook voor het Conservatorium koos, deed hij naast 
piano bij Paul Niessing meteen hoofdvak orgel bij Houët. Die 
bracht hem de essentiële orgeltechniek bij, al was dat in die 
tijd nog hakken-tenen op het pedaal en alles legato. Maar van 
Houten was eigenwijs, en wilde alles zelf uitzoeken, vooral 
door zichzelf af te vragen wat een componist in bepaalde wer-
ken eigenlijk bedoelde, proberen te doorzien wat de kern van 

een compositie vormt. Kees leerde van Louis Toebosch, zijn 
docent improvisatie, dat je je fantasie vanuit een opgegeven 
thema kunt laten opbloeien, en van Cor Kee dat je een im-
provisatie ook structuur kunt geven, zoals van een fuga of 
passacaglia.]

Direct na het afstuderen, midden jaren zestig, maakte Houët 
Kees attent op een wezenlijk nieuwe benadering van de oude 
muziek. Gustav Leonhardt komt dan met nieuwe ideeën over 
de oorspronkelijke speelwijze en op articulatie. Kees van Hou-
ten realiseerde zich meer en meer dat alles puntgaaf technisch 
foutloos spelen slechts de basis is, maar dat een eigen visie 
op de orgelwerken de muziek veel meer diepgang geeft. Al bij 
zijn eerste orgelconcerten in 1961 schreef Kees toelichtingen 
op de te spelen werken. Dat was in die tijd niet gebruikelijk, 
maar hij wilde iets persoonlijks schrijven over wat je als luis-
teraar te horen krijgt. Uiteraard vanuit zijn eigen interpreta-
tie, maar wel degelijk gebaseerd op studie van wat de com-
ponist schreef en vanuit diens context gedacht. Deze aanpak 

zaterdag 15 mei 
Hoogstraten (België)   

zondag 13 juni 20.15 uur
Boxtel St.Petruskerk (Smits-orgel) Bach en Schumann 

vrijdag 2 juli 19.30 uur
Hilversum St.Vituskerk (van den Brink-orgel) Bach-concert 

dinsdag 27 juli 20.00 uur
Amersfoort Joriskerk (Naber-orgel) Bach-concert 

woensdag 28 juli 20.00 uur 
Leeuwarden Grote Kerk (Müller-orgel) Bach-concert 

maandag 2 augustus 20.15 uur
Vaals Hervormde Kerk (Teschemacher-orgel)   

donderdag 5 augustus 20.15 uur
Noordwijk Oude Jeroenskerk (Knipscheer-orgel) Bach en Schumann 

zondag 8 augustus 15.00 uur
Rotterdam Grote of St. Laurenskerk (Marcussen-orgel) Bach-concert 

vrijdag 13 augustus 20.00 uur
Breda Grote Kerk Bach en Schumann 

zaterdag 14 augustus 15.30 uur
St.Oedenrode St.Martinuskerk (Smits-orgel)  

zondag 22 augustus 15.30 uur
Helmond St.Lambertuskerk (Robustelly-orgel) Bach en Schumann 

dinsdag 24 augustus 20.15 uur
Zwolle Grote Kerk (Schnitger-orgel) Bach en Schumann 

vrijdag 27 augustus 20.00 uur
Roden Herv. Catharinakerk (Hinsz-orgel) 

zaterdag 28 augustus 15.00 uur 
Zaltbommel St.Maartenskerk (Wolfferts-Heyneman-orgel) Bach en 
Schumann 

zondag 10 oktober 14.00 uur
Puiflijk Saamhorigheidsorgel 

zondag 17 oktober 16.00 uur
Rosmalen Lambertuskerk (Smits-orgel) 

.....Kees van Houten, 70 jaar.....................           .................................
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leidde bij de opnamen voor de CD van Bach’s Orgel-Büchlein 
tot een CD-boekje dat zo uitgebreid werd, dat het niet in het 
CD-doosje zou passen. Zo ontstond het eerste boekje uit de 
reeks ‘van Taal tot Klank’ dat zijn weg nog steeds vindt naar 
(amateur-)organisten die zo geholpen worden de stukken van 
het Büchlein te interpreteren en begrijpen. 

Kees van Houten gaf begin 70-er jaren naast privé-lessen or-
gel en piano ook les op de muziekscholen van Vught en Til-
burg. Omdat er behoefte was aan een nieuwe docent van niet 
protestantse huize die bovendien over een fraai orgel moest 
beschikken, kwam hij als orgeldocent op de Utrechtse Hoge-
school voor de Kunsten terecht, waar hij twintig jaar les zou 
geven. Zijn inbreng was om, ook in de tijdgeest, de studen-
ten wat losser om te laten gaan met de strenge muziekbena-
dering, meer vanuit het roomse ‘vrijheid-blijheid-gevoel’; ze 
meer zelf laten ontdekken. 

Organist Kees van Houten werd in 1940 in Helmond geboren en viert dit jaar dus 
zijn 70ste verjaardag. Ter gelegenheid daarvan speelt hij een reeks orgelconcerten 
door heel Nederland (zie kader). 

Hoofdvakdocent orgel in Utrecht

Bach rond de speeltafel

Meer over Kees van Houten, zijn verschenen boeken en cd’s, 
zie www.keesvanhouten.nl
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Kees van Houten
  Jubileumconcerten 2010

Naast de orgelconcerten in binnen- en buitenland vindt Kees 
van Houten bijzondere bevrediging in zijn speciale “Bach rond 
de speeltafel”-concerten. Daarbij geeft hij direct uitleg aan 
het bij hem rond de orgelbank zittende publiek. Zo behan-
delt hij de compositie, het thema of de koraalmelodie en bij 
koraalbewerkingen de relatie tekst-muziek. Thans geeft hij 
voor de interpretatie van Bachs orgelwerken workshops aan 
gevorderde organisten, meestal op het Robustelly-orgel in 
Helmond.

Dat Kees van Houten zijn leven lang heeft kunnen spelen op 
het schitterende Robustelly-orgel is wel een groot geluk ge-
weest. Ondanks de dreigingen van kerkafbraak en terugres-
taureren heeft dit instrument met zijn originele Franse basis 
en meesterlijke ombouw door Smits, de goede restauratie 
door Verschueren, met 13 tongwerken op een totaal van 48 
stemmen, waaronder zoveel solostemmen (3x Sexquialter, 2x 
Cornet, 2x Nasard en 2x Voix Humaine), een unieke plaats 
in het Nederlandse orgellandschap (zie voor een afbeelding 
bovenaan blz. 13). Organisten als Gustav Leonhardt, Charles de 
Wolf, Marie-Claire Alain, André Isoir en Jean Langlais, om er maar 
enkele te noemen, hebben dat instrument dan ook bespeeld. 

Robustelly-orgel

Bach en het getal

Nieuwe visies

Bij Kees van Houten is de emotionele beleving van de muziek 
primair. Uiteraard moet het werk wel technisch worden be-
heerst, maar zowel bij zijn eigen uitvoeringen en als docent 
stelt hij steeds de vraag: waar blijft de emotie, waar is het 
avontuur? Mensen moeten over een grens heen getrokken 
worden, het gevoel krijgen dat er iets gebeurt. En daarbij je-
zelf trouw blijven, doen wat je zelf mooi vind, dat is in zijn ogen 
de kunst. Dat op congressen en in vakbladen muziek steeds 
op wetenschappelijke basis geanalyseerd wordt op composi-
tie structuur, originele vingerzetting enzovoort, is hem een 
doorn in het oog. Uiteindelijk gaat het om de beleving van de 
muziek, de overgave en emotie. Het is zijn stokpaardje dat de 
subjectieve kant van de muzikale inhoud veel meer aandacht 
zou moeten krijgen van theoretici en uitvoerders.

Muziek is emotie!

Bedrijvenpark "Seyst"

Woudenbergseweg 19 E-1

3707 HW Zeist

Tel. 0343 491 122

Fax 0343 493 400

info@stinkens.nl

www.stinkens.nl

Jacques Stinkens
Orgelpijpenmakers B.V. - sinds 1914

Labialen - Tongwerken

In die periode begon Kees van Houten samen met Marinus 
Kasbergen met een diepgaande studie van de getallensymbo-
liek in de muziek van J.S.Bach. Dit resulteerde in een tweetal 
boeken waarvan  “Bach en het getal” (1985) de eerste was. 
Ook publiceerde hij muziek-psychologische beschouwingen 
over koraalbewerkingen voor orgel van Bach, die werden ge-
completeerd met CD-opnamen op het Robustelly-orgel. Zijn 
boeken over de kruisvorm in Bachs Matthäus-Passion, Bachs 
Hohe Messe en het boek “De Universele Bach, voor kenner en 
liefhebber” zijn uitgaven in eigen beheer, die steeds geschre-
ven zijn vanuit van Houten’s visie op hoe Bach’s muziek geïn-
terpreteerd, maar vooral ook emotioneel beleefd kan worden. 
Tegenwoordig geeft Kees van Houten over deze onderwerpen 
regelmatig lezingen, workshops en interpretatiecursussen 
met thema’s als Ars Retorica (relatie tekst-muziek) en het 
eeuwenoude Pythagoreïsche en Middeleeuwse drieluik Mu-
ziek-Getallenleer-Kosmologie, vooral in relatie tot de muziek 
van Bach. In september dit jaar wordt de ‘Van Taal tot Klank’-
reeks uitgebreid met de zevende uitgave, die zal gaan over 
het openingskoor van het Weihnachts-Oratorium van Bach. 
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Figuur 1.
Labiaalpijp.
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In Nederland is er één bedrijf dat or-
gelpijpen maakt: Jacques Stinkens 
Orgelpijpenmakers bv in Zeist. Dit 
bedrijf werd opgericht door Jacques 
Stinkens, die eerst bij de Limburgse 
orgelmakerij Verschueren werkte. 
Hij vertrok in 1914 naar Zeist om 
daar een eigen pijpenmakerij te be-
ginnen. Na de Tweede Wereldoor-
log brachten zijn zoons Pierre en 
Jacques het bedrijf tot grote bloei. 
Vanaf die tijd werden er naast de 
metalen labiaalpijpen ook tongwer-
ken vervaardigd. In 1974 werd Theo 
Elbertse, zoon van orgelbouwer J.J. 
Elbertse uit Soest, in de directie op-
genomen. In 2009 vierde hij zijn 
veertigjarig jubileum bij Stinkens 
en werd hij geridderd. 
Maandblad ‘de Orgelvriend’ maakte 
toen een reportage en mocht ‘in de 
keuken kijken’. Dit artikel is daar-
van een samenvatting.

Alvorens we u laten zien hoe orgelpij-
pen maken in zijn werk gaat, eerst wat 
theorie. We onderscheiden drie ‘pijpen-
families’: prestanten (die tezamen het 
fundament van de orgelklank vormen), 
fluiten (die zowel solo als voor begelei-
ding worden gebruikt) en tongwerken 
(solostemmen, vergelijkbaar met de 
blazers van een orkest). Prestanten en 
fluiten zijn labiaal-(lip)pijpen, tongwer-
ken linguaal- of tongpijpen. Een labiaal-
pijp bestaat uit een voet en een corpus 
(het ‘lichaam’) met daartussen een 
kern (Figuur 1). Lucht (‘wind’) die door 
de pijpvoet stroomt, stuit op de kern 
en wordt in tweeën gesplitst: het ene 
deel verlaat de pijp via de kernspleet, 
het andere deel via het corpus. Daarbij 
ontstaat een toon, waarvan de hoogte 
afhankelijk is van de lengte van het 
corpus. De klank is te beïnvloeden door 
de opsnede te bewerken en eventueel 
‘baarden’ aan te brengen.

Dit orgelmetaal wordt in de gietketel 
verhit tot een temperatuur van ca. 
340° Celsius. 

De geschaafde platen worden inge-
smeerd met een waterig mengsel van 
krijt en Arabische gom. Na droging 
blijft een witte laag achter. Deze krijt-
laag voorkomt beschadiging van het 
orgelmetaal en het later ongewenst 
uitvloeien van de soldeertin.
Er is een grote verscheidenheid in pij-
pen: elk register heeft zijn karakteris-
tieke maten en verhoudingen. Daarom 
worden de stukken orgelmetaal, 
waarvan pijpen worden gevormd, met 
een computergestuurde lasermachine 

..... Orgelpijpen, een koor van   stemmen in het orgel.....
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Niets menselijks is het orgel vreemd. Het instrument heeft longen (de balgen), spieren en 
gewrichten (mechaniek) en een stem. Niet één stem maar een heel koor van stemmen, 
want elk register bestaat uit minimaal 54 (of een veelvoud daarvan) pijpen. Een orgel van 
tien registers telt dus al meer dan vijfhonderd pijpen. Het concertorgel in de grote zaal 
van het Muziekcentrum Frits Philips in Eindhoven bevat zelfs 2328 pijpen! De meeste or-
gelpijpen worden met de hand vervaardigd. 
Orgelpijpen worden verdeeld in twee hoofdgroepen: labiaalpijpen (van hout of metaal) en 
tongwerken. In dit artikel laten we zien hoe metalen labiaalpijpen en tongwerken worden 
gemaakt.

Labiaalpijpen gieten

Vlak voor het gieten wordt de uit-
stroomopening van de ketel met een 
gasbrander verhit, zodat het metaal 
niet al bij het uitstromen stolt. Daarna 
wordt de ketel geopend en stroomt het 
vloeibare metaal in de gietbak. Daarna 
wordt het verhitte, vloeibare orgelme-
taal met een gelijkmatige tred over een 
meterslange glazen plaat uitgegoten. 
(Zie onderaan deze bladzijde) 
Dit kan ook op doek of op een zandbed. 
Tijdens het uitgieten zie je het vloei-
bare metaal nog spiegelen, maar al 
na enkele seconden slaat het dof: het 
stollen is begonnen. Na afkoeling wordt 
de plaat om de trommel van de schaaf-
machine gelegd en op de juiste dikte 
gebracht. Het afgeschaafde metaal gaat 
weer terug in de gietketel.

Het corpus van de pijp wordt rondge-
klopt op een stalen leest en vervolgens 
in de lengterichting dichtgesoldeerd.

Kernfase
Bovenlabium

Zijbaard
Opsnede

Kernspleet
Onderlabium

Corpus

Kern

Voet

In de ruim 95 jaar van zijn bestaan heeft 
Stinkens een grote ontwikkeling doorge-
maakt. Mede onder invloed van de zich 
op het verleden oriënterende orgelbouw 
en restauratiepraktijk in Nederland en 
jarenlange praktijkervaring ging het be-
drijf in andere en voor hen nieuwe orgel-
bouwstijlen werken. Er wordt ‘pijpwerk 
op maat’ geleverd, voorgeïntoneerd en 
desgewenst afgeïntoneerd, en in de stijl 
die de opdrachtgever verlangt. Aan wie 
het pijpwerk wordt geleverd behoort tot 
de bedrijfsgeheimen van Stinkens, aan-
gezien de meeste orgelbouwers dat lie-
ver niet aan de grote klok hangen!
Na meer dan 66 jaar in een voormali-
ge kerk te zijn gevestigd, werd in 2007 
op bedrijventerrein ‘Seyst’ een nieuwe 
bedrijfsruimte in gebruik genomen die 
beter bereikbaar is en tweemaal zoveel 
ruimte biedt dan het vroegere pand. 
Daardoor werd het ook mogelijk nieuwe 
technieken toe te passen. Tot voor kort 
was bijna alles handwerk. Er wordt nu 
op glas gegoten, er is een computerge-
stuurde lasermachine aangeschaft voor 
het uitsnijden van de pijpen, en een 
polijstmachine. Een nieuwe ‘tak’ van 
Stinkens is het maken van glas-in-lood-
ramen.

Prestanten, fluiten
 en tongwerken

uitgesneden. Dit is, samen met het 
afschaven, een van de weinige geme-
chaniseerde handelingen in het am-
bachtelijke productieproces. Vervolgens 
worden de losse onderdelen gecodeerd 
en per register op stapeltjes gelegd.

Orgelpijpen worden gemaakt van 
(Banka-)tin waaraan lood is toege-
voegd. Dit wordt orgelmetaal genoemd. 
De klank van een pijp hangt samen met 
de hardheid van dit tin-/loodmengsel, 
die nog kan worden beïnvloed door het 
bijmengen van andere metalen. Op on-
derstaande foto is een aantal ‘broden’ 
met een tinlegering van 40% te zien. 

Jacques Stinkens (1876-1946)
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 Orgelpijpen, een koor van   stemmen.....

Tongwerken zijn orgelpijpen waarbij 
de klank wordt voortgebracht door het 
in trilling brengen van een dun mes-
sing plaatje: de tong. Het geluid dat 
zo ontstaat, wordt versterkt door de 
(schal)beker. De tongwerken vertegen-
woordigen de klank van blaasinstru-
menten in het orkest. 
Een tongpijp bestaat uit een houten of 
metalen stevel waarin een lepel of keel 
van messing is geplaatst die in de hou-
ten of metalen kop is bevestigd. De kop 
sluit de stevel af. De wind stroomt tus-
sen de lepel en de veerkrachtige tong 
(van messing of forforbrons), waardoor 
de tong in trilling wordt gebracht. Deze 
trillingen worden via de keel doorgege-
ven aan de luchtkolom in de schalbe-
ker. De tong brengt dus de toon voort, 
terwijl de beker het timbre van de klank 
bepaalt. De tong wordt met behulp van 
een houten spie vastgezet in de kop. De 
stemkruk bepaalt welk gedeelte van de 
tong ‘mag’ trillen en bepaalt daarmee 
deels de toonhoogte. (Zie Figuur 2)

De klankkleur en -kwaliteit van een 
tongwerk wordt bepaald door:
- vorm en opening van de keel
- dikte en materiaal van de tong 
- het gebruikte materiaal en de men-
suur (maten) van de beker
- de constructie van de tongpijp.

Ook bij tongwerken dienen alle onder-
delen zoals kelen, tongen, bekers en 
stevels in de juiste verhouding ontwor-
pen en gemaakt te worden.

Daarna wordt de voet aan het corpus 
vastgesoldeerd. Als vloeimiddel fun-
geert een stukje stearine.

Het uiteinde van de stemkruk wordt 
omgebogen als houvast voor de stem-
mer. De tongpijp wordt op de intoneer-
lade gezet en op de juiste toonhoogte 
gebracht.

Met heet water wordt de krijtlaag ver-
wijderd en het corpus gepolijst met een 
rondvormig polijststaal en een zeep-
oplossing als polijstmiddel. Het tinop-
pervlak wordt zo enigszins verdicht 
waardoor het een warm en diepglan-
zend uiterlijk krijgt. Hierna is de pijp 
klaar om geïntoneerd te worden.

Figuur 2.
Tongpijp.

Beker

Kop

Stevel

Pijpstok

Pakking

Spie, keg
of keil

(Stem)kruk
Tong

Lepel of keel

Lepelbeleg

Belering

Stevelholte

Tongwerken

Machinaal wordt een opening in een 
messing keel gefreesd, waarna op 
een andere machine de kop wordt 
uitgeboord totdat de keel erin past. 
Vervolgens wordt ruimte voor de spie 
gemaakt. Daarna wordt de keel in de 
kop gestoken. 
De tong krijgt een buiging ...

... en wordt op de keel geplaatst.
Dan wordt de spie er bij ingeschoven 
waardoor de tong vastgeklemd zit op 
de keel. Door de kop is een gaatje 
geboord waardoorheen de stemkruk 
wordt geschoven.

Het geheel van kop met keel, 
tong, spie, stemkruk en beker.

Bij het intoneren brengt de intonateur 
de gewenste klankkleur aan. Bij labiaal-
pijpen gebeurt dit door de opsnede en 
de pijpvoet te bewerken. 

Er is een groot verschil tussen stem-
men en intoneren. 
Bij het stemmen wordt de pijp op de 
juiste toonhoogte gebracht. De toon-
hoogte wordt bepaald door de lengte 
van de pijp en door de vorm van het 
corpus en zijn diameter. Bij labiaalpij-
pen wordt de toonhoogte veranderd 
met stemkrullen, 

met een stemhoorn of met stemringen. 
Bij tongwerken gebeurt dit door de 
stemkruk op of neer te drukken. 

Bij tongwerken gebeurt dit door het 
leggen van een precieze buiging in de 
tong, het bepalen van de juiste beker-
lengte en eventueel aanbrengen van 
expressions. De juiste klankkleur wordt 
bepaald door een complex van factoren 
en er komen meer aspecten bij kijken 
dan in dit korte bestek kan worden 
beschreven. De voor-intonatie gebeurt 
bij de pijpenmakerij. De definitieve 
intonatie gebeurt in de ruimte waarin 
het orgel komt te staan vanwege de 
wisselwerking tussen de akoestische 
eigenschappen van het gebouw en de 
orgelklank.

Het opsnijden van een labiaalpijp

Stemmen van een labiaalpijp.

Het intoneren

Bronnen
Dr. A.J. Gierveld m.m.v. J. Brink, 
Inleiding tot de orgelbouw. 
GOV, Zaandam, 1979.
Informatie van Jacques Stinkens Or-
gelpijpenmakers bv, Zeist.

Weblinks
www.stinkens.nl
www.jjan.nl/pagina’s_orgels/tong-
werken.htm (website Jan Roeleveld, 
intonateur bij Stinkens)
http://www.organstops.org 
(Engelstalige site waarop vele orgel-
registers benoemd worden)
http://www.muziekindex.nl/p/frame/
pijporgel.html 
(Nederlandstalige site met korte om-
schrijvingen van registers)

Dit artikel is een samenvatting van 
drie artikelen die eerder verschenen 
in maandblad de Orgelvriend, 
januari/februari, maart en april 2010.

Dan wordt bij de grote pijpen het la-
bium ingesoldeerd. Solderen van tinnen 
pijpen is redelijk moeilijk. Het smelt-
punt van soldeer ligt maar íets onder 
dat van de tinnen pijp. Stinkens giet 
zijn eigen soldeer.

Met voetleesten worden pijpvoeten ge-
modelleerd, waarna de kern op de voet 
kan worden gesoldeerd. 

Het stemmen

Franse kelen.
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Orgelbouw is een ambacht en gaat over “van meester op gezel”. 
Zo was het en zo gaat het nog steeds. Zo startte ooit Bernard-
Pels in 1903 zijn eigen bedrijf. Zijn zoon 
Anton, die hem in 1933 opvolgde, 
bouwde het bedrijf uit tot een van de 
grootste in Europa. Zoon Ben, de derde 
generatie Pels, huwde de dochter van 
orgelmaker D’Hondt uit Herselt in België 
en zette diens bedrijf voort onder de 
naam Pels D’Hondt, thans onder leiding 
van de 4e generatie Gérard Pels. Na het 
overlijden van Anton Pels werd Rochus 
van Rumpt, die de belangen voor Pels 
behartigde in Zuid-Nederland en België, 
mede-eigenaar. Onder zijn leiding kwam 
in 1964 een fusie tot stand met de even-
eens in 1903 door Gerrit Van Leeuwen te 
Leiden opgerichte orgelmakerij. De gezamen-
lijke werkzaamheden werden oorspronkelijk 
vanuit Alkmaar voortgezet onder de naam Pels 
& Van Leeuwen Orgelbouw, vanaf 1970 vanuit 
Waardenburg en later vanuit ‘s-Hertogenbosch. 
Er werden vanaf de fusie uitsluitend traditionele 
orgels gebouwd met sleepladen, waarbij het 
accent steeds meer kwam te liggen op de 
restauratie van historische instrumenten. 

De kennis en ervaring die hierbij werd opgedaan, werd ver-
taald toegepast bij de bouw van nieuwe orgels onder leiding 
van de huidige directeur Peter van Rumpt. Na zijn intrede in 
het bedrijf in 1969, initieerde hij een sterke artistieke ont-
wikkeling waarbij de orgels weer puur ambachtelijk gebouwd  

       

 
 

       

Dispositie  

Hoofdwerk C-g³
Prestant  8’
Bourdon   8’
Quintadeen  8’
Fluit travers discant  8’
Octaaf   4’
Nazat     3’
Octaaf    2’ ¹)
Mixtuur  3-4 st
Terts  1 3/5’
Tremulant

¹) = halve stand Mixtuur
²) C-H spreekt in Roerfluit
3 koppels

Zwelwerk 
Roerfluit  8’
Viool de gambe  8’ ²)
Fluit harmoniek  4’
Salicionaal   4’
Gemshoorn     2’
Kromhoorn b/d   8’ 
Tremulant

Pedaal C-f¹
Subbas 16’
Violon   8’
Octaaf  4’

In 1933 startte Nico Slooff sr. na een aantal ja-
ren bij een orgelmaker in dienst te zijn geweest 
zijn eigen orgelmakerij in Ouderkerk aan de IJs-
sel. Eerst beperkten zijn werkzaamheden zich tot 
onderhoud, stemmen en reparaties van orgels, 
maar na de Tweede Wereldoorlog werd ook be-
gonnen met de bouw van nieuwe orgels. 
Vanaf 1970 trad Nico Slooff jr. toe tot het be-
drijf van zijn vader, nadat hij een aantal jaren 
in de leer was geweest bij een pijpenmakerij en 
een Duitse orgelmaker. In 1988 nam hij het be-
drijf over. In 2003 werd het bedrijf verhuisd naar 
Lekkerkerk. Naast de ervaring met de bouw en 
restauratie van mechanische orgels, is zijn or-
gelbouwbedrijf ook gespecialiseerd in het onder-
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Elsendorp, Prot.kerk

Eindhoven, Paterskerk

Breda, Ger.Gemeente

Bergeijk, Hofkerk

nieuwbouw - restauratie - stemmen en onderhoud
van mechanische, pneumatische en electro-pneumatische orgels

Tel: +31(0)180 681562
Fax: +31(0)180 681226
E-mail: info@sloofforgelbouw.nl

Pels & Van Leeuwen Orgelbouw te ‘s-Hertogenbosch ontving 
vorig jaar de opdracht tot de bouw van een orgel voor de ka-
pel in het nieuwe ziekenhuis. Onder advies van Jacques van 
den Dool is gekozen voor een orgel dat qua klankvorming is 
georiënteerd op het Bätz-orgel in de Grote Kerk in ’s-Herto-
genbosch, en kreeg daarbij een uitzonderlijke dispositie. Het 
frontontwerp heeft een sterk verticaal opwaarts werkend lij-
nenspel in een vorm die een harmoniërende plaats kan vinden 
in de ruimte tussen de relatief zware rotspartij en de uitda-
gende dak- en plafondconstructie. Het orgel wordt midden 2011 
opgeleverd.

.....orgelbouwers...................................................................................

Pels en Van Leeuwen, 
  Orgelbouwers sinds 1903

Deze Brabantse orgelbouwer heeft ook 
in onze provincie een aardig aantal 

nieuwe orgels gebouwd, maar ook be-
langwekkende restauraties uitgevoerd 
aan historische orgels. Bij nieuwbouw 

denken wij niet alleen aan de grote 
orgels in het Frits Philips Muziekcentrum 
en de Technische Universiteit te Eindho-
ven, maar ook aan de wat bescheidener 
orgels voor o.a. het Fontys Conservato-
rium te Tilburg en het Centrum voor de 

Kunsten te Eindhoven. Ook in Brabantse 
kerken treffen wij recent gebouwde 

orgels van Pels & Van Leeuwen, waarbij 
plaatsen als Schijndel, Drunen, ’s-Her-

togenbosch, Heusden, Sint Willibrord en 
Drongelen genoemd mogen worden. Voor zeer 

recente restauraties van historische orgels in 
onze provincie noemen we de orgels van Han-

del, Elshout, Waalwijk, Oploo, Ulvenhout en 
Best. Een heel bijzonder nieuw orgel zal vol-
gend jaar gerealiseerd worden in het Jeroen 

Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch. 
Zie voor een restauratieverslag 

van het Vollebregt-orgel van Best: blz 32/33.

Nieuw orgel voor de kapel 
van het Jeroen Bosch Ziekenhuis  

in ‘s Hertogenbosch 

Slooff Orgelbouw 
  te Lekkerkerk

houd en de restauratie van orgels met pneu-
matische en electro-pneumatische tractuur. 
In Brabant treffen wij door Slooff nieuwge-
bouwde orgels aan in o.a. Breda, Elsendorp 
(gem. Boekel), Heeswijk-Dinther, Eersel en 
Asten. Een belangwekkend project van hem 
in onze provincie was de bouw van een orgel 
in de stijl van Maarschalkerweerd te Bergeijk 
in de orgelkast van het voormalig Maarschal-
kerweerd-orgel van de  Nederlands Hervormde 
kerk in Geervliet. In 2001 voltooide hij dit pro-
ject en kon dit orgel in de Hofkerk aan de Markt 
in Bergeijk gewijd worden. Een eveneens be-
langrijke restauratie was die in 2006 van het 
Maarschalkerweerd-orgel in de Paterskerk  
(Augustijnenklooster Mariënhage) in Eindho-
ven. Dit belangwekkende orgel in Eindhoven is 
ook betrokken bij het programma van het Fes-
tival Nieuwe Muziek op 24 april 2010. 
Recent is de restauratie en uitbreiding van het 
Kam/Maarschalkerweerd/Adema-orgel in de 
kerk van St. Jacobus de Meerdere in Den Haag 
gereed gekomen onder advies van Remy Syrier 
namens de K.K.O.R.
Op dit moment wordt er o.a. gewerkt aan het 
Gradussen-orgel van de St.Jacobus de Meer-
dere te Schiedam-Kethel en het Maarschalker-
weerd-orgel van de H.H. Petrus en Paulus te 
Maassluis. 
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orgelbouwkunst, cultuur & ambacht in de 21ste eeuw
nieuwbouw • restauratie • onderhoud 

platinalaan 10 - 5234 gh  ’s-hertogenbosch

[t] (073) 641 29 51 - bij geen gehoor [t] (073) 642 21 20 • [f] (073) 642 50 55
[w] pelsenvanleeuwen.nl [e] info@pelsenvanleeuwen.nl

1891 - l. van dam & zonen nhk eindhoven • 2009 - pels & van leeuwen nhk tuil
restauratie orgel en reconstructie lijst- en houtsnijwerken, 

het orgel werd in ‘gestripte’ toestand overgenomen 
uit de o.l.v. ten hemelopneming te nijmegen
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Na een leerschool in de meubelmakerij en na vijf jaar werk-
zaam te zijn geweest bij orgelmakersfirma Maarschalker-
weerd in Utrecht, richtte Léon Verschueren in 1891 zijn eigen 
bedrijf op. Zijn eerste nieuwe (mechanische) orgel bouwde hij 
in 1896 voor de Hervormde Noodkerk te Schagen. 
Vanaf 1920 traden de vier zonen van Léon Verschueren toe 
tot het bedrijf, waarvan Léon (II) later de algehele leiding 
kreeg. Zoon Emile leidde het filiaal in het Belgische Tonge-
ren, dat vanaf 1951 verzelfstandigd werd. Zoon Ton was ver-
antwoordelijk voor de boekhouding en de overzeese export, 
terwijl zoon Frans, opgeleid bij de Zwitserse firma Kuhn A.G., 
de verantwoording droeg voor de pijpenmakerij en de into-
natie-afdeling.
Waar vanaf 1953 ook weer met mechanische tractuur werd 
gebouwd, zien wij in het oeuvre van Verschueren in de 50-er 
en 60-er jaren nog veel “open fronten” maar ook historise-
rende orgelkassen. Belangrijke restauraties van historische 
orgels gaven een impuls aan de hernieuwde oriëntatie op de 
historische orgelbouwprincipes. Naast de restauratie van het 
Le Picard-orgel in de St. Martinuskerk te Gronsveld (in 1974) 
moet hierbij zeker het Robustelly-Smits-orgel in de St. Lam-
bertuskerk te Helmond (in 1976) genoemd worden. Vanaf 
1977 wordt de orgelmakerij geleid door de derde generatie 
Verschueren in de persoon van Léon III, zoon van Frans Ver-
schueren. Onder zijn leiding wordt consequent aangesloten 
bij historische orgelbouwwijzen. In 1991 kreeg Verschueren 
Orgelbouw bij haar 100-jarig bestaan het predikaat “Bij Ko-
ninklijke Beschikking Hofleverancier”. 
Van de recente opzienbarende nieuwbouwprojecten in ons 
land moeten zeker het Bach-orgel in de Grote Kerk te Dor-
drecht (2007) en het recent in gebruik genomen Symfoni-
sche orgel in het Orgelpark (2009) genoemd worden. In onze 
provincie tekende Verschueren de afgelopen jaren voor veel 
belangwekkende restauraties, zoals die van de orgels in Box-
tel, Escharen en Cuijk. Momenteel worden door hen de orgels 
gerestaureerd en gereconstrueerd van o.a. Bergen op Zoom, 
Vessem, Deurne en Someren (foto).  

Het is al weer 44 jaar geleden dat Hans van Rossum ging wer-
ken in de orgelbouw. Geïnspireerd door zijn vaders orgelspel, 
ook iedere zondag in de kerkdienst, raakte hij al jong in de 
ban van het orgel. Hij begon als leerling-orgelmaker bij de 
orgelmakersfirma K.B. Blank & Zonen te Utrecht, en doorliep 
de volledige orgelmakersopleiding. Al snel werd – naast alle 
overige interessante en ambachtelijke werkzaamheden - de 
intonatie, de klankvorming van de orgelpijpen, zijn specia-
lisatie. 
De orgelmakers Blank, later gevestigd te Herwijnen, behoor-
den ook tot de eerste orgelmakers in Nederland die rond 1969 
zich meer gingen toeleggen op de historiserende orgelbouw, 
en daarbij afstand namen van de in de vijftiger jaren ontsta-
ne stroming van de “neobarok”. Klaas Bolt en Willem Talsma 
waren destijds als organist/orgeladviseur ook de drijvende 
krachten voor deze historiserende orgelbouw die nu in Neder-
land richtinggevend is.
Vanaf 1976 ging Hans van Rossum – naast zijn werkzaam-
heden bij de orgelmakers Blank – zich toeleggen op de bouw 
van clavecimbels. In 1990 maakte hij de stap naar een eigen 
bedrijf, waarbij hij zich als orgel- en clavecimbelbouwer ves-
tigde in Andel. Inmiddels heeft hij zijn atelier gevestigd in 
Wijk en Aalburg, waar hij met zijn medewerkers dit prachtige 
ambacht uitoefent.
Hans van Rossum geniet ook internationaal veel bekend-
heid. Zo werkte hij mee aan de restauratie van het beroemde 
Stelwagen-orgel in Stralsund. In onze provincie heeft hij de 
laatste jaren belangwekkende restauraties uitgevoerd aan 

VERSCHUEREN ORGELBOUW 
HEYTHUYSEN B.V.
Dorpstraat 100-102     6093ED   Heythuysen
Tel. 0475-491882   Fax. 0475-494892
www.verschuerenorgelbouw.nl
info@verschuerenorgelbouw.nl

Dordrecht, Bach-orgel

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

J.C. van Rossum
Hoge Maasdi jk 8
4281 NG  Andel
T. :  0031(0)416 561790
F.:  0031(0)416 561874
M.:  06 53388734
E.:  info@rossumorgelbouw.nl
ht tp: / /www.rossumorgelbouw.nl

.....orgelbouwers...................................................................................

Verschueren Orgelbouw

J.C. van Rossum, 
  clavecimbel- & orgelbouwer

orgels in o.a. Geertruidenberg (Vollebregt), 
Almkerk (Adema), Hilvarenbeek (Van Hirtum) en 
Stiphout.
Momenteel wordt door hem het orgel in de St.-
Willibrorduskerk te Esch gerestaureerd en gere-
construeerd. Dit orgel, door Van Hirtum in 1817 
hernieuwd en geplaatst in de Ned. Hervormde 
Kerk in Vught, werd in 1961 in Esch geplaatst. Bij 
de huidige restauratie bleek bij nader onderzoek 
van lade en pijpwerk, dat dit orgel veel historisch 
pijpwerk en een lade van Heyneman bezit. Bij 
het ter perse gaan van dit nummer was de ge-
restaureerde kas al prachtig geschilderd, waarbij 
ook oude technieken met onderliggend bladzilver 
werden toegepast. De planning is dat het orgel 
in juli 2010 kan worden ingewijd. Esch beschikt 
straks over een uniek en prachtig gerestaureerd 
orgel.
Ook is men momenteel bezig met de restauraties 
van het kabinetorgel van Vool van de Grote Kerk 
in Vianen, het Bätz-orgel in de Hervormde kerk 
van Benschop en het orgel van de Oud-Katholieke 
kerk in Zaandam. In 2011 zal Hans van Rossum 
het Van Hirtum-orgel in de Sint Willibrorduskerk 
van Diessen restaureren, een van de Van Hirtum-
orgels die wij bij onze voorjaarsexcursie op 15 
mei 2010 bezoeken. 
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Sound
craftmanship

 Zuidergracht 17  3763 LS Soest  The Netherlands  
Tel. +31 (0)35 - 601 25 92  Fax +31 (0)35 - 603 11 50

Doelstelling van de vereniging is bevordering van: 
•het gebruik van het orgel, het orgelspel en de orgelcultuur in het algemeen
•de verantwoorde verzorging van de muziek in de eredienst
•alles wat het peil en de waardering van de kerkmuziek ten goede kan komen
•een goede opleiding van organisten en kerkmusici

De vereniging is uitgeefster van de tijdschriften: 
•Het Orgel   [website: www.hetorgel.nl]
•Muziek&Liturgie  [website: www.muziekenliturgie.nl]
•NotaBene 

Meer informatie? Lid worden? Zie: www.kvok.nl

In 1939 bouwden twee enthousiaste broers van 
17 en 18 jaar jong in Utrecht een klein drie-stems 
mechanisch orgel. Rijk en Jos van Vulpen legden 
daarmee de basis voor een orgelmakerij die in-
middels alweer 70 jaar bestaat. Pas na de Tweede 
Wereldoorlog werden door deze autodidact-orgel-
makers weer nieuwe orgels gebouwd en begon 
men ook met restauraties. Hun eerste grote or-
gel was dat in 1954 voor de Hervormde kerk van 
Bruinisse, waarvan de opdracht verstrekt was voor 
de watersnoodramp. In de 50-er en 60-er jaren 
bouwden zij veel orgels o.a. onder advies van 
Lambert Erné, waarbij Scandinavische invloeden 
op met name ontwerp en klankkleur nadrukkelijk 
aanwezig waren. Door verdere oriëntatie op met 
name oud-Hollandse orgels werd een eigen stijl 
ontwikkeld voor nieuwbouw. Belangrijke restaura-
ties werden uitgevoerd aan o.a. de orgels in de 
Domkerk in Utrecht, de Eusebiuskerk in Arnhem 
en de Hervormde kerk in Hendrik Ido Ambacht, 
terwijl de reconstructie van het Bätz-orgel in de 
Gotische Zaal van de Raad van State te ’s-Gra-
venhage zeker genoemd moet worden. Markante 
nieuwe orgels werden geplaatst in o.a. Zuidhorn, 
Arnemuiden, Ouddorp, Stein en in 2009 in Gouda. 
Momenteel worden o.a. restauraties uitgevoerd 
aan het orgel in de Gasthuiskerk in Middelburg, 
het F.B. Meijer-orgel van de Joseph Parochie in 
Utrecht en het Knipscheer-orgel in Muiden.
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Ook in Brabant heeft deze orgelmaker naast o.a. nieuwbouw 
in Eindhoven (oorspronkelijk Opstandingskerk, overgeplaatst 
naar de Chr. Geref. kerk) en Bakel, restauraties uitgevoerd 
aan de orgels in de Vredeskerk in Oosterhout, het orgel in 
het Boterkerkje in Oirschot en de belangwekkende restauratie 
van het Bätz-orgel in de Hervormde Pauluskerk in Tilburg.

Bij de plaatsing in 1895 van een nieuw mechanisch orgel 
door de firma Maarschalkerweerd  in het Rooms-Katho-
lieke weeshuis St. Hieronymus in Utrecht mag de twaalfja-
rige Jan Elbertse een handje helpen. Dat is het begin van 
de “Elbertse-passie” voor pijporgels. Vanaf 1897 tot aan 
het overlijden van Michael Maarschalkerweerd groeit J.J. 
Elbertse van jongste leerling uit tot Meesterknecht van het 
bedrijf. De ambitie van de nog jonge Elbertse reikt verder 
en hij begint in 1917 zijn eigen bedrijf en vestigt zich in 
1926 in Soest, waar het bedrijf nu nog steeds gevestigd 
is. 
In 1929 treedt zoon Jan (J.B.M. Elbertse, 1914-1996) in 
dienst. Na de Tweede Wereldoorlog breken na moeilijke 
crisisjaren betere tijden aan met veel werk voor de firma. 
In de jaren 60-70 van de vorige eeuw verkeert het bedrijf 
in een moeilijke positie. Enerzijds is er de behoefte aan 
opdrachten om de zaak draaiende te houden, anderzijds 
is er het trouw willen blijven aan eigen opvattingen over 
orgelbouw en klank. Onder leiding van Jan jr. slaat het 
bedrijf zich door deze moeilijke tijd, waarin traditie en 
heroriëntatie hand in hand gaan, heen. Mede aan het in 
die jaren zoveel mogelijk vasthouden aan eigen principes 
dankt het bedrijf de bloei en ontplooiing in latere jaren.
In 1968 komt Hans (J.G.M. Elbertse, 1951) in het bedrijf 
werken. In zijn eerste jaren bij het bedrijf krijgt hij ruimte 
om zich toe te leggen op de ontwikkeling van het kleine 
orgel, waarbij Elbertse – naast grotere mechanische or-
gels voor veel kerken - een respectabel aantal positieven 
en kistorgels voor binnen- en buitenland bouwt. 
Met de opgedane kennis en overtuigd zijn van principes in 
de orgelbouw richt het bedrijf zich vanaf het einde van de 

Elbertse Orgelmakers te Soest

Orgelmakers 
   Gebr. Van Vulpen
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tachtiger jaren van de vorige eeuw meer en meer op restau-
raties van historische instrumenten, vaak monumenten. 
In 1996 werd een grotere werkplaats in Soest gerealiseerd 
en betrokken.
Elbertse is ook gespecialiseerd in de restauratie van orgels 
met pneumatische tractuur, waarvan er vele inmiddels weer 
herwaardeerd worden. 
Vorig jaar is de vierde generatie (J.C. Elbertse, 1986) in dienst 
getreden. 
In onze provincie kennen wij van Elbertse restauraties van 
o.a. het Maarschalkerweerd-orgel in Oosterhout (St. Jan de 
Doper), het Smits- en het Loret-orgel in Tilburg (St. Jozef) en 
het Rogier-orgel in Bergen op Zoom (St. Gertrudis). W
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de Orgelvriend
als orgelliefhebber kunt u niet zónder

• nieuwe pijporgels

• restauraties

• uitgebreide concertagenda

• muziekbijlage in ieder nummer

 ook in klavar

• organisten

• orgelbouwers

• componisten

• concoursen

kennismaking:

4 nummers voor € 8

of meteen een jaarabonnement:

met 25% korting

binnenwerk geheel in kleur

10 nummers per jaar

waarvan 2 dubbelnummers

jaarabonnement  48,-

Aanmelden: 
e : abonnementen@boekencentrum.nl
i :  www.orgelvriend.nl 
t :  079 – 3 628 628 
  (tussen 8.30-12.30 uur)
p :  Antwoordnummer 10291
  2700 VB  Zoetermeer

adv-63-A4 de orgelvriend   1 16-12-2009   12:09:24

orgel
studeren

orgel
studeren 

aan het 
Fontys Conservatorium 

in Tilburg
Docenten:

Bram Beekman - Henco de Berg - Ad van Sleuwen

Toelatingsexamens
worden gehouden in april en juni

Open dagen
in maart en november

Kijk op www.fontys.nl/conservatorium
voor meer informatie

Door Nederlands en Sloveens vakmanschap te 
bundelen, kunnen wij  kostenbesparend nieuwe orgels 

bouwen, restaureren, onderhouden en stemmen.

Alleenvertegenwoordiger Benelux voor Škrabl Orgelbouw
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