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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 gehou-
den. Veel grote en kleine orgelkringen waar 
regelmatig concerten worden georganiseerd, 
rekenen op een grotere belangstelling dan de 
laatste jaren 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 vanzelfsprekend met dit 
prachtige instrument in aanraking. Om het tij te 
keren en de orgels en orgelmuziek een nieuwe 
impuls te geven, ontwikkelt de Vereniging Bra-
bantse Orgelfederatie ambitieuze plannen. Met 
een bestuur dat samenwerkt met de meeste 
Brabantse orgelkringen en andere belangheb-
benden, veelal leden van de Vereniging, zet de 
federatie zich in om onderstaande doelstellin-
gen 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 bij-
zonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door 
de interesse voor het orgel te vergroten, door 
de samenwerking tussen de diverse orgelkrin-
gen 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 wor-
den van onze vereniging.

Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Han Polman, voorzitter,
Engbert Tienkamp, secretaris,
Wim van der Ros, penningmeester,
Piet Groenendijk en
Wijtse Rodenburg.

Activiteiten
Een aantal gebieden heeft nadrukkelijk de 
aandacht van onze vereniging. Op deze pagina 
vindt u een samenvatting van de activiteiten 
binnen de Brabantse Orgelfederatie.
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‘Brabants Orgelrijkdom’ was de titel van de 
fototentoonstelling die voor de Openingsma-
nifestatie 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 
Orgelfederatie. 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 bijna 30 orgels de klanken zijn vast-
gelegd op nieuw uitgekomen cd’s. Jaarlijks 
worden twee cd’s met opnamen van een zes- 
tot achttal orgels aan deze documentatie toe-
gevoegd. Tevens is een digitaal beeldverhaal 
van ons Brabants Orgelrijkdom beschikbaar.
Dankzij de samenwerking met de Universiteit 
van Tilburg kunnen in de Brabant-Collectie 
van de universiteitsbibliotheek alle boekwer-
ken worden ingezien die verschenen zijn over 
Brabantse orgels. 
Het Informatie- en documentatiecentrum be-
schikt dankzij schenkingen van diverse gulle 
gevers o.a. over een groot aantal ingebruik-
nameprogramma’s van nieuwe en gerestau-
reerde orgels uit de 50-er en 60-er jaren. 
Deze zullen dit jaar gedigitaliseerd worden 
toegevoegd aan onze website. Uiteraard 
staan wij graag open voor verdere toevoegin-
gen aan onze documentatie. 
De jaarlijkse uitgave, vanaf 2010 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

Zorgvuldig onderhoud van kerkorgels en 
verstandige klimaatbeheersing dragen bij 
tot het behoud van kostbare (historische) 
instrumenten. Zodoende wordt tevens een 
aanzienlijke kostenbesparing voor nu en later 
gerealiseerd. De Federatie zet zich in om 
eigenaren van orgels hierbij van dienst te zijn 
door visitatie en rapportage, uitgevoerd door 
deskundige medewerkers. In hun rapportage 
adviseren zij de kerkbesturen hoe zij hun 
orgel(s) zo goed mogelijk kunnen beheren. 
De adviseurs zijn onafhankelijk en worden 
meestal begeleid door een bestuurslid. Het 
is een van de prioriteiten van de Federatie, 
daarbij gesteund door de Provincie Noord-
Brabant, die met name in het kader van 
monumentenzorg, het belang hiervan onder-
streept. Het afgelopen jaar zijn reeds circa 
15 orgels bezocht. 

Contactpersoon is Piet Groenendijk 
via beheer@brabantorgel.nl

Orgelmagazine, 
orgelagenda, 
internet en 
digitale nieuwsbrief

De jaarlijkse Noord-Brabantse Orgelagenda 
in het magazine, waarin alle concerten en ex-
cursies staan in één overzichtelijke uitneem-
bare agenda. Deze agenda vindt u midden in 
dit blad en de actuele versie op onze website 
www.brabantorgel.nl. 
Dit web-adres is ook het overkoepelende 
communicatiemiddel voor de leden en infor-
matiebron van alles wat met de Noord-Bra-
bantse orgelcultuur te maken heeft. De site 
wordt continu uitgebreid met afbeeldingen en 
inhoudelijke informatie.
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich  
opgeven via de website.

Contactpersoon is Wijtse Rodenburg
via info@brabantorgel.nl

Orgelfestival 
voor 
nieuwe muziek

Op 24 april 2010 vond het eerste Orgel-
festival voor Nieuwe Muziek plaats op drie 
locaties in Eindhoven. Min of meer recente 
composities van Brabantse componisten, 
waaronder Daan Manneke, Arjan van Baest, 
Fons Mommers, Henk van der Vliet e.a., wer-
den uitgevoerd door diverse musici. Ook was 
een belangrijke rol toebedeeld aan Joep van 
Leeuwen op jazzgitaar onder het motto “Jazz 
guitar meets church organ”. 
Momenteel worden voorbereidingen getroffen 
voor de invulling van het tweede Festival in 
het voorjaar van 2012. De bedoeling is dit 
te laten plaatsvinden in (en mogelijk rond) 
Bergen op Zoom, waarbij o.a. het onlangs 
gerestaureerde Ibach-orgel een prominente 
rol zal vervullen.
Wederom zullen Brabantse componisten 
worden gevraagd geestelijke of profane com-
posities in te leveren, met het orgel als solo-, 
ensemble- of begeleidingsinstrument. Voor 
suggesties uit de orgelkringen houden wij 
ons vanzelfsprekend van harte aanbevolen.
In de loop van dit jaar zal nadere informatie 
via onze website en nieuwsbrieven bekend 
worden gemaakt.

Contactpersoon is Piet Groenendijk
via festival@brabantorgel.nl

Traditiegetrouw belegt de Brabantse Orgel-
federatie jaarlijks twee orgelexcursies. In het  
voorjaar is dit altijd een thema-excursie, in 
het najaar een regio-excursie. En zoals ge-
bruikelijk gebeurt dit in nauwe samenwerking 
met de Orgelvriend, het grootste Neder-
landse maandblad op orgelgebied. Tevens 
wordt aan het eind van iedere excursie een 
cd gepresenteerd als klankdocument van de 
bezochte orgels.
Dit jaar twee wel heel bijzondere excursies.
De voorjaarsexcursie is een Loret-excursie. 
Wij bezoeken op zaterdag 21 mei een viertal 
prachtige instrumenten in Vessem, Reusel, 
Tilburg en Udenhout. Aan het eind van de 
excursie wordt het boek ‘De Orgelmakers 
Loret en hun orgels in Nederland’ gepre-
senteerd. In dit boek worden ook twee cd’s 
opgenomen, waarop een achttal Loret-orgels 
in Brabant te beluisteren is. Zie blz. 5-6.
De najaarsexcursie is tevens de Landelijke 
Orgeldag van de Orgelvriend. Deze dag wordt 
belegd in Bergen op Zoom op zaterdag 15 
oktober. Een boeiende dag waarop niet alleen 
7 orgels zullen klinken, maar ook de betref-
fende kerken en orgels worden toegelicht. 
Medewerking wordt verleend door een koor 
en meerdere instrumentalisten. Er zullen ook 
boeken, bladmuziek  en cd’s te verkrijgen 
zijn. De dag wordt ’s avonds afgesloten met 
een concert op het geheel gereconstrueerde 
en juist voltooide Ibach-orgel in de Gertru-
diskerk. Ook op die dag wordt een cd als 
klankdocument van de betreffende orgels 
gepresenteerd. Zie blz. 46-47.
Meer informatie op onze website www.bra-
bantorgel.nl

Contactpersoon is Piet Groenendijk
via excursie@brabantorgel.nl

Excursies
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Brabants Orgelrijkdom 2011
4e 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 
(tenzij anders vermeld):
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. 

www.brabantorgel.nl

Brabant heeft veel Orgelrijkdom. Deze vierde editie van het gelijknamige magazine 

is daar het toonbeeld van. De Brabantse Orgelfederatie helpt mee deze rijkdom 

te ontsluiten. Door de eigenaren van de orgels, veelal de kerkbesturen, te helpen 

op weg naar beter onderhoud en beheer; het informeren en documenteren, zoals 

met onze nieuwsbrieven en website (www.brabantorgel.nl); het organiseren van 

excursies en met de Brabantse orgelagenda die in dit magazine is opgenomen. 

Daarbij realiseren we ons ook dat de orgels vaak in bijzondere gebouwen staan, 

die de moeite van het bezoeken meer dan waard zijn.  

Zo doen de Brabantse orgels als onderdeel van ons culturele erfgoed ook mee in 

het proces naar Brabant Culturele Hoofdstad! 

Vereniging

Han Polman
Voorzitter Brabantse Orgelfederatie

....“Ik hoop dat het leesplezier met dit magazine 
        u zal stimuleren om te komen kijken en luisteren 
           naar ons Brabants Orgelrijkdom!”....

Stichting DELAfonds
Dankzij een door de Stichting DELAfonds verstrekte 
subsidie voor het Informatie- en documentatiecen-
trum van de Brabantse Orgelfederatie, is het moge-
lijk veel informatie over de orgels in Noord-Brabant 
vast te leggen. Zo wordt gewerkt aan een bestand 
met informatie en foto’s van Brabants Orgelrijk-
dom, dat o.a. via www.brabantorgel.nl openbaar 
wordt gemaakt. Ook de klankdocumenten ‘Bra-
bants Orgelrijkdom’, cd’s die verschijnen bij excur-
sies naar Brabantse orgels, zijn gerealiseerd dank-
zij de verstrekte subsidie. Het magazine Brabants 
Orgelrijkdom 2011, 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.
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In de jaren 1840 tot 1880 plaatste de Belgische orgelmaker 
François-Bernard Loret en zijn zoon Camille Loret circa 50 
orgels in Nederland. Hiervan zijn nog slechts 20 exemplaren 
bewaard gebleven. Een aantal hiervan is de afgelopen decen-
nia zorgvuldig gerestaureerd en gereconstrueerd. Bij andere 
orgels is soms helaas alleen nog maar de orgelkas met enig 
Loret-pijpwerk aanwezig. In Nederland zijn meer orgels van 
Loret geconserveerd dan in België. In Nederland is dan ook 
veel kennis aanwezig over hun werkwijze en de aanleg van 
hun instrumenten.
François-Bernard Loret werkte innovatief, waarbij hij nieuwe 
technieken niet schuwde. Ook de samenstelling van de dispo-
sitie was heel kenmerkend voor hem: met name geënt op de 
liturgische functie van het orgel. Uniek was de klankkleuring 
welke zij in hun instrumenten legde. Met name bij de qua dis-
positie zeer bescheiden instrumenten wist hij zeer opmerke-
lijke en verrassende resultaten te behalen. Hierin mag Loret 
zeker nadrukkelijk gekenmerkt worden.
François-Bernard Loret ontwikkelde vanaf 1835 een uniek 
klankpatroon, tegen de toenmalige muzikale mode van steeds 
krachtiger instrumenten in. Orgelmakers intoneerden steeds 
luider en grondtoniger. Loret echter koos voor een ronde, 
slanke klank. Nederlandse orgelmakers konden dit klankka-
rakter niet imiteren. Later werd er negatief over geoordeeld, 
maar inmiddels zijn we ons weer bewust van het unieke ka-
rakter van deze klankkleuren, die van een verfijning getuigen 
die voor de 19de-eeuwse orgelbouw uniek blijft.
Zijn werk is tot op heden vaak onderbelicht gebleven. Dit 
boek werpt nieuw licht op deze orgelmaker en zijn positie in 
die tijd. Opname van enkele van zijn publicaties in facsimile 
geeft de lezer een beter beeld van de zienswijze van François-
Bernard Loret. Het boek zal een waardevolle aanvulling zijn 
op hetgeen tot nu toe over deze orgelmaker gepubliceerd en 
voor orgelliefhebbers en -kenners toegankelijk is.

De orgelmakers Loret......
Kooiker (orgelbouwkundig en akoestisch adviseur) die eerdere 
opnames verzorgde van de door de Brabantse Orgelfederatie 
uitgegeven cd’s. De opmaak van het boek zal verzorgd wor-
den door Wijtse Rodenburg, die vanuit zijn professie al jaren 
de opmaak en lay-out verzorgt van alle uitgaven (kranten, 
magazines en cd’s) van de Brabantse Orgelfederatie. Wim van 
der Ros, onder meer werkzaam als redacteur van de Brabantse 
Orgelfederatie en van het Nederlandse maandblad de Orgel-
vriend, tekent voor de eindredactie van dit boek over Loret.

Ingegaan wordt op het leven en werk van de orgelmakers Lo-
ret. Alle nog in Nederland van hen bekende instrumenten zul-
len individueel besproken worden. Deze beschrijvingen gaan 
ieder vergezeld van diverse foto’s, waarbij  een paginagrote 
frontfoto wordt geplaatst. Het boek wordt gecompleteerd met 
een totale werklijst van de in Nederland geplaatste (en soms 
verloren gegane) instrumenten, enkele facsimile’s van origi-
nele documenten alsmede een literatuurlijst inzake Loret .

Het boek verschijnt met een zetspiegel van 212 x 148 mm 
(A5) in full color met 192 pagina’s binnenwerk. Aan de bin-
nenzijde van zowel de voor- als achteromslag bevindt zich 
een cd.
De presentatie van het boek zal plaatsvinden tijdens de Lo-
ret-excursie op zaterdag 21 mei 2011.  De voorintekenprijs 
bedraagt € 19,95 (onder meer voor deelnemers aan de excur-
sie). De verkoopprijs na de presentatie is € 24,95. 
Het boek zal op grotere orgelevenementen te koop zijn en 
t.z.t. eveneens besteld kunnen worden via de website van de 
Brabantse Orgelfederatie www.brabantorgel.nl.

De voorjaarsexcursie op zaterdag 21 mei 2011 
gaat naar een viertal Loret-orgels. In de och-
tend wordt eerst een bezoek gebracht aan het 
F.B. Loret-orgel (1868) in de Sint-Lambertus-
kerk te Vessem, recent gerestaureerd door 
Verschueren Orgelbouw. Daarna zal het orgel 
in de Kerk van O.L.Vr. ten Hemelopneming te 
Reusel worden bezocht. Hier bevindt zich een 
orgel van Camille Loret uit 1880. In de mid-
dag verplaatsen wij ons naar de Heuvelkerk 
in Tilburg, waar Elbertse Orgelmakers in 2009 
het F.B. Loret-orgel (1859) plaatste en recon-
strueerde. Tot slot bezoeken wij het grootse 
F.B. Loret-orgel (1868), dat zich bevindt in de 
Sint-Lambertuskerk in Udenhout.
De excursie-bijdrage is € 25,- per persoon, 
waarbij men tevens het boek over de orgel-
makers Loret ontvangt. Voor gezinnen geldt 
dat een tweede persoon een excursiebijdrage 
betaalt van € 7,50, waarbij deze persoon geen 
boek ontvangt.
Opgave voor de orgelexcursie onder vermelding 
van aantal deelnemers: 
excursie@brabantorgel.nl.

Loret-orgel voorjaarsexcursie
                           21 mei 2011....

Auteurs......

Inhoud......

Uitvoering en bestelling......

boek
  presentatie...

Op zaterdag 21 mei 2011 zal de Brabantse 
Orgelfederatie dit boek laten verschijnen 
over het leven van de orgelmakers Loret en 
de door hen in Nederland geplaatste orgels. 
Over deze orgelmakers is in Nederland niet 
eerder een uitgebreide documentatie ver-
schenen. Wel werd ter gelegenheid van een 
Loret-symposium te Reusel in 1989 een bro-
chure uitgebracht. 
Het merendeel van de orgels die de firma 
Loret in Nederland bouwde bevindt zich 
in de provincie Noord-Brabant. Het boek 
wordt uitgebracht met twee cd’s  waarop 
door Brabantse organisten diverse Loret-
orgels worden bespeeld. 

Het op 30 november 2008 in gebruik genomen Loret-orgel 
(als koororgel) in de Sint-Josephkerk te Tilburg werd door 
Elbertse Orgelmakers te Soest gerestaureerd. Het werd 
oorspronkelijk in 1859 gebouwd door François Bernard 
Loret voor de rectoraatskerk van de Fraters van Tilburg 
aan de Gasthuisstraat. Het kreeg toen elf registers op 
hoofdwerk en positief, terwijl het pedaal aangehangen 
was. De klaviatuur was aan de voorzijde aangebracht. 
In 1905 breidde Vermeulen uit Weert bij de overplaat-
sing naar de nieuwe kerk aan de Gasthuisring het orgel 
uit en wijzigde het mensurenbeeld. Op het hoofdwerk 
plaatste hij een Cornet en op een pneumatische lade 
realiseerde hij een zelfstandig pedaal met drie stemmen. 
Ook plaatste hij een nieuwe vrijstaande speeltafel aan de 
rechterzijde van het orgel en plaatste een grote zwelkast 
om het hoofdwerk en positief. De nieuwe parochiekerk 
aan de Gasthuisring werd in 1958 het derde onderkomen 
voor dit orgel, waarbij Vermeulen uit Weert vanwege 
de geringe hoogte van de kerk de pinakels op de beide 
torens moest verwijderen. Het orgel werd naar het klank-
beeld van die tijd aangepast. Vanaf 1976 stond het orgel 
in de H. Theresiakerk. Na sluiting van deze kerk in 1997 
werden laden en pijpwerk opgeslagen bij de Orgelmakers 
Elbertse in Soest, terwijl de kas opgeslagen werd in de St. 
Josephkerk. Het parochiebestuur van deze kerk had het 
orgel kunnen kopen. Onder advies van Jos Laus werd de 
restauratie uitgevoerd door Elbertse, waarbij vrijwilligers 
uit de parochie het werk aan de orgelkas verrichtten. 
Bij de restauratie werden de neogotische pinakels op de 
torens gereconstrueerd, terwijl voor het pedaal een 
nieuwe kas werd gemaakt. De beide laden werden 

Het Loret-koororgel 
in de Sint-Jozefkerk 
op de Heuvel te Tilburg 

Dispositie  

Tilburg, Sint-Jozefkerk
F.B. Loret, 1859 
Plaatsing en restauratie
Elbertse orgelmakers, 2009

Hoofdwerk   C-f’’’
Bourdon  16’
Prestant  8’
Bourdon  8’
Octaaf  4’
Holfluit  4’
Cornet  4 st
Trompet  8’

Koppels
Hoofdw. + Positief
Pedaal + Hoofdw.
Pedaal + Positief

Positief
Bourdon  8’
Viola  8’
Salicet 4’
Fluit  4’
Flageolet  2’

Pedaal  C-d’
Subbas  16’
Fluitbas  8’
Fagot  16’
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grondig gerestaureerd en de windvoorziening 
werd herzien waarbij een nieuwe balg werd 
aangebracht. 
De dispositie is gereconstrueerd naar de 
oorspronkelijke dispositie, echter met 
handhaving van de toevoegingen uit 1905.

Het is voor de Nederlandse orgelcultuur van belang over een 
nauwkeurige en complete documentatie te beschikken van de 
Loret-orgels in ons land, waarin ook nieuwe muziekhistori-
sche ontdekkingen zijn vastgelegd. Werk en werkwijze van de 
orgelbouwers worden geplaatst in de context van die tijd en 
het gebruik van de orgels in de liturgie. 
Met dit boek willen wij een grotere bekendheid geven over 
deze orgelmakers en hun orgels en  voor een breder publiek 
toegankelijk maken. 
Veelal bestaat slechts lokaal een beperkt zicht op de waarde 
van het betreffende Loret-orgel. Door deze Loret-orgels te 
plaatsen in een bredere context, zal de belangstelling ervoor 
en het beheer en de bespeling van deze instrumenten de aan-
dacht krijgen die de orgels verdienen. 
Kerkbesturen die een Loret-orgel beheren, zullen mede door 
deze studie en publicatie nog meer beseffen dat zij over een 
uniek instrument beschikken.
Orgel- en muziekliefhebbers, musicologen en orgelbouwers 
hebben interesse voor dit boek. Ook in Belgische orgelkringen 
bestaat belangstelling voor deze documentatie.

Dit boek over Loret en zijn Nederlandse werk heeft een pro-
fessionele invulling voor wat betreft de inhoud en uitvoering 
van zowel boek als cd’s. 
Voor de beschrijving van de orgels wordt medewerking ver-
leend door onder anderen orgelbouwadviseurs die betrokken 
zijn of zijn geweest bij de restauratie, verplaatsing of onder-
houd van orgels van Loret. Ook de biografie en de werkwijze 
van Loret worden beschreven door Loret-kenners, zoals  o.a. 
drs. Rogér van Dijk, dr. Frans Jespers, dr. Ton van Eck, Marcel 
Verheggen en Jos Laus.
De opnames voor de cd’s zullen worden verzorgd door ir. Henk 

Doelstelling......

Ter gelegenheid van deze boekpresentatie 
wordt door de Brabantse Orgelfederatie in 
samenwerking met het maandblad de Orgel-
vriend een excursie naar vier Loret-orgels 
georganiseerd.
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Op 15 juni 1986 werd het door de 
orgelmaker J.L. van den Heuvel te 
Dordrecht gerestaureerd en overge-
plaatst Loret-orgel in gebruik genomen. 
Dit orgel was afkomstig uit de Waalse 
Kerk te Dordrecht, waar Camille Loret 
het in 1880 plaatste. Het instrument 
moest dienst gaan doen als altaarorgel, 
en kreeg als zodanig een plaats op het 
priesterkoor. 
Voor de Waalse Kerk in Dordrecht 
leverde Camille Loret in april 1880 een 
klein orgel. In juli van datzelfde jaar 
wordt echter opdracht gegeven voor 
kerst van dat jaar een nieuw groter 
orgel te leveren. Met teruggave van het 
kleine orgel moet hiervoor ƒ 1.750,- 
betaald worden. Het had 14 stemmen, 
verdeeld over manuaal (8) en positief 
(6). Door sluiting van de Waalse Kerk 
kwam dit orgel beschikbaar. De paro-
chie in Reusel kon via de orgelmaker 
J.L. van den Heuvel het Loret-orgel 
aankopen. Onder advies van Frans Jes-
pers werd de restauratie en plaatsing 
uitgevoerd.
Het orgel heeft twee laden waarop het 
pijpwerk in C- en Ciskant is geplaatst. 
De voorste lade is voor het positief, de 
achterste voor het manuaal. Bij de res-
tauratie zijn de eiken slepen voorzien 
van viltringen, teneinde eventuele wer-
king ten gevolge van de verwarming op 
te vangen. De ventielen zijn opnieuw 
dubbel beleerd. De gehele mechaniek 
is in oorspronkelijke staat gebleven en 
behoefde nauwelijks gerestaureerd te 
worden. Het pijpwerk moest op diverse 
plaatsen grondig hersteld worden van 
ingrepen uit 1978. Zo moesten o.a. 
weggewreven kernsteken worden her-
steld.
Het orgel beschikt nog over de tra-
ditionele slinger met krukas voor de 
windvoorziening. De kas heeft oudere 
delen. Vermoedelijk heeft Loret een ca. 
100 jaar oude Vlaamse kas gebruikt. 
Zo vinden wij voorslagpaneeltjes in 
het front en zijn aan de achterzijde 14 
registergaten te zien. Deze kas is in 
een Franse roodbruine was gezet. Het 
snijwerk is naar gevonden voorbeeld 
in bronskleur geschilderd. Conform het 
contract aangaf, zijn de kastbaarden 
van de sprekende frontpijpen weer ver-
guld. In 2005 is het orgel op verzoek 
van het parochiebestuur geplaatst in 
een nis aan de noordzijde van de kerk.

Het Loret-orgel 
in de R.-k. Parochiekerk 
Onze Lieve Vrouw 
ten Hemelopneming 
te Reusel

Dispositie  

Reusel, R.-k. Parochiekerk 
O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Camille Loret, 1880 voor de Waalse 
Kerk te Dordrecht.
Overplaatsing en restauratie: 
J.L. van den Heuvel, 1986

Manuaal    C - g’’’
Bourdon 16’
Prestant   8’
Bourdon   8’
Viola  8’
Prestant   4’
Fluit harmoniek  4’
Doublette   2’
Trompette   8’

Pedaal   C - d’
Aangehangen

Koppeltrede

Positief
Bourdon   8’
Holpijp 8’
Salicional   8’
Violino 4’
Veldfluit   4’
Flageolet   2’
Trémolo

Dispositie  

Vessem, Sint-Lambertuskerk
F.B. Loret, 1868
Restauratie Verschueren Orgelbouw, 2010 

Hoofdmanuaal C-f’’’
Bourdon 16’
Quintadena 8’
Prestant 4’
Flageolet 2’
Trompet B/D 8’

Pedaal C-d’
Aangehangen

Positief
Prestant 8’
Bourdon 8’
Salicional 8’
Roerfluit  4’

Op 28 april 2010 werd in de Sint-Lam-
bertuskerk in Vessem het door Ver-
schueren Orgelbouw gerestaureerde 
orgel in gebruik genomen. Het in 1868 
door François Bernard Loret voor de 
voormalige parochiekerk gebouwde or-
gel werd in 1883 in de nieuw gebouwde 
neogotische kerk geplaatst en kreeg 
toen zijn huidige front. 
Nadat in 1867 in Brabant werd uitge-
vaardigd dat het plaatselijke orkest de 
vieringen niet meer mocht opluiste-
ren met haar klanken, moest ook de 
Lambertus-parochie in Vessem (on-
danks mogelijk onvoldoende middelen 
daartoe) wel een orgel kopen. Toch 
wordt op 14 maart 1868 met François 
Loret een “akte van verbintenis” gete-
kend, waarbij Loret zich verplicht tot 
de bouw van een tweeklaviers orgel 
met een bescheiden dispositie van 9 
stemmen. De kosten bedroegen 2.200 
gulden. Het orgel krijgt uit kostenover-
wegingen een eenvoudige kas. Bij de 
bouw van de nieuwe (huidige) kerk 
tegen de oude toren in 1883 werd de 

Het Loret-orgel 
in de Sint-Lambertuskerk 
te Vessem 

orgelkas verfraaid door Cornelis van 
Opstal. Op de twee hoeken plaatste hij 
beelden van paus Gregorius de Grote 
en van bisschop Ambrosius. Toen is 
mogelijk ook de (huidige) windvoorzie-
ning met trapinstallatie aangebracht. 
In 1929 wijzigde de firma Gebr. 
Vermeulen de dispositie. Bij herstel-
werkzaamheden in 1952 werd een 
elektrische windmotor geplaatst. Ver-
schueren tekende voor een restauratie 
in 1968, waarbij mechanieken, lades, 
conducten en windkanalen naar de 
geest van die tijd werden aangepast of 
vernieuwd. Het orgel was mede door 
windlekkage de laatste jaren slecht be-
speelbaar geworden en dringend aan 
restauratie toe. 
Onder advies van Rogér van Dijk, die 
de huidige restauratie begeleidde, kreeg 
het orgel zijn oorspronkelijke dispositie 
terug en werd het zoveel mogelijk naar 
de oorspronkelijke situatie gerestau-
reerd door de orgelmakers Verschueren 
Orgelbouw te Heythuysen. Naast stabili-
satie van het orgel op de galerij werden 
delen van de kast gerestaureerd. De 
klaviatuur is hersteld en de windlade 
werd geheel gerestaureerd in de stijl 
van Loret. Ook de ernstig lekke wind-
voorziening werd gerestaureerd, terwijl 
nieuwe windkanalen en conducten 
werden aangelegd. In overleg met de 
opdrachtgever is besloten de trapinstal-
latie niet te herstellen; de beide schep-

In 1998 werd in de Sint-Lambertuskerk 
in Udenhout het door Gebr. Vermeu-
len gerestaureerde orgel in gebruik 
genomen. 
Het was in 1868 door François Bernard 
Loret gebouwd voor deze in 1841 ge-
bouwde driebeukige neoclassicistische 
pseudo-basiliek. 
Het front heeft sterke overeenkomsten 
met het voor de R.k.-kerk te Waspik in 
1857 gebouwde orgel. Het orgel kreeg 
een schijnrugwerk in de balustrade, 
waardoor een groter instrument wordt 
gesuggereerd. De van veel snijwerk 
voorziene orgelkas werd vervaardigd 
door L. Mortelmans uit Antwerpen. 
Opmerkelijk is de trede voor “donder”, 
welke vermoedelijk later is aange-
bracht. In 1905 plaatste F.C.Smits II 
een nieuwe magazijnbalg met regula-
teur en herstelde mechanieken en pijp-
werk. Omdat het zangkoor op de galerij 
te weinig ruimte had, werd in 1957 de 
klaviatuur van de voorzijde van het 
orgel naar de evangeliezijde verplaatst, 
waardoor register- en toetsmechanie-
ken moesten worden gewijzigd. Het ad-
vies van de orgelmaker Gebr. Vermeu-
len, die een kleine dispositiewijziging 
doorvoerde, om de zinken frontpijpen 
te vervangen door pijpen van orgelme-
taal, werd door pastoor Prinsen anders 
opgelost: hij laat de zinken pijpen 
beplakken met staniolpapier: “… een 
bezuiniging van fl. 6.700,-“. 

Het Loret-orgel 
in de Sint-Lambertuskerk 
te Udenhout

Dispositie  

Udenhout, Sint-Lambertuskerk
F.B. Loret, 1868
Restauratie Gebr. Vermeulen, 1998

Groot manuaal (I)
C-f’’’
Bourdon 16’
Prestant 8’
Viola 8’
Fluit 8’
Bourdon 8’
Quintadeen 8’
Prestant 4’
Fluit 4’
Piccolo 2’
Cornet 5 st
Trompet B/D 8’
Clairon 4’

Pedaal C-d’
Aangehangen

Deling tongwerken tussen  c’- cis’

Positief (II) 

Violon D 16’
Salicional 8’
Bourdon 8’
Salicional 4’
Fluit  4’
Basson B 8’
Hautbois D 8’
Euphone 8’

Bij de restauratie van 1998 werd de 
klaviatuur teruggeplaatst en werden 
de mechanieken gereconstrueerd. De 
registers werden wederom in terrassen 
geplaatst. Ook werd de oorspronkelijke 
dispositie hersteld. De afronding van 
deze restauratie, uitgevoerd door Gebr. 
Vemeulen, werd begeleid door dr. Ton 
van Eck als adviseur van de Katholieke 
Klokken- en Orgelraad. 
Gesteld kan worden dat dit orgel één 
van de best bewaarde instrumenten is 
van Loret.

Loret-orgel voorjaars-   excursie ........

balgen zijn vastgezet. Van het pijpwerk 
was nog veel historisch en origineel 
pijpwerk van Loret aanwezig. Het oude 
pijpwerk is zorgvuldig gerestaureerd en 
waar nodig werd ontbrekend pijpwerk in 
dezelfde factuur bijgemaakt. Bij de hui-
dige nieuwe druk van 90 mm WK klinkt 
het orgel aanmerkelijk beter en is een 
klankbeeld verkregen dat meer recht 
doet aan de opzet van Loret.



In vroeger eeuwen werd aan hoven, in paleizen en kastelen vaak voor de 
bewoners en hun gasten gemusiceerd door gezelschappen. Dat hierbij ook 
het ´huisorgel´ een rol speelde, mag o.a. blijken uit een schilderij van 
Pieter de Hoogh, Musicerend gezelschap (ca. 1670). Ook in Noord-Brabant 
komen wij uit vroegere eeuwen huisorgels en kabinetorgels tegen die des-
tijds behoorden tot de ´Luyden van professie´ zoals advocaten, doctoren 
en notarissen. In hun vaak rijk ingerichte panden misstond een huisorgel, in de 
18e eeuw ook vaak uitgevoerd als kabinet- of secretaireorgel, beslist niet. 
Ook beroepsorganisten bedienden zich wel van deze huisorgels. Veelal 
werden zij rijk gedecoreerd. Het huisorgel werd dan ook wel toegerekend 
aan ´Heeren en Liefhebbers´.
Een aantal van deze ooit voor particulieren gebouwde huisorgels bevindt 
zich nu door schenking of andere verkrijging in kerken of b.v. het Provin-
ciehuis. Maar ook particulieren willen als orgelliefhebber graag een al dan 
niet historisch huisorgel bezitten. Om thuis te studeren en/of te musiceren 
voor vrienden of kleine gezelschappen. Teneinde de registratiemogelijk-
heden van de veelal eenklaviers orgels te vergroten, werden en worden de 
stemmen veelal gedeeld in bas en discant. Veelal beschikken de oude kabi-
net- en secretaire-orgels over een stekermechaniek naar de laag gelegen 
lade. De balg wordt met de voet bediend en d.m.v. een waag kan men de 
stand van de balg waarnemen.
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          muziekinstrumenten voor   ´Heeren en Liefhebbers´.....
Orgels werden en worden niet alleen gebouwd voor kerken
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In Hooge Zwaluwe heeft een particulier de beschik-

king over een prachtig secretaire-orgel. Vermoedelijke 

ontstaansdatum: 1825, gesigneerd: J.F in der MAUR en 

A.Gabrij Az ‘sCOMP. te GOUDA. Het orgel is gebouwd in 

een secretairemeubel, gebruikelijk in die tijd voor huis-

orgels. Het heeft 3½ stem, waarvan de hele stemmen 

ook gedeeld zijn in bas en discant. Achter een paneel,

Orgelmaker J.J. Vool bouwde in 

1804 ´één van de mooiste Nederlandse 

kabinetorgels´ (Arend Jan Gierveld 

in zijn dissertatie ´Het Nederlandse 

huisorgel in de 17de en 18de eeuw´). 

Het orgel heeft 7½  stem, inclusief 

een tongwerk. De hele stemmen zijn 

alle gedeeld in bas en discant.

Het orgel is in bruikleen van de 

Stichting Karel Bouwman, 1979.

Voor de familie Van den Brugghen, de vroegere 

bewoners van kasteel Croy te Stiphout, werd 

rond 1790 een kabinetorgel geleverd. Het zou 

mogelijk gemaakt zijn door Nicolaas van Hirtum 

met gebruikmaking van een binnenwerk van de 

befaamde orgelmaker H.H. Hess, hoewel het 

pijpwerk niet duidelijk van zijn hand is. Het telt 6 

stemmen, waarvan één bas- en één discantstem.

Een binnenwerk van een kabinetorgel van J.S. Strümphler 

was in de Lutherse Kerk in ’s-Hertogenbosch achter een 

ouder front geplaatst en nauwelijks als kabinetorgel meer 

herkenbaar. Het wordt, na sluiting van de Lutherse Kerk, 

door Pels & Van Leeuwen gerestaureerd om geplaatst te 

worden in de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch.

Hieronder een beeld van het front voor restauratie met 

frontpijpen met een naar binnen sprekend labium, zodat 

de orgelklanken niet te direct naar de bespeler klinken. 

De labia aan de frontzijde zijn dus loos zoals ook bij het 

Strümphler-kabinetorgel in Breda (zie blz. 9 rechtsboven).

Een Engels huisorgel, zoals dat in de 17e en 

18e eeuw opgesteld stond in de hal of mu-

ziekkamer van Engelse welgestelden. Hoewel 

over herkomst en bouwer niets bekend is, 

lijkt het pijpwerk op dat van de school van 

Parker, die ook het ´Haendel´-orgel in  Great 

Packington bouwde. Het zou te dateren 

zijn rond 1730. Zorgvuldig sporenonder-

zoek door Henk Kooiker toonde aan dat de 

zwelkast met het typisch halve klavier, heel 

normaal bij Engelse en Franse barokorgels, 

was verdwenen. Dit klavier is door hem in 

stijl gereconstrueerd, zowel klavier, lade, 

mechanieken en pijpwerk. De muziek die 

erop werd gespeeld, zal in de stijl van b.v. 

Boyce en Stanley zijn geweest: kleine prelu-

dia, gevolgd door een sneller deel, vaak een 

fuga, of een cornet of trumpet voluntary. Die 

laatste vrijwel altijd met een echo, vandaar 

de zwelkast en de min of meer identieke 

dispositie van de beide werken. 

Een uniek Engels huisorgel in het 

Brabantse Aalst-Waalre.

Dit huisorgel van Ludovicus de Backer uit 1751 had oorspronkelijk de klaviatuur aan de voorzijde. Het 

bevindt zich sinds 1804 in het Boterkerkje te Oirschot. De klaviatuur werd - waarschijnlijk in 1904 - naar 

de achterzijde verplaatst. Het orgel heeft 9 stemmen, waarvan 2 discant, en bezit twee spaanbalgen.

Graag tonen wij u hier een willekeurige selectie van oudere en ook recente 
huisorgels, waarbij wij per instrument enkele bijzonderheden noemen.

Aalst-Waalre,
Engels orgel 
Henk Kooiker

Een spiegelkabinetorgel van J.S. 

Strümphler uit 1778 bevindt zich 

nu in het koor van de Grote Kerk 

in Breda. In gesloten toestand is 

het een spiegelkabinet, waarbij het 

klavier - naar binnen geschoven 

- afgesloten kan worden, zodat het 

niet als orgel herkend wordt in het 

interieur. Het bijpassende orgel-

bankje heeft hetzelfde beslag als 

het kabinet en bezit een paar lades 

voor het opbergen van muziek. De 

boventoetsen zijn met schildpad 

belegd. Het orgel telt 8 stemmen, 

waarvan één bas- en drie discant-

registers. De gereconstrueerde 

frontpijpen hebben schijnlabia aan 

de voorzijde en sprekende labia aan 

de binnenzijde.

Breda,
Grote Kerk,
Strümphler

Oirschot,
De Backer orgel, 
Hervormde Kerk

ś-Hertogenbosch,
Provinciehuis,

Vool kabinetorgel

Stiphout,
Sint-Trudokerk,

kabinetorgel

Hooge Zwaluwe,
secretaire-orgel
particulier

ś-Hertogenbosch,
Lutherse/Grote Kerk,

Strümphler

voorzien van 

3 ladefronten, 

bevinden zich de 

windlade en de 

tractuur. Het klavier 

is boven, iets voor 

de lade, gebouwd 

en daarmee ver-

bonden via een 

stekkermechaniek.

Bij de restauratie in 

1980 zijn de Fluit 

2vt (hout in bas, 

metaal in discant) 

en de Prestant 8 vt 

nieuw gemaakt.

De magazijnbalg 

met twee schepbal-

gen is ook nieuw. 

De treden zijn losgekoppeld. De boogvormige uitsneden 

zijn later aangebracht, de frontpijpen zijn loos en bij de 

restauratie nieuw gemaakt.
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Veldhoven,
Wim van der Ros
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Dit kabinetorgel uit ca. 1875 behoorde 

eerder tot de collectie van D.A. Flen-

trop te Zaandam. Een prachtige mas-

sief eiken kast met mahonie fineer, 

een boeiend front en een mahonie 

bekroning. Een prachtig instrument 

om te zien en te bespelen. Het staat 

thuis bij een particulier.

Uiteindelijk werden het twee orgels, een kleintje 
en een grote. Het allereerste bezoek aan de 
Lambertuskerk in Wouw zorgde ervoor, dat Jan 
en Loes Walraven in 1971 verhuisden van Bergen 
op Zoom naar een ruim ´Hurks´ huis in Wouw. 
Kerkmuziek maken met het koor in een kerk met de 
allure van een kathedraal. Het orgel in de kerk was 
toen een orgeltje met enkele registers. 
Om orgel te kunnen studeren besloten we een orgel 
te laten maken in huis. In Enschede bij orgelma-
ker Vierdag werd het instrument besteld. In het 
orgelfront staan 4 Altaar-applieken. Deze voorwer-
pen komen uit het Karmelklooster te Antwerpen, 
en die werden in de kapel getoond op hoogtijda-
gen. De gebroeders BAG volgden Vierdag op en in 
1977 werd het instrument in huis opgebouwd. Ons 

De orgelmaker Jan Hoogenes 

bouwde in 1977 dit huisorgel 

met vier stemmen, alle gedeeld 

in bas en discant, aangehangen 

pedaal. Pels & Van Leeuwen 

Orgelbouw paste op verzoek 

van Wim van der Ros in de 

90-er jaren de dispositie aan. 

Een heerlijk huisorgel om ook in 

het samenspel met zijn vrouw 

Annie (zij speelt dwarsfluit) te 

genieten aan de klavieren.

Zelf een studieorgel bouwen in Noordduitse stijl. 

Dat vraagt vakmanschap, tijd en doorzettings-

vermogen. Als orgelbouwadviseur beschikt Henk 

Kooiker (Aalst-Waalre) over veel vakkennis en is 

hij vaardig in het pijpen maken en in houtbe-

werking. Hij bouwde het orgel in drie etappes 

tussen 1973 en 1985. Het beschikt over een 

Jan Walraven en Loes Langerak lieten in 1977 een tweeklaviers 

studieorgel bouwen door BAG Orgelmakers te Enschede. Het orgel 

met 18 stemmen kreeg als frontdeuren 4 altaar-applieken met zijn 

17e eeuwse symbolen, afkomstig uit het Karmelklooster te Antwerpen. 

Zelf studeren en anderen laten musiceren, mooier kan het niet.

huis werd vergroot met een muziekruimte. En 
zo kreeg onze studiezaal de naam Concertzaal  
´In den Wouwdfluit´. Bij het openingsconcert in 
1978 kregen pastoor Berende en burgemeester 
P. Sanders  een geciseleerde orgelpijp aangebo-
den door ondergetekenden. Dit werd het prille 
begin van Stichting Orgelfonds Wouw. In 1984 
vond de inwijding plaats in de Sint-Lambertus-
kerk te Wouw van het orgel ´opus 1000´ van 
Leon Verschueren. En zo kwam ook hier de lente 
in dit magnifieke kerkgebouw van Wouw. In 
2011, 27 jaar concerten in de Lambertuskerk. 
Info: www.indenwouwdfluit.nl 

[Jan Walraven en Loes van Langerak]

Brengt een orgel de lente in huis?

Naast het grote studie-

orgel in de concertzaal 

staat een drie-stems 

kabinetorgel eveneens 

gebouwd door 

BAG Orgelmakers. 

Het bijzondere snijwerk 

van deze unieke kas 

werd vervaardigd 

door Wil Moerkens 

uit Rucphen.

Aalst-Waalre,
Henk Kooiker,

‘Schnitger’

hoofdwerk, positief en pedaal (in twee aan weers-

zijden geplaatste kassen). In de naar verhouding 

zeer compacte kassen realiseerde hij een dispositie 

van 22 stemmen. Het orgel heeft een schuifkoppel 

positief aan hoofdwerk en een tremulant voor het 

gehele orgel. De manuaalomvang is C, D-d³, die van 

het pedaal C, D-d¹.

Wouw,
concertzaal

‘In den Wouwdfluit’
 al 33 jaar concerten....

.....huisorgels......... .....voor    ´Heeren en Liefhebbers´.....

www.dejonghwaardenburg.nl
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Wouw: twee huisorgels 
leidden tot een ‘opus 1000’.......

de Jongh Schildersbedrijf  bv
restauratie en onderhoudsschilderwerken

Steenweg 28 - 4181 AL  Waardenburg - tel. (0418) 651808 - fax (0418) 652473
hout- en marmerimitaties, bladgoud- en letterschilderwerk

Sprang
kabinetorgel
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In het Teylers Museum in Haarlem wordt de ovale zaal 
gerestaureerd. Gerard de Jongh met twee van zijn 
mensen bij de gerestaureerde rozet in het plafond. 

(foto: Gerard de Jongh)

13

Ooit erbij stilgestaan dat het schilder- en 
decoratiewerk van het Wolfferts-orgel in 

Zaltbommel destijds 4 gespecialiseerde 
monumentenschilders driekwart jaar werk 

kostte, of dat van het Haarlemse Müller-
orgel een heel jaar? Of dat de restauratie 

van het schilder- en decoratiewerk van de 
Koninklijke Wachtkamer op het Haagse 

station Hollands Spoor 10 jaar werk 
opleverde, waarbij afwisselend 

2 tot 4 mensen hun specialistische 
werk deden? We staan er niet vaak 

bij stil wat er komt kijken bij het 
marmeren van pilaren, het aanbrengen van 

een mahonie-imitatie op een grenen kas 
of het poliment vergulden (18 lagen!) van 
snijwerk op een orgel. Reden om een keer 

te kijken bij en te praten met Gerard de 
Jongh, restauratieschilder in Waardenburg.

Leuke klussen
Gerard de Jongh is een enthousiast amateurorganist die zich 
in zijn vakmanschap van restauratieschilder vaak uitleeft in 
het schilderen van orgelkassen bij orgelrestauraties. “Dat 
vind ik het mooiste van ons vak”. Uiteraard wil hij daarbij 
niet voorbijgaan aan andere leuke ‘klussen’ die hij met zijn 
bedrijf mag uitvoeren. Of dat nu het juist voltooide werk is 
aan de eerder genoemde Koninklijke Wachtkamer, of het 
werk dat nu onderhanden is in de ovale zaal van het Teylers 
Museum (het oudste museum van ons land) in Haarlem. 

Recente orgels
Eind vorig jaar trof ik Gerard de Jongh bij de ingebruikname 
van het door Hans van Rossum onder advies van Rogér van 
Dijk gerestaureerde orgel in Esch*, waar hij tekende voor 
het schilder- en decoratiewerk van de kas en maakte toen 
met hem de afspraak voor een interview. Wanneer ik niet lang 
daarna het orgel bezoek van de Gasthuiskerk in Middelburg, 
onder advies van Aart Bergwerf door de Gebr. Van Vulpen 
gerestaureerd, herken ik bij binnenkomst aan het uiterlijk 
van het orgel het visitekaartje van Gerard de Jongh. Ook het 
recent door Flentrop gerestaureerde orgel van Sprang* is 
bijzonder fraai geschilderd door Gerard de Jongh. Vakwerk 
en een lust voor het oog. (*Voor deze restauraties zie bladzij-
den 16, 18 en 19) Het is niet verbazend dat hij de Schilders-
vakprijs 2010 heeft gewonnen, gebaseerd op zijn vakman-
schap bij de restauratie van de Koninklijke Wachtkamer.

Je valt van de ene verbazing in de andere wanneer je de 
lades ziet met de pigmenten in diverse kleuren: de grond-
stoffen voor de specifieke verven die hij moet aanmaken 
voor zijn specialistische vakwerk. “Je moet de oude kast 
van mijn opa zien, die hebben we hier achter nog staan. Die 
lade moet je maar niet aankomen, want in dat pigment zit 
ook arsenicum ….”. Dit pigment is de basis om de gewenste 
kleurverf aan te maken. “Dat gebeurt door het te mengen 

eel snijden. Je pakt het daarna op met een petit gris met 
eekhoornhaar, die je gebruikt als goudoplegger. Je moet 
die eerst even langs je hoofdhaar halen om hem statisch 
te maken, en kijk, dan kan je zo het bladgoud afnemen en 
op je werk aanbrengen.` Op ‘zijn’ orgel hier in de PKN-kerk 
in Waardenburg, heeft hij een speciale verguldtechniek 
toegepast. “Dat is poliment vergulden. Ik werk dan met 18 
lagen. Eerst wordt met warme blanke lijm een aantal lagen 
aangelegd met krijt. Dat gebeurt bij een temperatuur van 
zo´n 60º. Telkens moet je dat heel fijn schuren en ten-
slotte polijsten. Het aanbrengen van de goudlaag gebeurt in 
meerdere keren. Je maakt de oppervlakte dan nat en brengt 
het goud met alcohol aan. Daarna ga je polijsten met een 
agaatsteen. Dat kan je alleen maar binnen toepassen. Het 

is een ontzettend tijdrovend en secuur werk, maar het geeft 
een prachtige glans.” Op mijn vraag of dat bij veel orgels is 
toegepast, geeft Gerard de Jongh aan dat bij zijn weten dit 
maar bij drie orgels in Nederland is gebeurd. “Uiteraard hier 
in Waardenburg, een ‘visitekaartje’ van mij. Het is ook aan-
gebracht op het kleine koororgel in de Laurens in Rotterdam, 
en ik heb het toegepast in de Bavo in Haarlem.” 

Sinds 1890 ….
Op mijn vraag naar het ontstaan van het schildersbedrijf 
kan Gerard de Jongh enthousiast vertellen over zijn voor-
geslacht. “Mijn grootvader Hillebrand de Jongh, geboren in 
1870, is in 1890 zijn schildersbedrijf begonnen. Hij deed 
vooral regulier onderhoud. Zo verrichtte hij veel werk bij de 
familie Van Pallandt, die toen het kasteel Huis Neerijnen (het 
tegenwoordige gemeentehuis) bewoonde. Maar ook veel 
boerderijen werden door hem onderhouden. En je begrijpt 
dat er ook toen al wel gemarmerd werd en zo. Heel aardig 
is het om te vertellen dat destijds mijn opa als protestant de 
r.-k. pastorie in Varik heeft geschilderd. Hij paste daar ook 
eikenimitatie toe. 
Het ouderlijk huis was een oud boerderijtje in Waardenburg, 
toen nog met riet gedekt. De vier zonen van Hillebrand de 
Jongh gingen naar de ambachtsschool in Zaltbommel. “Ze 
moesten daarvoor toen met het veer van Tuyl naar Gameren 
oversteken, want de gewone verkeersbrug bij Zaltbommel 
was er nog niet, die kwam pas in 1933. De oude spoor-
brug lag er al wel. En wanneer het zo stormde dat het veer 
niet ging, liepen ze met een volwassene met een lat elkaar 
vasthoudend over de spoorbrug, zodat je er niet afwaaide 
…..  In 1929 heeft mijn vader met zijn broers de kerk in 
Neerijnen geschilderd in eikenhoutimitatie. Het is wel aardig 
te vermelden dat hij in de spiegel van de eikenimitatie zijn 
naam ‘H. de Jongh’ heeft achtergelaten, heel sierlijk in de 
imitatie vallend. Als je goed kijkt kan je het lezen. In 1937 
heeft mijn vader na zijn trouwen het bedrijf overgenomen 
en ging ook hier wonen. Van de oorlogsjaren weet Gerard bij 
overlevering dat er nogal wat werk was met het zetten van 
glas, wanneer er ruiten gesneuveld waren als er bommen 
vielen rond de brug. “En in die oorlogsjaren kregen wij extra 
melkbonnen, want schilders moesten veel melk drinken 
tegen loodwitvergiftiging. Loodwit mag je nu niet meer ge-
bruiken, maar destijds had je de beroemde loodwitfabrieken 
van ‘Schoonhovens loodwit’. Tegenwoordig is dat allemaal 
verboden”. Gerard was de oudste van zes kinderen. “Pa, ik 
wil toch een beetje verder.” heb ik hem ooit gezegd. Ik haal-
de toen diverse diploma’s en ben privélessen gaan volgen in 
Tiel bij Van den Anker voor hout- en marmerschilder. Dat gaf 
me een geweldige verdieping in dit ambacht!” 

....Restauratieschilder 
                        Gerard de Jongh in   Waardenburg.........................

in
te

rv
ie

w
 W

im
 v

an
 d

er
 R

o
s

Penselen en pigment
Daar zit je dan bij 
Gerard in zijn atelier in 
Waardenburg tussen 
allerlei soorten penselen 
die daar hangen en in 
lades liggen, en op een 
werktafel trots het in 
kleurige kunststof uitge-
voerde kleinood: 
de Schildersvakprijs 2010.  

met lijnolie en terpentijn, terwijl je krijt toevoegt als vulmid-
del. Uiteraard moet je dan nog kobalt-siccatief toevoegen als 
droogmiddel.”
Van welk materiaal zijn die penselen, vraag ik, duidend op 
een breed ‘luchtig’ penseel. “Dat is een penseel van das-
senhaar, om te verdassen.” De vraagtekens in mijn ogen 
zorgen voor een verdere toelichting van zijn kant. “Wan-
neer je bezig bent met bijvoorbeeld een houtimitatie, en je 
hebt je patronen in je werk gelegd, dan moet je heel luchtig 
hiermee zo als het ware uitwaaieren over dat patroon, en 
dan krijg je die prachtige effecten; verdassen is eigenlijk 
verzachten. Deze spalters, al dan niet vertand, zijn van 
chinees varkenshaar. Die gebruiken we voor het schilderen 
van de hout- en marmerimitatie. Dan kan je glaceren, er 

diepte in leggen. Die (ronde) chiqueteurs met eekhoornhaar 
gebruiken we voor groen marmer; door met verschillende 
tinten op die kwast rond te draaien over je werk krijg je 
daarbij de gewenste effecten. En voor letters, bijvoorbeeld 
bij het schilderen van de registerplaatjes, gebruiken we de 
penselen met marterhaar, die zijn wat veerkrachtig en daar-
mee kan je heel precies de letters zetten.” Ook zie ik nog 
de grotere tamponeerborstels hangen voor het patineren en 
tamponeren. 

Bladgoud
Vergulden is een apart hoofdstuk. “Zoals bekend zit blad-
goud in een boekje met 24 velletjes, echt nog volgens de 
oude maten. Met een goudmes kan je het eruit halen, je 
legt het op het plankje met fluweel en kan het dan eventu-

Prachtige ervaringen
“In 1957 kwam ik als 16-jarige in het bedrijf van 
mijn vader. In 1976 ging de kerk in Est in restau-
ratie en gaf ik aan dat ik die best wilde schilderen. 
Dat heb ik toen gedaan, waarbij ik ook het orgel 
geschilderd heb. Daarna heb ik de kerk in Tricht 
geschilderd en van het één kwam het ander. Toen 
in 1978 de kerk van Zaltbommel in restauratie 
ging, werd dat op verzoek van architect Hoogevest 
ook een klus voor mij. Dan raak je steeds meer betrokken 
bij het onderzoek van ook de muurschilderingen, oorspron-
kelijke kleurstellingen e.d. De restauratie in Zaltbommel 
duurde tot 1985, waarbij als laatste klus de kas van het 

Dit artikel verscheen in uitgebreidere versie in het maandblad 
de Orgelvriend van april 2011. 
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orgel moest worden geschilderd. De 
opzichter van Zaltbommel zag mijn werk 
en vroeg toen of ik ook Gouda wilde gaan 
doen.” 
Vanaf 1979 zet 
Gerard het bedrijf 
van zijn vader voort, 
waarbij hij zich met 
name richt op klassieke 
schilderwerken en 
restauratietechnieken. 
“Daarin willen wij alles 
tot in detail beheersen 
en ook topprestaties 
leveren. Daarom 
volgt iedereen hier 
de leergangen van 
leerling naar aspirant-
gezel, daarna naar 
gezel om uiteindelijk 
het meesterdiploma 
te behalen. Dat is 
een zeer 
specialistische 
opleiding in 
Rosmalen bij 
Savantis. Het 
merendeel van 
onze mensen 
draagt dan ook 
de titel 
‘meesterschilder’.
Trots is hij op zijn 

Het orgel 
Mijn eerste ontmoeting met Gerard en de kennismaking met 
zijn werk was tijdens de restauratie van ‘zijn’ Van Puffelen-
orgel in de Hervormde Kerk in Waardenburg in 1979. “Ben je 
eenmaal bij orgelrestauraties betrokken, dan ga je er steeds 
meer van begrijpen en doorgronden. Ieder orgel is als het 
ware weer een nieuwe ervaring en een leerschool. Dat werk 
doe ik dus ook het liefste zelf.” Inmiddels heeft Gerard de 

De leeuwen en schilden van de bekroning van Benschop 
pronken weer in oude glorie, nadat Gerard de laatste hand (kwast) 
legt aan de leeuwen.

mensen en op zijn prachtige ervaringen. Dat betreft niet 
alleen het verguldwerk aan meubilair van Paleis Noordeinde, 
of de plafondschilderingen en het verguldwerk in het Paleis 
Henry IV te Parijs. “Werken in de Nederlandse paleizen, 

ambtswoningen van bur-
gemeesters of aartsbis-
schoppen, ambassades, 
kastelen, stadhuizen, 
de talloze kerken en 
het ‘Huis ten Bosch’ in 
Nagasaki, alles levert ons 
nieuwe kennis en nieuwe 
ervaringen op. We zijn 
dankbaar dat je dat mag 
doen, en dankbaar dat 
alles zo behouden of 
gereconstrueerd wordt 
zoals men het vroeger 
ook wilde. En dan kunnen 
wij met de huidige beter 
ontwikkelde ambachte-
lijke technieken verbluf-
fende resultaten beha-
len.” Op mijn vraag naar 
hele specifieke klussen 
geeft hij aan dat hij via 
een kennis in aanraking 
kwam met een architect 
in Parijs, die mij vroeg in 

Met een scalpel doet Gerard de Jongh in zijn atelier onderzoek aan het 
wapenbord dat het Bätz-orgel van Benschop bekroont. “De leeuwen waren 
vroeger verguld; je herkent dat altijd aan de restjes eronder. Later hebben 
ze de leeuwen goudbrons geschilderd, en dat wordt later lelijk bruin…”

Een impressie van de Koninklijke Wachtkamer: 
een paleisachtige omgeving (foto: Gerard de Jongh)

enkele paleizen te werken met de specifieke caseïne-techniek. 
Caseïne is een overschot uit de kaasbereiding. Dat wit-gelig 
poeder moet je eerst lauw-warm ‘ontsluiten’ met herts-
hoornzout, dan wordt het vloeibaar, waarna je het met een 
pigment gaat mengen: caseïneverf. Dan krijg je een uniek 
en prachtig resultaat. Zo hebben we ook de ‘witte eetzaal’ 
van Paleis Huis ten Bosch behandeld met een krijt-lijm-tech-
niek en afgewerkt met caseïne. Schitterend!” 

geschilderd in het atelier van de orgelmaker Hans van Rossum 
- het wapenschild, de bekroning van de kas, helemaal aan het 
restaureren. We hebben kleurproeven gedaan en nu ben ik be-
zig – na het afwassen - met het terugzetten van de frisse kleu-
ren en het vergulden van de leeuwen. Kijk, de kroon hebben 
we er afgenomen. Over een paar dagen gaat het in zijn geheel 
naar de kerk, waar het dan op het orgel gehesen zal worden”.

Een ambacht dat moet overleven
Een bijzonder vak: restauratieschilder. Je staat er niet bij stil 
wat er komt kijken bij de restauratie van het schilderwerk of 
het opnieuw schilderen van bijvoorbeeld een orgelkas. Een 
specialisatie die is opgedaan door tientallen jaren ambachtelij-
ke ervaring in een ‘meester-gezel omgeving’. Gerard de Jongh 
geniet nog dagelijks van zijn werk en blijft, ondanks dat hij al 
vier jaar zijn A.O.W. ontvangt, met veel inzet, vakmanschap 
en plezier zijn ambacht uitoefenen. Daarbij werkt hij persoon-
lijk voornamelijk alleen nog maar aan de orgels en laat hij het 
andere werk graag over aan ‘zijn’ meesterschilders. Een ambacht 
dat moet overleven om ook deze waarden van ons cultureel erf-
goed in stand te houden!

Jongh meer dan 100 historische orgels geschilderd. Veel 
orgelmakers en orgeladviseurs kennen je werk, de Rijks-
dienst kent je, ze kennen je expertise ook ten aanzien van 
historisch onderzoek. Zo vind ik het ook heerlijk om re-
gisterplaatjes te kunnen ontcijferen of ze nu wel echt van 
Bätz zijn, of dat ze later door een ander beschilderd zijn. Zo 
ben ik voor Benschop - de kas van het Bätz-orgel had ik al 

....................
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Het orgel in de Hervormde kerk in Sprang bouwde Thomas 
Houben in 1728 voor de Waalse kerk in Dordrecht. Het be-
schikte oorspronkelijk over hoofd- en rugwerk en aangehan-
gen pedaal. In 1738 werden door Rudolph Garrels en 1743 
door Jacob François  Moreau herstelwerkzaamheden uitge-
voerd. Hendrik Hermanus Hess bracht in 1778 nieuwe klavie-
ren aan alsmede een gehalveerde manuaalkoppel. Het orgel 
bezat toen 19 stemmen.
P.J. Geerkens wijzigde in 1804 het orgel drastisch. Hierbij ver-
wijderde hij het rugwerk en plaatste het pijpwerk daarvan 
op nieuwe lades in de verbrede onderkas als onderpositief. 
Tevens wijzigde hij de dispositie. In die situatie werd het orgel 
in 1869 in de kerk in Sprang geplaatst, waarbij de frontpiipen 
werden vernieuwd. In 1953 werd het orgel in verband met 
de kerkrestauratie gedemonteerd door D.A. Flentrop. Deze 
restaureerde in 1958 het orgel en breidde het uit met een 
vrij pedaal. Bij deze restauratie werd onder meer een nieuwe 
lade voor het hoofdwerk gemaakt als kopie van de oude lade 
en een nieuwe windvoorziening inclusief nieuwe kanalen aan-
gebracht. De lades van het onderpositief alsmede klavieren 
en mechanieken werden gerestaureerd. Voor een betere uit-
spraak van het onderpositief werden in de onderkas openin-
gen aangebracht. Ook werden enkele registeraanpassingen 
doorgevoerd. De kas werd in gebroken wit geschilderd. 
De plannen voor de vorig jaar voltooide restauratie van het 
orgel werden aanvankelijk begeleid door Jan Jongepier, die dit 
adviseurschap in 2006 overdroeg aan ir. Henk Kooiker. 

..... Flentrop Orgelbouw 
       restaureerde Houben-orgel 
       in Sprang.....

In de relatief kleine Waalse Kerk in Dordrecht was het rug-
werk destijds mogelijk een sta-in-de-weg en werd dit door 
Geerkens ingewisseld voor een onderpositief met lieflijke ge-
luiden. Daarbij gebruikte hij wel het oude pijpwerk. In de gro-
tere kerk in Sprang is eigenlijk behoefte aan een krachtiger 
rugwerk. De middelen bij deze restauratie lieten het niet toe 
dat nu te realiseren, en werd gekozen voor behoud van de 
huidige situatie. Wel werd de gehele orgelkas 30 cm. omhoog 
geplaatst, zodat op een later tijdstip alsnog een rugwerk in de 
stijl van Houben gerealiseerd kan worden. Bij de huidige res-
tauratie door Flentrop Orgelbouw werden opzij van het orgel 
drie nieuwe spaanbalgen geplaatst. Een nieuwe pedaaldispo-
sitie van 6 stemmen, aansluitend bij de Rijnlandse school, 
werd gerealiseerd op de pedaallade uit 1958 achter het orgel. 
Lades werden gerestaureerd, behielden hun eiken slepen (on-
derpositief vermoedelijk Geerkens, hoofdwerk 1958) en zijn 
voor de afdichting voorzien van geweven ringen ter vervan-
ging van de verende sleepconstructie. Een nieuw pedaalkla-
vier en nieuwe registertrekkers in passende factuur werden 
aangebracht. Na een juiste inventarisatie van het pijpwerk 
kon oorspronkelijk Houben-pijpwerk op de juiste plaats wor-
den teruggeplaatst. Zo was de Houben-Prestant 8 vt disc. ge-
bruikt in de oude Ruispijp. Het pijpwerk van de Cymbal werd 
geheel nieuw gemaakt in Westfaalse samenstelling (met een 
hoge terts), dat van de Mixtuur bleef grotendeels oud in de 
samenstelling van 1958. De Trompet werd omgebouwd met 
oude materialen. Uit de archieven bleek dat Geerkens de toon-
hoogte bracht op a=435 Hz, een halve toon hoger dan Hou-
ben. De toonhoogte bleef nu op a=440 Hz (een zeer gering 
verschil) teneinde te veel ingrepen (verlenging) aan het pijp-
werk te voorkomen. Mechanieken alsmede de registerknop-
pen uit 1958 (er is geen voorbeeld van Houben of Geerkens 
bekend) zijn gehandhaafd. De orgelkas is, na grondig kleu-
renonderzoek van de oude verflagen, door restauratieschilder 
De Jongh uit Waardenburg weer in de oorspronkelijke kleur 
(mogelijk Houben of hoogstens Geerkens), roodpallissander 
geschilderd, terwijl nieuwe gouden biezen de kas meer in de 
oorspronkelijke uitstraling heeft doen terugkeren. 
Op 13 november 2010 werd het orgel met een bespeling door 
Margreeth de Jong uit Middelburg weer in gebruik genomen.

Het in 1857 door de orgelmaker F.C. Smits opgeleverde orgel 
in de Sint-Lambertuskerk in Someren is het afgelopen jaar 
onder advies van Rogér van Dijk gerestaureerd door Ver-
schueren Orgelbouw te Heythuysen. Bij de oplevering in 1857 
werden van de in totaal 26 stemmen 14 stemmen gereser-
veerd. De kas werd, zoals bij veel andere orgels van Smits, 
vervaardigd door J.F. Beuijssen, schrijnwerker te Boxmeer. In 
totaal kostte het orgel, inclusief het nieuwe oksaal en het 
vergulden, 5.700 gulden.
In 1925 werd het orgel door de Gebr. Vermeulen uit Weert 
overgeplaatst naar het nieuwe (huidige) kerkgebouw. Bij die 
gelegenheid werd o.a. een nieuwe pneumatische kegellade 
voor het onderpositief geplaatst en werden de drie spaanbal-
gen vervanen door een magazijnbalg. In 1963 werd het orgel 
door Vermeulen gerestaureerd en uitgebreid. Het orgel kreeg 
een moderne windvoorziening en een nieuw zelfstandig pe-
daal. Voor het onderpositief en pedaal werden nieuwe me-
chanische laden vervaardigd. Op alle werken werden verende 
sleepsystemen aangebracht. Ook werd naar de geest van die 
tijd de dispositie uitgebreid, waarbij voorbij werd gegaan aan 
de oorspronkelijke opzet van Smits. In 1994 werden ook door 
Vermeulen herstelwerkzaamheden uitgevoerd en nieuwe regis-
terknoppen en opschriften in de stijl van Smits aangebracht.
Bij de huidige restauratie werd ook qua dispositie het oor-
spronkelijke concept van Smits gereconstrueerd. Daarbij werd 
de klaviatuur in stijl van Smits (naar voorbeeld van Aarle-
Rixtel) gereconstrueerd, terwijl ook drie nieuwe spaanbalgen 
in balgstoel (naar voorbeeld van het Smits-orgel in Gemert) 
werden vervaardigd. De oude lade van het Manuaal werd ge-
restaureerd en nieuwe eiken sleepladen werden gemaakt voor 
onderpositief en pedaal. Voor het pedaal werden deze als C-
en Cis-laden uitgevoerd. Het historische Smits-pijpwerk werd 
gerestaureerd, terwijl oud Smits pijpwerk (132 pijpen), deels 
van vermoedelijk de voormalige orgels van Malden (1852) en 
Leuth (1872), beschikbaar bleek en ingepast kon worden. Voor 
het frontpijpwerk en een deel van de tongwerken van het ma-
nuaal, alsmede voor de pedaal-prestanten werd het pijpwerk 
uit 1963 gebruikt. Nieuw pijpwerk werd in Smits-factuur bij-
gemaakt. Een aantal registers bleef gereserveerd. In onder-
staande dispositie worden bijzonderheden bij de registers ver-
meld. Indien geen noot is toegevoegd betreft dit het originele 
pijpwerk van Smits uit 1857.

..... Verschueren Orgelbouw 
 restaureerde Smits-orgel 
      in Someren....
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Dispositie  

Manuaal (Manuaal II, C-f3)
Prestant  8 vt 1) 
Bourdon  16 vt 2) 
Portunaal Disc. 8 vt  
Holpijp  8 vt  
Prestant  4 vt  
Fluit  4 vt 3) 
Octaaf  2 vt  
Quint  3 vt 4) 
Mixtuur  1½ vt   
Trompet Bas 8 vt 5) 
Trompet Disc. 8 vt 
Klairon  4 vt

Koppel Man - Pos
Koppel Ped - Man
Koppel Ped - Pos
Ventil (motorschakelaar)

Winddruk 74 mm, toonhoogte a¹ = 422,5 Hz bij 18º C.

Bijzonderheden bij pijpwerk:
1) front 1963, manuaal overig Smits 1857, OP overig nieuw
2) C-d1 1857; overige via Deurne (dis1-h2 Smits)
3) Smits (uit Leuth)
4) nieuw
5) 1857/1963/1994
6) 1963
7) C-G in Holpijp, Gis-h nieuw, rest Deurne, Smits (m.u.v. c2 en dis3)
8) via Deurne verworven, C-f1 Smits
9) 1963
R) gereserveerd

Onderpositief (Manuaal I)
Prestant  4 vt 1) 
Viola de Gamba  8 vt 7) 
Holpijp  8 vt  
Fluit  4 vt 4)  
Piccolo  2 vt 8) 
Flagelet  1 vt 4) 
Harmonica Bas 8 vt R) 
Harmonica Disc.  8 vt R) 

Pedaal (C-d1)
Prestant  8 vt 9)  
Bourdon  16 vt 4)  
Fluit  8 vt R) 
Prestant  4 vt 9) 
Fagot  16 vt R) 
Trompet  8 vt R) 
Klairon  4 vt R) 
Cink  2 vt R) 
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Dispositie  

Hoofdwerk (C-c3)
Prestant  8 vt
Bourdon  16 vt
Holpijp  8 vt
Fluyt travers Disc. 8 vt
Octaef  4 vt
Fluyt  4 vt
Quint octaef  3 vt
Super octaef  2 vt
Flajolet  2 vt
Cornet Disc. 4 st
Mixtuijr  3-4 st
Cymbal

Winddruk 75 mm.
Toonhoogte a¹= 440 Hz. 

Onderpositief (C-c3)
Holpijp  8 vt
Prestant Disc. 8 vt
Prestant  4 vt
Fluyt  4 vt
Nasat  3 vt
Octaef  2 vt
Sexquialter Disc.  2 st
Basson  8 vt
Tremulant

Pedaal (C-d1)
Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt
Octaef  4 vt
Basuyn  16 vt
Trompet  8 vt
Claron  4 vt W
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Dispositie

Manuaal C-f³
V. d’Amour 8 vt
Holpijp 8 vt
V. Celeste [D] 8 vt
Fl. Travers [D] 8 vt
Fluit 4 vt
Woudfluit 2 vt
Cornet [D] 3 st
Hobo B/D 8 vt
Prestant 8 vt
Octaaf 4 vt

Pedaal C-d¹
Subbas 16 vt

Pedaalkoppel

Het orgel is in 1961 in Esch geplaatst. Het 
werd oorspronkelijk gebouwd in 1788 en 
was een geschenk van de familie Deutz. 
Helaas ontbreken documenten en bron-
nen over de oorspronkelijke bouw. Pas 
na de huidige demontage konden lade 
en pijpwerk nader onderzocht worden 
teneinde de oorspronkelijke bouwer vast 
te stellen. Daarbij bleek inderdaad dat 
hetgeen Frans Jespers veronderstelde en 
schreef in het voorjaar van 2005 in het 
heemkundeblad De Kleine Meijerij juist 
was, n.l. dat het orgel in 1788 gebouwd 
is door A.F.G. Heyneman. Deze was 
een leerling van C.P. König, en werkte 
bij hem ten tijde van de bouw van het 
orgel voor de Waalse Kerk in Nijmegen 
(dat zich nu bevindt in de Waalse Kerk 
te Arnhem). Heyneman bouwde o.a or-
gels voor de Hervormde Kerk te Waar-
denburg (1781), de Sint-Jansbasiliek in 
’s-Hertogenbosch (1784-1787, in oude 
kas), direct daarna voor Vught, Zalt-
bommel (1796) en Rotterdam (Waalse 
Kerk, 1804). Jurist en orgelkenner Jan 
van Heurn uit ’s-Hertogenbosch roemde 
Heyneman om zijn werk. Mogelijk was 
Van Heurn betrokken bij de opdracht tot 
de bouw van het orgel in Vught.

Het orgel heeft een bewogen geschiede-
nis. Reeds in 1795 werd het grotendeels 
vernield door Franse troepen, waarna 
met de restanten een onvolledig en 
bijna onbruikbaar orgel werd samenge-
steld. Het in 1805 gestichte orgelfonds 
had in 1817 voldoende middelen om 
de Gebroeders Van Hirtum opdracht te 
kunnen geven een nieuw orgel te bou-
wen. Het hiervoor vereiste bedrag van 
ƒ 500,- was de helft van het net eerder 
door hen gebouwde orgel voor de Her-
vormde Kerk te Chaam, dat qua grootte 
vergelijkbaar was. De omschrijving “re-
pareren en hernieuwen van het orgel” 
doet vermoeden dat de Gebroeders Van 
Hirtum delen van het oude orgel hadden 
gebruikt.
Restauratiewerkzaamheden aan kerk en 

... Orgel in Esch 
               gerestaureerd.....Op 6 november 2010 werd het 
Heyneman-Van Hirtum-orgel 
in de Sint-Willibrorduskerk 
in Esch in gebruik genomen. 
Het werd gerestaureerd en 
gereconstrueerd door de or-
gelmaker Hans van Rossum 
onder advies van Rogér van 
Dijk namens de Katholieke 
Klokken- en Orgelraad. 

Een bewogen 
geschiedenis
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Dispositie  volgens Broekhuyzen

[Manuaal]
Prestant 4 vt 
Holpijp 8 vt
Fluit trav. [8 vt]
Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 3 st
Fluit 2 vt
Trompet B/D 8 vt

Tremulant, ventil
Aangehangen pedaal
Twee blaasbalgen

In het vervolg van de 19e eeuw werd 
het orgel onderhouden en gestemd door 
de orgelmakers Vollebregt, Van der Aa 
en Ostertag. Nadat in 1906 een orgel-
fonds was begonnen, had men in 1922 
voldoende middelen om de Fa. O. Koch 
& Zonen te Tilburg de opdracht te ge-
ven tot restauratie van het orgel, waar-
bij o.a. een nieuw pedaalklavier van 12 
tonen werd aangebracht. In de jaren 

Nadat in 2003 de Katholieke Klokken- 
en Orgelraad (KKOR) gevraagd was het 
orgel te onderzoeken, bracht Rogér van 
Dijk namens de KKOR rapport uit en 
stelde een restauratieplan op. Na ver-
kregen subsidie kon de orgelmaker Hans 
van Rossum begin 2009 aanvangen met 
de restauratie en reconstructie van dit 
orgel. Bij de demontage verkreeg men 
duidelijkheid over de herkomst van lade 
en pijpwerk.
Gekozen is voor een reconstructie naar 
de situatie van 1817 na de bouw door 
Van Hirtum. Daarbij werd de klaviatuur 
weer aan de voorzijde geplaatst en de 
ingrijpend aangepaste onder- en bo-
venkas weer in oorspronkelijke situatie 
gereconstrueerd. Op basis van kleur-
onderzoek werd ook de oorspronkelijke 
kleurstelling weer aangebracht door 
monumentenschilder Gerard de Jongh. 
Uniek gekleurd zijn de draperieën, die 
op een ondergrond van bladzilver ge-
patineerd zijn met Pruisisch blauw en 
ultramarijn. Ook bracht hij de verdere 
houtimitatie aan op de kas.
De drie beelden zijn gerestaureerd en 
opnieuw geschilderd in gebroken wit, 

Huidige restauratie/
reconstructie

waarbij de kroon van koning David en 
de muziekinstrumenten verguld zijn. Dit 
werk werd verricht door Joachim van 
den Heuvel uit Esch.
De windlade van Heyneman uit 1788 
was in relatief oorspronkelijke staat 
gebleven en kon goed gerestaureerd 
worden, waarbij een nieuwe eiken fun-
damentbalk is geplaatst. Niet meer 
oorspronkelijke pijproosters zijn in ei-
ken gereconstrueerd, nieuwe pulpeten 
werden gemaakt en al het leer is ver-
nieuwd. Uiteraard moesten alle spel- 
en registermechanieken nieuw worden 
gemaakt. Nieuwe registers en –plaatjes 
zijn gemaakt in de stijl van Van Hirtum. 
Het oude manuaal kon worden geres-
taureerd waarbij de ondertoetsen op-
nieuw belegd werden met been en de 
boventoetsen vernieuwd zijn in ebben-
hout. Twee nieuwe balgen en balgstoel 
werden gereconstrueerd conform de ge-
gevens in het contract van Van Hirtum 
voor Chaam, daar van Heyneman geen 
goed referentiemateriaal aanwezig was. 
Na onderzoek en inventarisatie van het 
pijpwerk, lade en stokken, kon  de oor-
spronkelijke dispositie van 1817 worden 
vastgesteld waarbij het frontpijpwerk de 
basis kon vormen voor winddruk en into-
natie. Voor het nieuw te maken pijpwerk 
werd werk van Heyneman als uitgangs-
punt genomen. Voor de Trompet en 
Kromhoorn diende het tongwerk van het 
eerder genoemde orgel van de Waalse 
Kerk in Arnhem als uitgangspunt.

Dispositie

Manuaal C-f³
Praestant 4 vt
Holpijp 8 vt
Flutravers D 8 vt
Fluit 4 vt
Quintfluit 3 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3 st
Kromhoorn B 8 vt
Trompet Dis 8 vt

Calcant
Toonhoogte  
a¹=425,5 Hz  (bij 24,5°C)
Winddruk 60 mm/wk
Stemming Valotti

Geraadpleegde bronnen:
Rogér van Dijk, Het Heyneman-Van Hirtum 
orgel in de St.-Willibrorduskerk te Esch, St.-
Willibrordusparochie, Esch, 2010
Rogér van Dijk, Rapport en restauratieplan 
betreffende het Van Hirtum-orgel in de Sint-
Willibrorduskerk te Esch, Utrecht, mei 2005
Frans Jespers, Bouwde orgelmaker Heyne-
man het orgel van Esch?, in heemkundeblad 
De Kleine Meijerij jaargang 56 nr 1, voorjaar 
2005
Gegevens verkregen van orgelmaker Hans 
van Rossum, orgeladviseur Rogér van Dijk en 
monumentenschilder Gerard de Jongh

dak in 1821 leidden tot herstel van het 
orgel. Werkzaamheden werden verricht 
door o.a. J. Zubelée, J.C. Schmidt en 
A.J. Graindorge. In de dispositieverza-
meling van Broekhuyzen staat onder-
staande dispositie vermeld.

1933-1934 werd het orgel sterk gewij-
zigd door de Fa. De Koff & Zn. Waar dos-
siergegevens hierover verder ontbraken, 
kon aan de hand van onderzoek aan het 
orgel worden vastgesteld dat het orgel 
aan de achterzijde werd uitgebouwd om 
plaats te maken voor een pneumatische 
kegellade voor drie nieuwe stemmen, 
waarop een Prestant 8 vt, een Octaaf 
4 vt en een Subbas 16 vt werden ge-
plaatst. De beide balgen werden vervan-
gen door een onderin de kas geplaatste 
magazijnbalg. Het meest ingrijpend was 
het op de galerij naar voren plaatsen van 
het orgel en de daarmee samenhangen-
de verplaatsing van de klaviatuur van 
de voorzijde naar de rechterzijde van 
de kas, waarbij ook de mechanieken en 
hun aanleg moesten worden vernieuwd.
Bij de kerkrestauratie van 1956 demon-
teerde de Fa. De Koff & Zn. het orgel 
en werd het opgeslagen om uiteindelijk 
niet herplaatst te worden. Pas 20 jaar 
later werd in Vught een nieuw positief 
geplaatst.
In 1961 werd het voormalige Vughtse 
orgel voor ƒ 3.000,- verkocht aan de 
Willibrordusparochie Esch. Het werd 
onder leiding van Jan Clerkx uit Boxtel 
door vrijwilligers geplaatst en door de 
firma Adema geïntoneerd en gestemd. 
Waarschijnlijk was het sinds 1934 in zijn 

aanleg niet meer gewijzigd. De kas werd 
bij de plaatsing geschilderd. In 1986 
voerde Jan Clerkx groot onderhoud uit. 
Het orgel had de navolgende dispositie:

Adviseur, orgelmaker en monumenten-
schilder hebben prachtig werk geleverd, 
waardoor de parochie van Esch beschikt 
over een in klank en beeld schitterend 
gereconstrueerd orgel. 



20 21

Op donderdag 17 maart j.l. was er tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in de Gertrudiskerk Bergen op Zoom een 
eerste kennismaking met het gerestaureerde en gere-
construeerde Ibach-orgel. Gedurende dit jaar wordt het 
orgel ingespeeld en op 3 september is de officiële inge-
bruikname. Op 13 oktober maakt dit orgel deel uit van de 
najaarsexcursie, zie de bladzijden 46 en 47.
De Duitse firma Ibach (uit Barmen) plaatste dit orgel in 
1963/1864 als Opus 111 in de toenmalige R.-k. paro-
chiekerk Heilige Maagd Maria ten Hemelopneming (‘de 
Maagd’) te Bergen op Zoom. De kas werd ontworpen 
door de architect A.J. Cels te Brussel en vervaardigd door 
de firma Peeters Divoort te Turnhout.
Het drieklaviers orgel telde bij oplevering 41 registers 
en 2.361 sprekende pijpen. Bij een noodzakelijk herstel 
werd in 1913 besloten de Gebr. Vermeulen te Weert een 
nieuw pneumatisch orgel te laten bouwen in de oude kas 
met gebruikmaking van een deel van het bestaande pijp-
werk. Het kreeg slechts 25 registers en bezat nog maar 
1438 sprekende pijpen. In de 60-er jaren van de vorige 
eeuw werden o.a. dispositiewijzigingen aangebracht naar 
de geest van die tijd. Doordat door een brand tijdens de 
restauratie van de Gertrudiskerk het vroegere Del Haye-
orgel verloren was gegaan, werd in 1988 besloten het 
Ibach-orgel ongewijzigd over te plaatsen uit ‘de Maagd’ 
naar de Gertrudis.
De huidige restauratie en reconstructie werd eind van de 
20e eeuw in gang gezet, waarbij aanvankelijk Jan Jonge-
pier en later Rogér van Dijk als adviseurs betrokken waren. 
Het orgel werd nu als Opus 1.111 gerestaureerd en ge-
reconstrueerd door Verschueren Orgelbouw naar de oor-
spronkelijke opzet van Ibach, en is daarbij nu het grootste 
Ibach-orgel. Het is zelfs één register rijker dan in 1864.
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Op de voorpagina van dit magazine ziet u dit grootse Ibach-
orgel in volle glorie.
Bij de afbeeldingen: links een deel van de registerknoppen.
1. Koning David met harp boven in het front.
2. Een détail van de rijk gesneden achterzijde van de orgelbank: 
uniek in Nederland!
3. De hoofdwerklade met goed zichtbaar de spieën die de voorslagen 
afsluiten.
4. Op fraaie wijze is de registertractuur aangesloten op de slepen.
5. Een blik op het pijpwerk van het tweede manuaal. Aan de achter-
zijde is een deel van de registermechaniek zichtbaar.
6. Een kijkje op het op de hoofdwerklade geplaatste pijpwerk; de 
Trompet moest nog worden geplaatst. Op diverse plaatsen is duide-
lijk zichtbaar dat oud pijpwerk verlengd moest worden.
7. Een bovenaanzicht van een deel van het pedaalpijpwerk achter 
tegen de gewelfwand; oud, gerestaureerd en nieuw pijpwerk zijn 
broederlijk verenigd.
8. Janno den Engelsman, organist-titularis van de Sint-Gertrudis-
kerk, aan de klaviatuur van het Ibach-orgel.

3. 4. 5.

7.

8.

6.

Een kijkje in het 
Ibach-orgel

Zie ook bladzijde 46-47 
voor de najaarsexcursie 
naar o.a. dit schitterende orgel.

.....Bergen op Zoom.....
Een kennismaking met 
   het gerestaureerde  Ibach-orgel

1.

2.Dispositie

Manuaal C-g³
Principal  16’
Quintatön  16’
Principal  8’ 
Gemshorn  8’ 
Gross Gedackt  8’ 
Viola da Gamba  8’ 
Octav  4’
Hohlflaut  4’
Quint  2 2/3’
Octav  2’
Scharff V  2’
Cornet D IV  4’
Fagott  16’
Trompete  8’

Manuaal III
Salicional  8’ 
Flaut-Angelica  8’
Dolce  8’
Quintatön  8’
Flaut travers  4’
Viola  4’
Flageolet  2’
Euphone  8’

Tractuur mechanische sleeplade. 
Toonhoogte a’= ruim 440 Hz. 
Temperatuur evenredig zwevend. 
2417 sprekende pijpen en enkele tientallen 
niet sprekende pijpen in het front

Manuaal II
Bourdun  16’
Principal  8’
Bassethorn  8’ 
Rohrflaut  8’
Octav  4’
Flaut dolce  4’
Flautino  2’
Mixtur III  1’
Fagot-Oboë  8’ 

Pedaal
Principal  16’
Subbass  16’
Violonbass  16’ 
Octavbass  8’ 
Jubal  8’ 
Gedecktbass  8’ 
Quintbass  5 1/3’
Octavbass  4’
Posaunebass  16’
Trompetebass  8’
Claironbass  8’
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april
Zaterdag 16 april 
‘s-Hertogenbosch, 
Grote Kerk
Aanvang 20.15 uur.
Willem Hörmann, orgel met 
het ‘s-Hertogenbosch’ Vocaal 
Ensemble o.l.v. Jos Akker-
mans en solisten

Zondag 17 april 
Valkenswaard, 
Ontmoetingskerk
Aanvang 15.00 uur 
Toegang € 5,- 
Jazz-concert met 
- Sebastiaan van Delft, orgel
- Pieter de Mast, fluit
- Niti Ranjan Biswas, tabla 

Boxtel, Sint-Petruskerk
Aanvang 20.15 uur 
Toegang € 7,- Kerk open 
19.50 uur. 
Toon Hagen (Zwolle)

Dinsdag 19 april 
Waalwijk, NHK a/d Haven 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 6,- 
Capella Ducis en ‘l’Accademia 
degli Unisoni’ uit Perugia, 
Italië olv Frans van de Loo 
en Liga Vilmane, orgel 

Maandag 25 april
Grave, Sint-Elisabethkerk 

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis. 
Jan Verschuren

Woensdag 27 april
Tilburg, Jozefkerk, 
Aanvang 19.00 uur
Toegang gratis
Concert studenten van het 
Brabants Conservatorium.

mei
Zondag 1 mei 
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 12,50
Schola Gothia 
en Ulrike Heider, orgel

Tilburg, Sint-Jozef-kerk 
Aanvang 16.00 uur
Toegang € 7,00, CJP-er en 
65+ € 5,00, kind 12+ € 2,50
Susanna Veerman 

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur
Orgelconcert Gijs Boelen

Zaterdag 7 mei
Moerdijk, Stephanuskerk
Gelegenheid om voor € 15,- 
het Marcussenorgel ca. 25 
minuten te bespelen. 
Vanaf 13.00 tot 17.00 uur. 
www.marcussenorgel-moerdijk.nl

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk

Van 16.00 uur tot 16.30 uur
Toegang gratis met collecte
Laurens de Man, orgel 

Zondag 8 mei 
Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur
Entree concert en toelich-
ting*: € 8,00. 
Orgelconcert door Martijn 
Smits m.m.v. een hoboïst.
* toelichting om 15.00 uur in 
‘In den Wouwdfluit’, Omgang 
10 te Wouw.

Teeffelen, 
Sint-Benedictuskerk  
Aanvang 16.00 uur           
Leon van den Brand (orgel)

Dinsdag 10 mei
Waalwijk, Sint-Jan de Doper
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 6,- 
Hans Leenders, orgel 
en Elke Janssens, sopraan

Vrijdag 13 mei
Breda, Sacramentskerk
Aanvang 16.00 uur.
‘Veni Creator Spiritus’ 
Bachelorexamen orgel van 
Mark van Nispen 

Zaterdag 14 mei
Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
inloopconcert

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 uur tot 16.30 uur
Toegang gratis met collecte
Willem Hörmann, orgel

Zondag 15 mei
Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Stephan van de Wijgert

Wouw, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur
Entree met toelichting om 15.00 
uur in ‘In den Wouwdfluit’, Om-
gang 10 te Wouw.: € 8,00. 
Orgelconcert door Bartosz 
Jakubczak uit Warschau

Boxtel, Sint-Petruskerk
Aanvang 20.15 uur. Kerk 
open 19.50 uur. 
Toegang € 7,- 
Jan Verhoeven

Vrijdag 20 mei
Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 20.00 uur
Toegang € 7,50
Ignace Michiels (Brugge)

Zaterdag 21 mei
Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur.
Gratis inloopconcert.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 uur tot 16.30 uur
Toegang gratis met collecte
Arno van Wijk, orgel 

Bergeijk, 
Sint PetrusBanden Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Vocaal ensemble Magnificat 
o.l.v. Rinus Verhage
Wim Diepenhorst, orgel.

Zevenbergen, 
Bartholomeus Kerk 
Aanvang 20.30 uur.
Toegang gratis met collecte. 
Ignace Michiels, orgel

Zondag 22 mei
Rosmalen, Lambertuskerk 

Aanvang 16.00 uur. Kerk 
open 15.30 uur.
Entree € 5,- (CJP/65+ € 3,50) 
Willem Hörmann, orgel en 
Harmke Brouwer, harp

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur 
Kees van Houten (Boxtel)

22

Zaterdag 28 mei
‘s-Hertogenbosch, 
Platinalaan 10 
van 10.00 tot 17.00 uur 
open dag bij orgelbouwer 
Pels & van Leeuwen. 

Eindhoven, Stadskerk 
Sint-Catharina. 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Herman van Vliet, orgel

Etten-Leur, Raadzaal

Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis. 
inloopconcert 

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 uur tot 16.30 uur
Toegang gratis met collecte
Henk G. van Putten, orgel 

Zevenbergen, Hervormde 
en Bartholomeus Kerk
Aanvang 20.00 uur 
Sander van Marion 

Zondag 29 mei
Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 15.00 uur 
Toegang gratis met collectie. 
Willem Hörmann

Wouw, Lambertuskerk 

Aanvang 16.00 uur
Entree met toelichting om 15.00 
uur in ‘In den Wouwdfluit’, Om-
gang 10 te Wouw.: € 8,00. 
Tannie van Loon, orgel 

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur
Cor Ardesch, orgel

23
JOHANNUS

www.johannus.com

Bestellen kan 
nu ook online!

shop.johannus.comshop.johannus.comshop.johannus.com

Gratis 
pen 

t.w.v. 
19,95*
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juni
Woendag 1 juni
Breda, Grote Kerk
Aanvang 12.30 uur.
Toegang gratis. 
Lunchpauze orgelconcert 
door Bert van Stam 

Zaterdag 4 juni
Moerdijk, Stephanuskerk
Gelegenheid om voor € 15,- 
het Marcussenorgel ca. 25 
minuten te bespelen. 
Vanaf 13.00 tot 17.00 uur. 
www.marcussenorgel-moerdijk.nl

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij (collecte)
Laurens de Man

Zondag 5 juni
Hilvarenbeek, Petruskerk

Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 7,00, CJP-er en 
65+ € 5,00, kind 12+ € 2,50
Evert Jan Schuur viool, 
Foskien Kooistra viool, Niek 
Idema altviool, Gadze Heeres 
Cello, Hendrik Jan Wolfert 
contrabas, organist Ad van 
Sleuwen

Aarle-Rixtel, O.L.V. Pre-
sentatie of Mariakerk
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis met na afloop 
een vrije gave. 
Piet J. Groenendijk, Breugel 

Oirschot, Petruskerk 
Aanvang 16.00 uur 
Bernard Bartelink (Haarlem)

Hilvarenbeek, Petruskerk 
Aanvang 16.00 uur
Organist Ad van Sleuwen 
m.m.v. Strijkersgroep Evert 
Jan Schuur (VAR)

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,-
Henri-Franck Beaupérin (F), 
orgel

Bergeijk, Petrus Bandenkerk

Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Mark van Nispen, orgel. 

Dinsdag 7 juni
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,-
Henri-Franck Beaupérin

Sprang, Hervormde Kerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 6,- 
Rob Dommisse, orgel

Woensdag 8 juni
Breda, Grote Kerk
Aanvang 12.30 uur, duur ca. 
40 minuten. 
Toegang gratis. 
Lunchpauze orgelconcert 
door Gerard Verweij

Zaterdag 11 juni
Schijndel, Servatiuskerk
Aanvang 13.30 uur
Toegang gratis. 
Stefan Donner (Wenen)

Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
inloopconcert

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij (collecte) 
Leo Spoor, Schijndel

Zondag 12 juni  
Nistelrode, Parochiekerk
Aanvang 16.00 uur
Norbert Bartelsman (orgel) 
 
Vrijdag 17 juni
Moerdijk, Stephanuskerk 
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, met een 
collecte tbv de overplaatsing 
van het orgel naar Klundert. 
Kees van Eersel, orgel en 
Ben Cartens, fluit

Zaterdag 18 juni
Schijndel, Servatiuskerk
Aanvang 13.30 uur
Toegang gratis. 
Atsuko Takano (Japan)

Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
inloopconcert

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij (collecte) 
Dorien Schouten, Den Haag

Zondag 19 juni
Schijndel, 
Sint-Servatiuskerk
Aanvang 16.00 uur
Toegang gratis, collecte. 
Marcel Verheggen (Heerlen) 

Geldrop, Brigidakerk

Aanvang 16.15 uur 
Pieter-Jelle de Boer (F), orgel

Dinsdag 21 juni
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,-
Hayo Boerema, Rotterdam

Woensdag 22 juni
Breda, Grote Kerk
Aanvang 12.30 uur, duur ca. 
40 minuten. 
Toegang gratis. 
Lunchpauze orgelconcert 
door Hennie Vaatstra, m.m.v. 
Begijnhofschola o.l.v. Marie-
Louise Egbers

Vrijdag 24 juni
Raamsdonk, Landgoed 
‘Het Broeck’ 

Lange Broekstraat 1 
Aanvang 19.30 uur.
Entree € 12,50 
Rob Dommisse, orgel, 
met Popkoor Xsinchère 
o.l.v. Rowan van der Westen 

Zaterdag 25 juni
Schijndel, Servatiuskerk
Aanvang 13.30 uur
Toegang gratis. 
Leo Spoor

Eindhoven, Cathrienkerk

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Jos van der Kooy, orgel

Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis. 
inloopconcert 

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij (collecte). 
Joletta Bok, Poederoijen

Oosterhout, Vredeskerk, 
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis. 
Christiaan Ingelse, orgel

Zondag 26 juni
Aalst/Waalre, Agnus Deikerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 5,- 
Ton van Andel

Erp, St Servatiuskerk

Aanvang 16.00 uur
Toegang € 6,00 
Norbert Bartelsman, orgel
met kamerkoor. 

Helmond, Lambertuskerk

Aanvang 20.00 uur
Orgelconcert door Hannes 
Torggler, orgel

Boxtel, Sint-Petruskerk
Aanvang 20.15 uur, 
Toegang € 7,- Kerk open 
19.50 uur. 
Kees van Houten

Woensdag 29 juni
Breda, Grote Kerk
Aanvang 12.30 uur.
Toegang gratis. 
Jan Willems, lunchpauze 
orgelconcert m.m.v. Ilse van 
Wuijckhuijse, sopraan

juli
Zaterdag 2 juli
Schijndel, Servatiuskerk
Aanvang 13.30 uur
Toegang gratis. 
Ton Harterink

Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
aanvang 14.30 uur 
marktconcert entree gratis

Moerdijk, Stephanuskerk
Gelegenheid om voor € 15,- 
het Marcussenorgel ca. 25 
minuten te bespelen. 
Vanaf 13.00 tot 17.00 uur. 
www.marcussenorgel-moerdijk.nl

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte 
na afloop.
Leo Spoor

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij (collecte) 
Arathalju Kinzerskaya

Zondag 3 juli
Breugel, St.Genovevakerk

Het beiaardconcert in Son 
begint om 14.00 uur, het 
orgelconcert om 16.00 uur.
Toegang gratis met een vrije 
gave na afloop. 
Rien Donkersloot, Rotterdam

Goirle, Sint Jan

Aanvang 16.00 uur
Toegang € 7,00, CJP-er en 
65+ € 5,00, kind 12+ € 2,50
Geert Bierling, orgel

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,-
Pieter-Jelle de Boer (F), orgel

Bergeijk, Sint PetrusBan-
den Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Jan Willems, orgel en Ilse 
van Wuijckhuijse, sopraan

Dinsdag 5 juli
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,-
Paul Houdijk, Utrecht

Waalwijk, NHK van Besoyen, 
‘Witte Kerkje’ Grotestraat 26

Aanvang 20.15 uur.
Toegangsprijs € 6,- 
Ben Smeets, orgel. 
Frank Lamm, gitaar.

Vrijdag 8 juli 
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,- Gereduceerd 
€ 6,- Kinderen gratis.
Lara Schaffner.

Zaterdag 9 juli
Schijndel, Servatiuskerk
Aanvang 13.30 uur
Toegang gratis. 
Piet J. Groenendijk

Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek
aanvang 14.30 uur 
marktconcert entree gratis.

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Axel Wenstedt

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij (collecte). 
Henk-Jan Out, Oss

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur 
Thed van den Aker, orgel

Zondag 10 juli
Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur
Toegang gratis, inloopconcert

Woensdag 13 juli
Terheijden, 
Sint-Anthonius Abtkerk

van 13.30 - 16.30 uur
orgelbespelingen door orga-
nisten uit de regio 

Vrijdag 15 juli
Zevenbergen, 
Bartholomeus Kerk 
Aanvang 20.00 uur 
Kees Doornhein

Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur. Kerk 
open 19.30 uur.
Toegang € 8,- Gereduceerd 
€ 6,- Kinderen gratis.
Aart de Kort 

Zaterdag 16 juli 
Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek
aanvang 14.30 uur 
marktconcert entree gratis.

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Ton Harterink, orgel

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij (collecte) 
Paul Waerts, Assendelft

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur 
Arie de Bruijn, orgel en Ilga 
Herzog (D), fluit

Zondag 17 juli
Oirschot, St.Petruskerk 

 
Aanvang 16.00 uur 
Jan van de Laar

Dinsdag 19 juli
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,-
Jacques van den Dool.

Woensdag 20 juli
Terheijden,
Sint-Antonius Abtkerk
van 13.30 - 16.30 uur
orgelbespelingen door orga-
nisten uit de regio. 

Vrijdag 22 juli
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Kerk open 19.30 uur.
Toegang € 8,- Gereduceerd 
€ 6,- Kinderen gratis.
Domitila Ballesteros 

Zaterdag 23 juli 
Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur. 
Marktconcert, entree gratis.

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk

Aanvang 15.00 uur
Tommy van Doorn, orgel

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur Toegang 
vrij (collecte) 
Gijs van Spankeren

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur 
Toegang gratis, met collecte.
Kees van Eersel (Kloetinge), 
orgel en beiaard 

Eindhoven, Muziekgebouw
Van 20.15 - 23.45 uur
‘Orgelnacht’ met o.a. Jolanda 
Zwoferink & Anton Doorn-
hein, orgel. Orgel en dans
Orgelrecital: Jane Watts

Zondag 24 juli
Oirschot, Sint-Petruskerk
Orgelbespeling van 15.30 
- 16.00 uur
Toegang gratis met collecte
Gerard Hafkenscheid

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur
Arno van Wijk, orgel, Seria 
Robustelly

Woensdag 27 juli
Terheijden,
Sint-Antonius Abtkerk
van 13.30 - 16.30 uur
orgelbespelingen door orga-
nisten uit de regio 

Vrijdag 29 juli
Breda, Grote Kerk.

Aanvang 20.00 uur. 
Kerk open 19.30 uur.
Toegang € 8,- Gereduceerd 
€ 6,- Kinderen gratis.
Domitila Ballesteros  
Tobias Horn, orgel

Zaterdag 30 juli
Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur 
Marktconcert entree gratis
organist nog onbekend

Eindhoven, Muziekgebouw
Aanvang 16.00 uur
Ben van Oosten, Den Haag

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Jaap Vogel, orgel

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Christiaan Plaat, Utrecht

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur
Toegang gratis met collecte.
Henk Kooiker (Waalre), orgel

Zondag 31 juli tot 
zaterdag 6 augustus
De 59e Internationale 
Orgeltagung in 
Noord-Brabant! 
Zie bladz. 31.
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augustus
Dinsdag 2 augustus
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,-
Holger Gehring, Dresden

Woensdag 3 augustus
Terheijden, Sint-Antonius 
Abtkerk
van 13.30 - 16.30 uur
orgelbespelingen door 
organisten uit de regio 

Vrijdag 5 augustus
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,- Gereduceerd 
€ 6,- Kinderen tot 12 jaar 
gratis, onder begeleiding. 
Philip Crozier

Zaterdag 6 augustus 
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur. 
Marktconcert, entree gratis.

Moerdijk, Stephanuskerk
Gelegenheid om voor € 15,- 
het Marcussen-orgel 25 min. 
te bespelen. Vanaf 13.00 
tot 17.00 uur. Opgeven via 
www.marcussenorgel-moer-
dijk.nl

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Jan Neven, orgel

Eindhoven, Muziekgebouw
Aanvang 16.00 uur
Peter van der Velde, Antwerpen 

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Lambert van Eekelen

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur 
Ignace Michiels (B), orgel 

Zondag 7 augustus
Breugel, St.Genovevakerk

Aanvang 15.00 uur 
Toegang gratis met collecte.
Thomas Wilhelm, orgel

Woensdag 10 augustus
Terheijden, 
Sint-Antonius Abtkerk
van 13.30 - 16.30 uur
orgelbespelingen door 
organisten uit de regio 

Vrijdag 12 augustus
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,- Gereduceerd 
€ 6,- Kinderen tot 12 jaar 
gratis, onder begeleiding. 
Matthias Havinga, orgel

Zaterdag 13 augustus 
Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek

Aanvang 14.30 uur. 
Marktconcert entree gratis.

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Tineke Steenbrink, orgel en 
Judith Steenbrink, viool

Eindhoven, Muziekgebouw
Aanvang 16.00 uur
Almut Rößler, Düsseldorf 

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Ad van Pelt, Woerden

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur 
Jaap Zwart (Hattem), orgel

Zondag 14 augustus
Bergeijk, Sint PetrusBan-
den Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Paul van der Heijden, orgel 
m.m.v. het Gregoriaans 
Herenkoor 

Boxtel, Sint-Petruskerk
Aanvang 20.15 uur, 
Toegang € 7,- 
Erwin Wiersinga 

Dinsdag 16 augustus
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,-
Monica Rist, orgel

Woensdag 17 augustus
Terheijden, 
Sint-Antonius Abtkerk
van 13.30 - 16.30 uur
orgelbespelingen door 
organisten uit de regio 

Vrijdag 19 augustus
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur. Kerk 
open 19.30 uur.
Toegang € 10,- Gereduceerd 
€ 8,- Kinderen tot 12 jaar 
gratis, onder begeleiding. 
Olivier Vernet 

Zaterdag 20 augustus 
Oosterhout, Sint-Jans-
basiliek (locatie: Den Hout 
i.v.m. Oosterhoutse kermis) 
aanvang 14.30 uur 
marktconcertentree gratis

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Henk Kooiker en Eelco Kooi-
ker, quatre mains

Eindhoven, Muziekgebouw
Aanvang 16.00 uur
Loic Mallié & Henco de Berg 
orgel en piano - improvisaties

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Jeanette van Oord, orgel

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur 
Stephan van de Wijgert 
(Utrecht), orgel

Zondag 21 augustus 
Oploo, Sint-Matthiaskerk

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis. 
Gerard van Reenen, orgel 

Vrijdag 26 augustus
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur. Kerk 
open 19.30 uur.
Toegang € 8,- Gereduceerd 
€ 6,- Kinderen tot 12 jaar 
gratis, onder begeleiding. 
Jos van der Kooy (NL), 8e 
Sonate Alexandre Guilmant

Zaterdag 27 augustus 
Orgelexcursie België: Mel-
sele, Maldegem en Brugge
Orgels in de omgeving 
van Antwerpen en Brugge.
Tilburg NS station 08.00 uur 
(Bastionhotel 07.45). Terug 
19.30/20.00 uur. Prijs rond 
€ 40,00 incl. koffie-koek, 
lunch, bus en programma-
boekje. Info: 013 5435762

Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur. 
Marktconcert entree gratis.

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Bert Augustus, orgel

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Kees Doornhein, orgel

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur 
Roy Kroezen, orgel en bei-
aard en Gildas Delaporte, 
viool

Zondag 28 augustus
Oirschot, Sint-Petruskerk
Orgelbespeling van 15.30 
- 16.00 uur
Toegang gratis met collecte
Gerard Hafkenscheid

Helmond, Lambertuskerk

Aanvang 20.00 uur
Hartmut Leuschner-Rostoski, 
orgel, Seria Robustelly

Dinsdag 30 augustus
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,-
Bas de Vroome, organist.

september
Vrijdag 2 september 
Moerdijk, 
Sint-Stephanuskerk 
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis, met collecte 
tbv de overplaatsing van het 
orgel naar Klundert. 
Gerben Mourik, orgel 

Zaterdag 3 september
Moerdijk, 
Sint-Stephanuskerk
Gelegenheid om voor € 15,- 
het Marcussen-orgel 25 min. 
te bespelen. Van 13.00 tot 
17.00 uur. www.marcussen-
orgel-moerdijk.nl

Schijndel, St.Servatiuskerk 

Aanvang 13.30 uur
Toegang gratis. 
Mark van Nispen

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Willem Visscher, orgel.

Zondag 4 september
Aarle-Rixtel, O.L.V. 
Presentatie of Mariakerk
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Henk Kooiker, orgel, Waalre 

Udenhout, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 7,00, CJP-er en 
65+ € 5,00, kind 12+ € 2,50.
Nico Declerck, orgel.

Heeswijk, Abdij van Berne

Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,-
Helga Schauerte (F), orgel

Dinsdag 6 september
Waalwijk, NHK a/d Haven 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 6,- 
Cor Ardesch, orgel. 

Vrijdag 9 september 
Raamsdonk, Landgoed 
Het Broeck, Lange-
Broekstraat 1, 4944 XH 
Aanvang 19.30 uur 
Toegang € 12,50 
Anton Doornheim, orgel, met 
Blaas Quintet o.l.v. Adrie van 
Beurden

Zondag 11 september
Oirschot, Petruskerk 
Aanvang 16.00 uur 
Thea Riesebos (Amsterdam) 
m.m.v. Dick Hollander

Boxtel, Sint-Petruskerk
Aanvang 20.15 uur, 
entree € 7,- 
Theo Jellema 

Zondag 18 september 
Rosmalen, Lambertuskerk 

Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 5,- (65+ € 3,50) 
Cappella Breda o.l.v. Daan 
Manneke en Janno den En-
gelsman, orgel

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur
Kees van Houten, orgel.

Vrijdag 23 september 
Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek
aanvang 20.00 uur uur
Toegang € 7,50 
Helga Schauerte (Parijs)

Zaterdag 24 september
Zevenbergen,
Bartholomeus Kerk 

Aanvang 20.00 uur 
Lambert van Eekelen, jubile-
umconcert 50 jaar organist.

Zondag 25 september
Aalst/Waalre, 
Agnus Deikerk
Aanvang 15.00 uur
Toegang € 5,- 
Leen Nijdam, orgel

Breda, Sacramentskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 10,-
Jelena Hoek-Bazova, orgel, 
met Russische vrienden op 
hobo en balalaika.

Breugel, St.-Genovevakerk
Aanvang 15.00 uur 
Toegang gratis met collecte.
Aanvang 15.00 uur 
Piet J. Groenendijk, Breugel 
Motto “Muziek en Poëzie”.

Erp, Sint-Servatiuskerk

Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 5,- 
Mark van Nispen

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur
Bernard Bartelink (Haarlem): 
benefietconcert t.b.v. ‘Vrien-
den van het Kasteel’ 

Vrijdag 30 september 
Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 20.00 uur
Vrouwenkamerkoor Elcker-
liedt o.l.v. Jakobijn Wallis

Macharen, 
Sint-Petruskerk
Aanvang 20.15 uur. (Jubi-
leumconcert 40-jaar Orgel-
kring F.C. Smits)
Toegang € 15,- 
Ton Koopman, orgel.

Dinsdag 13 september
’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,-
Jan van de Laar, Helmond

Zaterdag 17 september
Schijndel, Servatiuskerk
Aanvang 13.30 uur
Toegang gratis. 
Leo Spoor, orgel.

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur.
Stephan van de Wijgert

Zondag 18 september
Oirschot, Sint-Petruskerk
Bespeling 15.30 - 16.00 uur
Toegang gratis met collecte.
Gerard Hafkenscheid

agenda2011
Zaterdag 10 september 

Nationale Orgeldag
Dit jaar wordt voor de tiende achtereenvolgende keer 
de Nationale Orgeldag georganiseerd. Naar traditie valt 
deze dag samen met de zaterdag van Open Monumen-
tendag. Dit jaar is het thema van Open Monumentendag 
‘Nieuw gebruik – Oud gebouw’
Veel historische gebouwen zijn op deze dag geopend, 
en veel organisten en orgelcommissies laten dan hun 
orgel zien en klinken. Brabant kent veel historische 
orgels die als monument zijn aangewezen. Maar ook 
meer recente orgels worden als zeer waardevol er-
kend. 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 instru-
menten, meer dan we alleen maar horen, laat staan 
zien, in kerkdiensten. 
Dat willen parochie- en kerkbesturen, organisten en 
orgelcommissies u dan ook graag aanbieden op de 
Nationale Orgeldag. Veel kerken staan op zaterdag 10 
september a.s. open, veel orgels worden gepresen-
teerd en gedemonstreerd. Welkom en geniet van al 
dat moois.
Actuele informatie over welke kerken in Noord-Brabant 
geopend zijn en welke orgels gedemonstreerd worden, 
kunt u vinden op www.brabantorgel.nl. 

Zie ook www.nationaleorgeldag.nl 
en www.openmonumentendag.nl. 
Hooge Zwaluwe, NH Kerk
van 10.00-17.00 uur, 
orgelspel door solisten, 
afwisselend vrije bespeling.

Etten-Leur, Raadzaal 
van 12.00 tot 16.00 uur,
bespelingen en expositie.

Schijndel, 
Sint-Servatiuskerk
Aanvang 13.30 uur
Toegang gratis. 
Laurens de Man, orgel 

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
van 14.00 - 16.30 uur 
orgelspel

Eindhoven, Sint-Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Gratis toegang, met collecte
Bernard Bartelink 

’s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 16.00 uur. 
Rein Boeijen, Oss

Zevenbergen, Hervormde 
en Bartholomeus Kerk
Aanvang 20.00 uur 
Gedymin Grubba

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 20.15 uur
Ruud Huijbregts, orgel en 
Floris Onstwedder, trompet
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oktober
Zaterdag 1 oktober
Moerdijk, 
Sint-Stephanuskerk
Gelegenheid om voor € 15,- 
het Marcussen-orgel 25 min. 
te bespelen. Vanaf 13.00 
tot 17.00 uur. Opgeven via 
www.marcussenorgel-moer-
dijk.nl

Zondag 2 oktober
Oirschot, Sint-Petruskerk
Orgelbespeling van 15.30 
- 16.00 uur
Toegang gratis met collecte
Gerard Hafkenscheid

Berlicum, Sint-Petruskerk 

Aanvang 16.00 uur
Toegang gratis
Willem Hörmann, orgel

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,-
Ruud Huijbregts, orgel

Zondag 9 oktober 
Hilvarenbeek, Petruskerk, 

Vrijthof 33
Aanvang 16.00 uur
Toegang € 7,00, CJP-er en 
65+ € 5,00, kind 12+ € 2,50
Sopraan Cristel De Meulder 
met organisten Jan Van Mol 
en Ad van Sleuwen.

Schijndel, 
Sint-Servatiuskerk
Aanvang 16.00 uur
Toegang gratis, met collecte.
Joost Langeveld.

Bergeijk, Sint PetrusBan-
den Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Organist Ad van Sleuwen
Christel De Meulder, zang
Jan Van Mol, harmonium
Dameskoor o.l.v. van Christel 
De Meulder.

Boxtel, Sint-Petruskerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,- 
Hayo Boerema orgel.

Vrijdag 14 oktober
Raamsdonk, Lambertus-
kerk, Kerklaan 4, 4944 VB
Aanvang 19.30 uur 
Entree € 12,50
Willem Hörmann met Jeugd-
koor Senta uit Rossum o.l.v. 
Sylvia van der Vinne

Zevenbergen, 
Bartholomeus Kerk 
Aanvang 20.00 uur.
Lambert van Eekelen, orgel 
en het Hoeks Koperensemble.

Zaterdag 15 oktober 
Landelijke Orgeldag
In Bergen op Zoom begint 
om 10.30 uur in de Sint-Ger-
trudis een uitgebreid pro-
gramma. Drie monumentale 
kerkgebouwen worden hierbij 
betrokken. Een zevental or-
gels van totaal verschillende 
aard wordt gepresenteerd en 
bespeeld. Het slotconcert zal 
’s avonds om 19.30 uur door 
Janno den Engelsman worden 
gegeven op het Ibach-orgel 
in de Sint-Gertrudis.  Meer op 
bladzijde 46 en 47.

Zondag 16 oktober 
Oosterhout, Vredeskerk, 
Rulstraat 6
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
Leo van Doeselaar, orgel 

Rosmalen, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur. Kerk 
open 15.30 uur.
Toegang € 5,- (65+ € 3,50) 
Erwin Wiersinga, orgel

Donderdag 19 oktober 
t/m zondag 23 oktober
Orgelfestival Helmond, 
Lambertuskerk 
Het Orgelfestival bestaat uit 
onder andere kindereducatie, 
workshops voor amateur-
organisten, een symposium, 
orgelconcerten, de presen-
tatie van een nieuw boek 
over het Robustelly-orgel, 
een afsluitingsconcert door 
Jan van de Laar, m.m.v. het 
Lambertus Consort. 

Vrijdag 21 oktober 
Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 20.00 uur
Toegang € 7,50 
Jan Willems (Oosterhout) & 
Oosterhoutse Nachtegalen 
o.l.v. Wim Schoones 

Zondag 23 oktober
Oirschot, Petruskerk 
Aanvang 16.00 uur 
Ekaterina Marishkina m.m.v. 
Mark Taube (viool) en 
Alexander Oratovski (cello) 

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur
Gerard Habraken (Eindho-
ven), orgel en Eefje Habra-
ken, viool

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur
Jan van de Laar, orgel

november
Zaterdag 5 november 
Etten-Leur, Trouwkerkje

Aanvang 20.00 uur
Jubileumconcert Lambertus 
Cantorij Etten, Instrumentaal 
ensemble, Rob Nederlof, kla-
vecimbel, ‘Four Coronation 
Anthems’, G.F. Händel

Zondag 6 november
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,-
Lara Schaffner (CH), orgel

Zondag 13 november 
Ravenstein Sint-Luciakerk
Aanvang 16.00 uur
Leo van Doeselaar (orgel)

Zondag 20 november 
Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Viering 10 jarig bestaan 
Stichting Smitsorgel Martinu-
skerk Sint-Oedenrode: 
Tineke Steenbrink, orgel en 
Judith Steenbrink, viool
Presentatie CD

Zondag 27 november 
Waalwijk, 
Sint-Jan de Doperkerk

Aanvang 14.30 uur. 
Toegangsprijs € 12,50. 
Jubileumconcert SOW/Tour-
dion: Vivaldi/Mozart/Rutter
Dennis Vallenduuk, orgel

Etten-Leur, Trouwkerkje
Aanvang 15.00 uur
Ton Koopman, orgel

Erp, Sint-Servatiuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 6,- 
Roois Kamerkoor uit Sint-Oe-
denrode onder leiding van Ad 
van de Wetering en organist.

december
zondag 18 december
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 12,50 
Eindhovens Vocaal Ensemble 
o.l.v. Ruud Huijbregts
Leon van den Brand, orgel

Dinsdag 20 december
Waalwijk, NHK a.d. Haven

Aanvang 20.15 uur.
Toegangsprijs € 6,- 
Kerstconcert: Helmonds 
Vocaal Ensemble olv Jeroen 
Felix en Gerard Habraken, 
orgel (Eindhoven). 

Maandag 26 december, 
Kerstmis
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Kerstconcert 
Aanvang 15.00 uur
Toegang € 7,00, CJP-er en 
65+ € 5,00, kind 12+ € 2,50 

 

2012
Zondag 1 januari 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16.00 uur
Toegang gratis met collecte.
Willem Hörmann, orgel 

.....Brabantse orgelkringseries.........

Stadskerk Cathrien
Eindhoven

ORGELCONCERTEN 2011
op zaterdagmiddag om 15.00 uur.
Gratis toegang met collecte.

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

10 september 2011
BERNARD BARTELINK
concert in het teken van de Nationale 
Orgel- en Monumentendag

22 oktober 2011
PIT VAN DER STEEN 
Werken van Alain
 
26 november  2011
RUUD HUIJBREGTS
(laatste concert vóór de restauratie 
van het orgel)

Voor alle concerten van 
‘Muziek in de Cathrien’ kijk op:
www.kerkconcerten.dse.nl

Berne Abdij
Heeswijk

BERNE ABDIJCONCERTEN 
HEESWIJK sinds 1952 

1 mei*: Schola Gothia (Zweden) en
Ulrike Heider, orgel

5 juni: Henri-Franck Beaupérin (F) 

3 juli: Pieter-Jelle de Boer (F) 

4 september: Helga Schauerte (F)

2 oktober: Ruud Huijbregts (NL)

6 november: Lara Schaffner (CH) 

18 december*: Eindhovens Vocaal 
Ensemble o.l.v. Ruud Huijbregts met
Leon van den Brand (NL), orgel 

Toegang € 8,- (m.u.v.* € 12,50)
Zondags, aanvang 16.00 uur 
Abdijstraat 49, Heeswijk

ORGELSERIE 2011  
Op zondagavonden om 20.00 uur.
Vrije toegang.

  1 mei Gijs Boelen

29 mei Cor Ardesch

26 juni Hannes Torggler

24 juli Arno van Wijk

28 augustus Hartmut Leuschner-Rostoski

18 september Kees van Houten

23 oktober Jan van de Laar

19-23 oktober Robustelly Festival met 
workshop, Symposium en boekpresentatie

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
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Sint-Lambertuskerk
Helmond

Lambertuskerk
Wouw

Zaterdag 16 april 
Aanvang 20.00 uur,  met voorafgaand een 
toelichting ‘In den Wouwdfluit’ om 19.00 uur*.  
Passieconcert met Bach’s Motet ‘Jesu meine 
Freude’, Cello Solo Suite en Cantate 182 voor 
Palmzondag ‘Himmelskönig sei willkommen’.
Cappella Breda o.l.v. Daan Manneke, 
Helios Ensemble en cello solist

 

Zondag 8 mei
Aanvang 16.00 uur*
Martijn Smits, en hoboïst (Roosendaal)

Zondag 15 mei
Aanvang 16.00 uur*
Bartosz Jakubczak (Warschau) 

Zondag 29 mei
Aanvang 16.00 uur*
Tannie van Loon (Eindhoven) 

* Voorafgaand aan de mei-concerten 
is er van 15.00 uur tot 15.30 uur 
een toelichting in Concertzaal 
‘In den Wouwdfluit’. Omgang 10 te Wouw. 
Daarna lopen we naar de kerk. 
www.indenwouwdfuit.nl 

Grote Kerk
Breda

Elke vrijdagavond 
zomeravondconcerten 

van 8 juli t/m 26 augustus 
op het 4-klaviers Flentrop-orgel.
Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. 

Entree: € 8,-, Pas65, BredaPas en CJP: € 6,- 
Jongeren t/m 18 jaar gratis. Boekje met alle 
programma’s en toelichtingen: € 5,-

8 juli Lara Schaffner (Zwitserland)

15 juli Aart de Kort

22 juli Domitila Ballesteros (Brazilië)

29 juli Tobias Horn (Duitsland)

5 augustus Philip Crozier (Canada)

12 augustus Matthias Havinga

19 augustus Olivier Vernet (Monaco)

26 augustus Jos van der Kooy

Gratis lunchpauzeconcerten in juni, 
woensdags om 12.45 uur.

www.stichtingorgelconcertenbreda.nl

Orgelkring 
‘Jacobus Zeemans’
Etten-Leur
Toegangsprijzen: donateurs € 4,50
volwassenen € 7,00, 65+ en CJP € 6,50 
en kinderen t/m 12 jaar gratis. 

Zondag 13 februari, Trouwkerkje                                                                                       
Gerda Peters, orgel en Sarina Brouwer, saxofoon 
 
Zondag 20 maart, Trouwkerkje                                                                                       
Desiree van Warmerdam, fluit en Astrid Schijns, cello              
 
Zondag 3 april, Trouwkerkje                                                                                       
Kamerkoor Plurale Tantum o.l.v. Ruben de Grauw.
Michel Gottmer, orgelimprovisaties.

Gratis inloopconcerten in de Raadzaal 
op zaterdagmiddagen om 15.00 uur 
in de periode 14 mei t/m 10 juli.  
Zie www.jacobuszeemans.nl voor de exacte data.

Zaterdag 10 september Nat.Orgeldag, 
in de Raadzaal 
van 12.00 tot 16.00 uur. Expositie en bespelingen 
van het Jacobus Zeemans-orgel.              
 
Vrijdag 30 september, Raadzaal                                                                                        
Aanvang 15.00 uur. 
Vrouwenkamerkoor Elckerliedt o.l.v. Jakobijn Wallis

Zaterdag 5 november, Trouwkerkje                                                                                   
Aanvang 20.00 uur.
Jubileumconcert 25 jaar Lambertus Cantorij.
Instrumentaal ensemble en Rob Nederlof, klavecimbel,
o.a. “Four Coronation Anthems” van G.F. Händel.

Zondag 27 november, Trouwkerkje                                                                                   
Aanvang 15.00 uur. 
Ton Koopman, orgel.

www.jacobuszeemans.nl
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Brabantse orgelkringseries 2011.........
Brigidakerk
Geldrop
Toegang vrij. Collecte.  
Concerten beginnen om 16.15 uur.

Zondag 3 april: koorconcert ‘Musica Vocalis’ Uden 
o.l.v. Esther Sijp m.m.v. Henk Kooiker, orgel

Zondag 22 mei: Kees van Houten (Boxtel), orgel 
m.m.v. Ina Boersma, alt

Zondag 19 juni: Pieter-Jelle de Boer (FR), orgel

Zaterdag 9 juli: Thed van den Aker (Best), orgel

Zaterdag 16 juli: Arie de Bruijn (Papendrecht), 
orgel en Ilga Herzog (BRD), fluit

Zaterdag 23 juli: Kees van Eersel (Kloetinge), orgel

Zaterdag 30 juli: Henk Kooiker (Waalre), orgel

Zaterdag 6 augustus: 
Ignace Michiels (BE), 
organist kathedraal Brugge 

Zaterdag 13 augustus: 
Jaap Zwart (Hattem), orgel

Zaterdag 20 augustus: 
Stephan van de Wijgert (Utrecht), orgel

Zaterdag 27 augustus: Roy Kroezen (Zwolle), 
orgel en Gildas Delaporte (’s-Hertogenbosch), viool

Zaterdag 10 september (20.15 uur!) 
Nationale monumenten- en nationale orgeldag: 
Ruud Huijbregts (Eindhoven), orgel 
en Floris Onstwedder (Eindhoven), trompet

Zondag 25 september: Bernard Bartelink (Haarlem): 
benefietconcert t.b.v. ‘Vrienden van het Kasteel’ 

Zondag 23 oktober: Gerard Habraken (Eindhoven), 
orgel en Eefje Habraken, viool

Sint-Lambertuskerk
Rosmalen
Zondag 22 mei 2011
Willem Hörmann orgel 
en Harmke Brouwer, harp

Zondag 18 september 2011
Cappella Breda o.l.v. Daan Manneke 
en Janno den Engelsman, orgel

Zondag 16 oktober 2011
Erwin Wiersinga, orgel 

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

‘Orgeltagung’ 
        in Noord-Brabant 
van 31 juli 
t/m 6 augustus........

Het internationale “Gesellschaft der Orgelfreun-
de” (GdO), domicilie houdend in Duitsland, or-
ganiseert elk jaar een Orgeltagung. Gedurende 
een week worden tal van orgels bezocht in een 
bepaalde Europese regio. Er zijn concerten, deel-
nemers kunnen zelf op orgels spelen, lezingen, 
een symposium, bezoek aan een orgelmaker, 
enzovoort. Dit jaar valt de eer te beurt aan de 
regio Midden en Oost-Brabant, waarbij het GdO 
de Brabantse Orgelfederatie heeft gevraagd om 
de organisatie van deze Orgeltagung te onder-
steunen. Twee bestuursleden van onze federatie, 
Wim van der Ros en schrijver dezes, hebben al 
enige jaren ervaring in het organiseren van ex-
cursies. Samen met Bert Wisgerhof, Nederlands 
bestuurslid en Vizepräsident van de GdO, wordt 
een interessant programma samengesteld met 
tal van activiteiten. Uiteraard staat het bezoe-
ken van vele orgels centraal, waaronder de grote 
orgels van ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Boxtel, 
Schijndel en Oirschot. Maar ook kleinere orgels 
van gerenommeerde Brabantse orgelmakers, zo-
als Smits, Vollebregt en Van Hirtum staan op het 
programma.
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orgels: Sint-Oedenrode, Tilburg (Heuvelkerk) en Deurne, 
(Smits, de laatste onlangs gerestaureerd), Nistelrode, (Van 
Dinter) Hilvarenbeek en ’s-Grevelduin-Capelle (Van Hirtum). 
Daarnaast nog enkele instrumenten van orgelmakers uit de 
18e en 19e eeuw en uit andere streken zoals Lohman, Van 
Oeckelen, Bätz en Robustelly.
Tal van organisten uit binnen- en buitenland verlenen mede-
werking. Op onze website www.brabantorgel.nl is een volle-
dig en actueel overzicht opgenomen. Bijgaand een overzicht 
van alle activiteiten, zoals deze op dit moment bekend zijn. 
Tevens is het de bedoeling een dubbel-cd te presenteren met 
geluidsfragmenten van de meeste orgels die zullen worden 
bezocht. 

Wij bevelen deze Orgeltagung van harte bij u aan.

Het orgel is en blijft een fascinerend muziekinstrument. Het 
komt niet vaak voor dat muziekliefhebbers naar een concert-
gebouw gaan om een bepaalde viool of klarinet te horen. Bij 
het orgelminnend publiek is het geen uitzondering dat een 
orgel bepalend is voor de keuze van een te bezoeken concert. 
Na afloop van concerten wordt vaak meer over het orgel ge-
sproken dan over de uitvoerder. Excursies of een Orgeltagung 
van het GdO mogen zich meestal in een goede belangstel-
ling verheugen. Dat we daar veel ‘grijze koppies’ tegenkomen 
mag dan waar zijn, maar ik ben ervan overtuigd dat het orgel 
aantrekkingskracht zal blijven uitoefenen, ook op jeugdiger 
publiek. Manifestaties zoals die van het GdO dragen daar ze-
ker aan bij.
Wie terugdenkt aan de eerste keer dat hij of zij vis a vis voor 
een orgel als dat van de St. Jan te ‘s-Hertogenbosch of de 
oude Sint Bavo te Haarlem stond, zal zich die fascinatie voor 
het orgel weer in sterke mate herinneren. Dat zijn letterlijk 
grote instrumenten, later ontdek je dat ook in kleinere or-
gels veel schoonheid huist. Hier in de regio hebben we een 
aanzienlijk aantal relatief kleine orgels, die getuigen van het 
vakmanschap van hun makers. Vooral in de tijd dat Brabant 
nieuwe orgels nodig had, met name in de 19e eeuw, waren 
er enkele lokale orgelbouwers die vele fraaie orgels toevoeg-
den aan het Brabantse orgellandschap. Vaak bescheiden van 
omvang, maar uitmuntend van klank. Met recht noem ik hier 
enkele van dergelijke, tijdens de Orgeltagung, te bezoeken 

Bezoekers komen met name uit Duitsland, maar ook uit 
andere landen. Ieder jaar kan men rekenen op zo’n 200 tot 
300 deelnemers. Geïnteresseerden uit Nederland zijn ook 
van harte welkom, daarbij kunt u intekenen op de gehele 
Orgeltagung of op onderdelen. 
Aanmelden kan via de site van de Gesellschaft der Or-
gelfreunde (http://www.gdo.de/cgi-bin/anmeldung-her-
togenbosch.pl) of per e-mail (excursie@brabantorgel.nl) 
onder vermelding van wat u wilt bijwonen (gehele Orgelta-
gung, of een of meer dagdelen).

De concertserie bestaat dit jaar uit vier concerten 
met als rode draad de muziek van Georg Böhm 
(350 jaar geleden geboren). Zondag’s om 16.00 uur.

5 juni - Tineke en Judith Steenbrink (Vrienden 
van Severijn, Utrecht): 
werken van Biber en Böhm.

3 juli - Bart Naessens (Brugge): 
muziek van Cornet, Frescobaldi, Storace en Böhm.

4 september - Pieter Dirksen (Culemborg): 
muziek van Byrd, Cornet, Merula, Tunder, Böhm 
en De Grigny. 

2 oktober - Ute Gremmel (Kempen): 
muziek van Böhm, Muffat en Clérambault.

Daarnaast vrij toegankelijk:
14 mei , 14.30 uur 
bezoek Klokkenluidersgilde Utrecht

2 augustus, 11.30 uur
59e  Int. Orgeltagung, 
Gesellschaft der Orgelfreunde

www.severijn-orgel.nl

Severijn-orgel 
Sint-Martinuskerk
Cuijk

Land van Cuijk en 
Noord Limburg 
‘Gregorius van Dijk’
Gratis toegang, vrije gave.
Aanvang 16.00 uur.

Maandag 25 april (2e paasdag) 
Grave, St. Elisabethkerk, Jan Verschuren 

Zondag 8 mei 
Venray, Paterskerk (Limburg), Theo Hes

Zondag 19 juni
Middelaar, HH Lambertus en Brigidakerk 
(Limburg), Jaap van Doorn

Zondag 21 augustus 
Oploo, St. Matthiaskerk 
Gerard van Reenen

Zondag 11 september 
Venray, Sint-Petrus’ Bandenkerk (Limburg)
Bernard Bartelink

Zondag 23 oktober 2011 
Ottersum, Sint-Jan de Doperkerk (Limburg)
Ton van Eck

Sint-Cathrienkerk
‘s-Hertogenbosch

Concerten op het Vollebregt-orgel 
Toegang gratis (collecte)
Zaterdagmiddags van 16.00 tot 16.30 uur. 

Zaterdag 7 mei 2011
Laurens de Man, orgel 

Zaterdag 14 mei 2011
Willem Hörmann, orgel

Zaterdag 21 mei 2011
Arno van Wijk, orgel 

Zaterdag 28 mei 2011
Henk G. van Putten, orgel   
   
Secretariaat: JCMBergmans@home.nl
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VERSCHUEREN ORGELBOUW 
HEYTHUYSEN B.V.
Dorpstraat 100-102     6093ED   Heythuysen
Tel. 0475-491882   Fax. 0475-494892
www.verschuerenorgelbouw.nl
info@verschuerenorgelbouw.nl

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Bergen op Zoom, Ibach-orgel  Restauratie en reconstructie 2011

Dit gratis orgelmagazine
Deze uitgave´Brabants Orgelrijkdom 2011´, 
een gratis magazine dat in 8.000 exemplaren 
verspreid wordt via aangesloten orgelkringen 
en alle VVV’s in Noord-Brabant, is mogelijk 
dankzij veel vrijwilligerswerk en onze adver-
teerders. Met behulp van de advertentieop-
brengsten en een bijdrage uit het DELAfonds 
kan dit project worden gerealiseerd.
Het vele fotowerk, de redactionele bijdragen 
en de opmaak van dit magazine worden ‘om 
niet’ door een enthousiast team verwezen-
lijkt. Op deze wijze probeert de Brabantse 
Orgelfederatie een bijdrage te leveren aan 
het levend houden van dit belangrijk stuk 
Brabants cultureel erfgoed: de vele waarde-
volle orgels die onze provincie herbergt.

www.brabantorgel.nl
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Franciscus Cornelus Smits-orgel (1842)
Sint-Petruskerk te Boxtel.

Orgelkring 
Jacobus Zeemans, 

Etten-Leur 

In Brabant woonde rond 1700 orga-
nist en orgelbouwer Jacobus Zeemans 
(1665-1744). Etten–Leur bezit twee 
orgels van zijn hand. Bij de restauratie 
van het Trouwkerkje (voorheen de Her-
vormde Kerk van Leur) werd, dankzij 
subsidies, ook het orgel in 1973 geres-
taureerd. Dit gebeurde door Flentrop 
Orgelbouw onder adviseurschap van 
Klaas Bolt.  In 1977 ontstond de Stich-
ting Orgelkring ‘Jacobus Zeemans’.  La-
ter werd de Hervormde Kerk van Etten 
ingericht als raadzaal. Met sponsor- en 
subsidiegeld werd het daar aanwezige 
Zeemans-orgel in 1994 gerestaureerd 
door orgelbouwer Henk van Eeken met 
Hans van Nieuwkoop als adviseur. Doel 
van de stichting is het in stand houden 
van de monumentale orgels in Etten-
Leur d.m.v. bespeling en beheer van 
deze instrumenten.
De orgels in Raadzaal en Trouwkerkje 
worden gebruikt tijdens trouwplechtig-
heden en bij de (orgel)concerten. In de 
Lambertuskerk heeft het orgel primair 
een liturgische functie. De orgelkring 

Stichting 
Kerkconcerten
Boxtel 

In 1965 begonnen op het Pels-orgel van 
de Maria Reginakerk de orgelconcer-
ten door de bezielende inzet van Hans 
Straatman. Een jaar later trad drs. Wim 
Aarns toe tot het clubje dat de concer-
ten organiseerde, die afwisselend wer-
den gegeven in de Maria Reginakerk, de 
Heilig-Hartkerk en de Sint-Petruskerk. Al 
snel werd uitsluitend nog geconcerteerd 
op het fameuze Smits-orgel uit 1842 in 
de Sint-Petruskerk. In 1974 volgde de 
oprichting van De Stichting Kerkconcer-
ten Boxtel, met Wim Aarns als voorzit-
ter. Vanaf 1988 is organist en Bach-ken-
ner Kees van Houten voorzitter. Vanaf 
het begin van de jaren zeventig tot en 
met 1990 werden concoursen gehouden 
op het Smits-orgel. Doelstelling van de 
Stichting nu is het organiseren van con-
certen op het Smits-orgel in de Sint-Pe-
truskerk te Boxtel, dat eigendom is van 
het parochiebestuur van de Verrijzenis-
parochie. Het instrument is in de jaren 
2004/’05 met gemeenschapsgeld geres-
taureerd. Sindsdien worden uitsluitend 
hier orgelconcerten georganiseerd, een 
zestal per jaar, steeds in harmonieuze 
samenwerking met de parochie. De con-
certen vinden plaats op zondagavond 
om 20.15 uur. Er wordt een toegangs-
prijs gevraagd waarbij onze donateurs 
voor één en de sponsors voor twee per-

organiseert jaarlijks 8 tot 10 concer-
ten in vooral Trouwkerkje en Raadzaal, 
waarbij de Zeemans-orgels meestal 
centraal staan. Soms wordt het Pels & 
Van Leeuwen-orgel (1967) in de Lam-
bertuskerk geprogrammeerd. Bij ‘ge-
mengde’ concerten wordt het orgel in 
combinatie met andere instrumenten en 
vocalisten gebruikt.  De stichting biedt 
ook een podium aan regionale (jonge) 
musici. Nieuw dit jaar zijn de ‘inloopcon-
certen’, waarbij musici uit de regio zich 
kunnen presenteren. Tevens wordt on-
derzocht wat de mogelijkheden zijn om 
te participeren in educatieve projecten, 
zoals bijdragen aan lesbrieven en het 
(mede)organiseren van kinderconcer-
ten.
De gemeente is eigenaar van het Trouw-
kerkje en de Raadzaal. Zij bekostigt de 
stembeurten en het (groot)onderhoud. 
Deze concertruimten mogen om niet 
worden gebruikt. De Mariaparochie is 
eigenaar van de Sint-Lambertuskerk. Er 
bestaat een goede samenwerking tus-
sen parochiebestuur en de orgelkring. 
De stichting verkrijgt inkomsten uit ge-
meentelijke subsidie, de entreegelden 
en bijdragen van sponsors en donateurs. 
Het bestuur voert daarbij alle taken uit. 
Voor alle info:www.jacobuszeemans.nl

[Georg Hinderink]

sonen gratis entree hebben. We kennen 
een schare van donateurs en sponsors. 
Sinds de restauratie wordt het orgel ie-
der jaar gestemd door de orgelmaker, 
tussentijds door Jan Verhoeven, de vas-
te organist. 
We zouden graag nog meer bezoekers 
welkom heten bij onze concerten, doch 
beseffen dat er op veel plaatsen in 
Noord-Brabant orgelconcerten worden 
gegeven.

[Ruud van Nooijen]

Stichting 
Severijn Orgel 
Sint Martinus Cuijk 

Het orgel moet zijn gebouwd in de pe-
riode rond 1650, waarschijnlijk voor 
de Benedictijner Abdij Saint Laurent te 
Luik. Inscripties en de factuur van het 
pijpwerk verwijzen naar Andries Se-
verijn (1600–1673), de belangrijkste 
zeventiende eeuwse orgelmaker in de 
Luikse regio. De oorspronkelijke op-
zet was een een-manuaals instrument 
zonder pedaal. Positief, Echo en Pedaal 
werden later door Severijn toegevoegd. 
Het orgel werd na sluiting van de Luikse 
kloosters in 1796 gekocht door de Sint-
Martinusparochie van Cuijk, geplaatst 
door de Nijmeegse orgelbouwer Peter 
Torley en op 23 mei 1804 ingewijd.
In 1992 restaureerde Verschueren Or-
gelbouw het bewaard gebleven pijpwerk 
en werden ontbrekende pijpen, regis-
ters en de kas van het Positief zoveel 
mogelijk in originele staat gereconstru-
eerd. Echo en Pedaal werden nieuw ge-
bouwd en een nieuw windsysteem met 
drie spaanbalgen geïnstalleerd. Het in-
strument heeft twee en een half klavier: 
Grootorgel (CD–c’’’), Positief (CD–c’’’) 

en Echo (c1-c3) en een vrij Pedaal (C-
c1) met een koppeling tussen Pedaal en 
Grootorgel en een schuifkoppel tussen 
Grootorgel en Positief. De toonhoogte is 
a = 415.3 Hz. De stemming is de zo-
genaamde 1/5 kommavariant van de 
middentoonstemming. Vooral in de mid-
denzeventiende-eeuwse Franse en Itali-
aanse muziekwereld is deze stemming 
gewaardeerd geweest. Vanwege de bij-
zondere samenstelling van het pijpwerk 
en de intonatie is het orgel uitstekend 
geschikt om muziek uit die tijd oor-
spronkelijk te laten klinken. Veel in oude 
muziek gespecialiseerde organisten ge-
bruiken daarom dit instrument om hun 
muziek op cd vast te leggen. Discogra-
fie: www.severijn-orgel.nl. 
De stichting ‘Severijn Orgel Sint Marti-
nus Cuijk’ wil dit historisch instrument, 
tevens nationaal monument, voor toe-
komstige generaties behouden. Zij or-
ganiseert ‘s zomers op zondagen om 
16.00 uur concerten, voorafgegaan door 
een preludium op het enkele jaren gele-
den door de gemeente in de zuidertoren 
geplaatste carillon. Na afronding van de 
renovatie van de kerkvloer in april 2011 
start weer een volledige zomerconcert-
serie. Met de concertopbrengsten on-
derhoudt de stichting het instrument.

[Anton Driesse]

J.H.H. Bätz-orgel (1765)
Pauluskerk te Tilburg.

Stichting 
Midden-Brabantse 
Orgelkring,
Tilburg 

De Midden-Brabantse Orgelkring is 
sinds 1977 actief met het organiseren 
van concerten in Tilburg, Diessen, Hil-
varenbeek, Goirle en Udenhout. Ook 
organiseert zij elk jaar een orgelexcur-
sie, meestal naar België. Bij orgels die 
door kerksluiting dreigen te verdwijnen, 
zoekt de orgelkring naar mogelijkheden 
voor het behoud van het instrument. Zo 
werd het in 1958/59 gebouwde Vermeu-
len-orgel uit de in 1998 gesloten kapel 
van de Zusters JMJ Elzenhof te Tilburg, 
in 2000 door de MBO verplaatst naar de 
Sint-Dionysiuskerk en in 2005 als koor-
orgel geplaatst in de kerk H. Gerardus 
Majella te Weebosch bij Bergeijk.  
De vooruitzichten voor de komende ja-
ren zijn afhankelijk van de financiële 
situatie met betrekking tot donaties, 
sponsors, enz. Er is sinds enige tijd een 
andere manier van concertuitvoering 
als uitgangspunt genomen die hier ze-
ker aan zal bijdragen. Verandering van 
spijs doet eten, ook in de muziek. Dit 
houdt o.a. in dat de solisten de opdracht 
krijgen om van een bepaalde componist 
een muziekstuk op te nemen of een to-
taalprogramma van een componist te 
willen/zullen uitvoeren. Dit zal nieuw 
publiek aantrekken wat waarschijnlijk 
doorzet naar nieuwe donateurs en spon-
sors. Deze wijze van organiseren gaat 

goed en zal daarom ook de komende 
jaren worden voortgezet. Er is gelukkig 
een goede samenwerking met de kerk-
besturen bij het vastleggen van concer-
ten.
Extra aandacht is er dit jaar voor de or-
gelexcursie naar België op zaterdag 27 
augustus met o.a. een bezoek aan het 
bijzondere Italiaanse orgel te Melsele, 
dat meer dan honderd horizontaal (‘en 
chamade’) geplaatste pijpen heeft. Tij-
dens deze excursie worden ook de Sint-
Barbarakerk te Maldegem en in Brugge 
de Sint-Gilliskerk, de Sint-Walburgakerk 
en de Sint-Salvatorkathedraal bezocht. 
Volgend jaar zal, na 35 jaar concerten 
en de 25e  orgelexcursie, ons jubileum-
jaar 2012 extra aandacht krijgen. 
De Stichting Midden-Brabantse Orgel-
kring is bereikbaar onder telefoon 013 
4553879 of 013 5435762 of per E-mail: 
ladelaat@home.nl

[Gerrit Janssen/Leo de Laat]

Andries Severijn-orgel (1650)
Sint-Martinuskerk te Cuijk.

Jacobus Zeemans-orgel (1699)
Raadzaal te Etten-Leur.
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Verschueren-orgel (1936)
Catharina- of Stadskerk te Eindhoven.Stichting 

Kerkconcerten Eindhoven
De orgelconcerten op het Verschue-
ren-orgel (1936) in de Catharinakerk in 
Eindhoven zijn opgenomen in een gro-
tere concertcyclus. 
In de jaren ‘80 bestonden er twee stich-
tingen; een richtte zich op orgelconcer-
ten en de ander op vocale uitvoeringen. 
In 1989 fuseerden beide stichtingen, 
waarna direct bij de orgelconcerten een 
toename van het aantal bezoekers was 
waar te nemen. De twee concerten per 
maand die de nieuwe stichting organi-
seerde, werden weldra uitgebreid met 
een derde, waarbij kamermuziek cen-
traal staat. Deze concerten vinden plaats 
in de besloten ruimte van de absis van 
de kerk. Toen enkele jaren later nog een 
uitbreiding volgde met een apart koor-
concert, was de maandcyclus compleet. 
Het maandprogramma heeft een vast 
stramien: op de 1e zaterdag: beiaardbe-
speling, gevolgd door een vocaal/instru-
mentaal concert, de 2e zaterdag: kamer-
muziek, de 3e zaterdag: koormuziek en 
op de 4e zaterdag: orgelconcert.
De concerten vinden het gehele jaar door 
plaats, uitgezonderd in juli en augustus, 
altijd om 15.00 uur. Ze zijn gratis toe-
gankelijk met een collecte na afloop.
De stichting beoogt concerten te organi-
seren die passend zijn binnen de fraaie 
kerkruimte door Pierre Cuypers in 1867 

Stichting 
Orgelconcerten 
Breda 

In 1952 vindt er op initiatief van de in 
1949 aangestelde cantor-organist Jaap 
Hillen in de Grote Kerk van Breda een 
eerste serie orgelconcerten plaats. In 
die tijd vindt ook de eerste grote restau-
ratie van het kerkgebouw plaats, zodat 
de concerten op relatief beperkte schaal 
plaatsvonden. Door omstandigheden 
gedwongen wordt in de jaren ‘70 het 
gebouw aan de kerkelijke functie ont-
trokken en ondergebracht in de Stich-
ting Grote Kerk. Ook de orgelcommis-
sie van de Hervormde Gemeente wordt 
opgeheven.
Op 7 april 1978 wordt de Stichting Orgel-
concerten Breda opgericht, een stichting 
met een culturele doelstelling zonder 
enige kerkelijke binding. Na aanvanke-
lijk succes wordt ook in Breda de afne-
mende belangstelling voelbaar. Door de 
restauratie van het interieur van de kerk 
in de jaren ’90 neemt de belangstelling 
nog verder af. De oplevering van het ge-
renoveerde Flentrop-orgel in 2000 bete-
kent een ommekeer. Er wordt een begin 
gemaakt met het verhogen van het ar-
tistieke niveau en met de intensivering 
van de PR. De Stichting stelt een jaar-
thema vast en er wordt een geïllustreerd 
programmaboekje uitgebracht. En met 
succes: het eerste concert door Charles 
de Wolff trekt ca. 350 bezoekers.  Con-

ontworpen en waar het goed musiceren 
is. Zijn kerk ligt centraal in de binnen-
stad van Eindhoven.
De organisatie bestaat uit een bestuur 
van 10 personen, een programmacom-
missie met 4 professionele musici o.l.v. 
de artistiek leider Ruud Huijbregts als 
centrale musicus in de Cathrien en 15 
vrijwilligers die rond de concerten be-
hulpzaam zijn. De financiering van het 
geheel is mogelijk dankzij een trouwe 
groep van 200 donateurs, sponsors, en 
collectes.
Het bestuur is zeer tevreden over de 

certen met rond de 160 bezoekers zijn 
tegenwoordig geen uitzondering meer. 
Het gemiddelde ligt al enkele jaren bo-
ven de 100. Mede dankzij subsidies van 
de Gemeente Breda konden internatio-
nale toporganisten als Ludger Lohmann, 
Naji Hakim en Iveta Apkalna worden 
aangetrokken, waarmee de concerten in 
de Grote Kerk van Breda de allure van 
een Internationaal Orgelfestival heb-
ben gekregen. Met derden werd samen-
gewerkt in een aantal spraakmakende 
producties, zoals de VJ-show tijdens de 
Eerste Bredase Cultuurnacht, het Mu-
ziektheater voor kinderen en met Dans-
gezelschap De Stilte.
Ook in 2011 zullen bekende organisten 
in Breda concerteren, waaronder Philip 
Crozier, Domitila Ballesteros, Olivier Vernet 
en Jos van der Kooy. Tijdens de gratis 
lunchpauzeconcerten zullen jong afge-
studeerden zich presenteren.
Alle informatie vindt u op:
www.stichtingorgelconcertenbreda.nl

[Gerard Maters]

Stichting 
Orgelkring 

Vollebregt Orgel 
Breugel 

De verdieping: orgel en poëzie
Voor het derde jaar organiseert de Stich-
ting Orgelkring Vollebregt Orgel Breugel 
(SOVOB) in 2011 een drietal concerten 
waarbij orgelmuziek en poëzie hand in 
hand gaan. De combinatie van beide 
kunsten gaat heel goed samen, mits 
men woord en muziek zorgvuldig op el-
kaar afstemt. Op die wijze is het soms 
mogelijk dat bij dit samengaan van mu-
ziek en woord een verdieping ontstaat, 
welke niet in woord of muziek alleen is 
uit te drukken. Enkele dichters uit Breu-
gel werken mee en er worden profes-
sionele organisten uitgenodigd. Twee 
van deze concerten vinden gewoonlijk 
plaats op de laatste zondag van mei 
en september. Het derde concert wordt 
meestal gecombineerd met een beiaard-
concert in Son, waarbij de beiaardier te-
vens het orgelconcert geeft in Breugel. 
Dit jaar is hiervoor 3 juli gereserveerd. 
Sedert 2010 komt hier nog een vierde 

concert bij. Daarbij wordt een gerenom-
meerde buitenlandse organist uitgeno-
digd. In 2010 was dat de virtuoze Paul 
Derrett uit Engeland. Dit jaar komt op 7 
augustus Thomas Wilhelm,  organist uit 
Frankfurt am Main en tevens deskundi-
ge voor orgelbouw van de Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau.
Het Vollebregt-orgel in Breugel is in 
1854 voltooid en heeft twee manualen 
en aangehangen pedaal. Na precies 100 
jaar werd groot onderhoud uitgevoerd 
door Frans Vermeulen en in 1970 een 
algehele restauratie, eveneens door 
Vermeulen. In 2007 werd weer groot 
onderhoud uitgevoerd door Verschueren 
Orgelbouw. Met 14 stemmen is het een 
bescheiden instrument, maar de klank 
is zeer fraai en nog vrijwel authentiek. 
Van de 14 registers is, op de Basson/
Hautbois na, alle pijpwerk van Johannes 
Vollebregt. De huidige spaanbalg is niet 
authentiek, maar wel uit de 19e eeuw en 
afkomstig van het Smits-orgel te Oyen. 
De SOVOB heeft bijna 100 donateurs; 
met hun donaties en andere inkomsten, 
zoals subsidies, worden niet alleen de 
concerten gefinancierd, maar ook het 
onderhoud van het orgel. De toegang bij 
deze concerten is gratis met een collecte 
bij de uitgang.

[Piet Groenendijk]
J.J.Vollebregt-orgel (1845)
Sint-Genovevakerk te Breugel.

Stichting 
Sacramentskerk
Breda

Vorig jaar nam organiste Jelena Bazova 
het initiatief tot een nieuwe serie orgel-
concerten in de Sacramentskerk in Bre-
da. Zij is sinds tien jaar de vaste bespeel-
ster van het Flentrop-orgel in deze kerk. 
Dit orgel werd in 1958 in gebruik geno-
men door de toenmalige organist van 
de Sacramentskerk, Louis Toebosch. Als 
organist en dirigent van het gerenom-
meerde Sacramentskoor had hij sinds 
zijn aanstelling in 1940 gepleit voor de 
bouw van een orgel dat recht deed aan 
de kwaliteiten van koor en organist. De 
kerk beschikte destijds alleen over een 
hammond-orgel en een harmonium. In 
de jaren negentig waren er plannen om 
de kerk te sluiten. Hiertegen kwam het 
Sacramentskoor in het geweer. Het kocht 
de kerk en zo bleven het gebouw en het 
orgel behouden voor de liturgie en voor 
concerten. Het grote Flentrop-orgel is 
in de jaren 2003/2005 volledig gereno-
veerd. Het wordt nu jaarlijks onderhou-
den en staat er derhalve fantastisch bij.
Orgelspel speelt een belangrijke rol tij-
dens de vieringen in de Sacramentskerk: 
als solo-instrument, als begeleiding van 
de volkszang en van het Sacraments-
koor dat op het repertoire missen heeft 
van onder meer Jean Langlais, maar ook 
werken van Andriessen en van diverse 
Britse componisten. 

Jaarlijks wordt er ook een con-
certserie samengesteld. Naast de 
orgelconcerten en concerten voor 
instrumenten, zijn er ook concer-
ten in combinatie van koren en 
orgel. De ervaringen zijn positief, 
al mag het bezoekersaantal wel 
wat omhoog.

bezoekersaantallen. De vaste program-
mering met een grote diversiteit aan 
concerten op hoog muzikaal niveau is 
kennelijk aantrekkelijk. Zo is een aantal 
van 100 belangstellenden bij een orgel-
concert geen uitzondering.
Voor de toekomst streeft het bestuur al-
lereerst naar een continuering van onze 
concerten met een hoog muzikaal ni-
veau en uitbouw van samenwerking met 
andere muziekorganisaties alsmede de 
uitvoering van een serie Bach-cantates. 
Meer info www.muziekindecathrien.nl

[Frans van Mameren]
Het grote Flentrop-orgel (1958)
in de Sacramentskerk te Breda.

Onlangs werd een klein Flentrop-orgel 
in gift ontvangen dat inmiddels dient als 
koororgel. De kerk heeft bovendien een 
concertvleugel en een klavecimbel in 
bruikleen. Al deze instrumenten kwamen 
aan bod tijdens het concert dat Jelena 
Bazova en haar vrienden begin dit jaar 
gaven ter gelegenheid van het in gebruik 
nemen van het nieuwe koororgel. Zij 
hoopt dat dit het begin zal zijn van een 
nieuwe traditie van orgelconcerten in de 
Sacramentskerk, waar de muziek altijd 
zo’n belangrijke rol heeft gespeeld. Zie 
Zie www.sacramentskerkbreda.nl

[Jan Brouwers/Adriaan Weterings]

Vanaf 1534/ Flentrop-orgel (1969)
Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda.
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J.J.Vollebregt-orgel (1851)
Sint-Cathrienkerk te ‘s-Hertogenbosch.Orgelkring 

Sint-Cathrien 
’s-Hertogenbosch

De Sint-Cathrienkerk is, naast de Sint-
Janskathedraal, één van de binnen-
stadskerken te ‘s-Hertogenbosch. De 
kerk beschikt over het grote Vollebregt-
orgel dat bij zijn bouw in 1850-1851 
moest concurreren met het Sint-Jans-
kathedraal-orgel en het grote Smits-or-
gel van de voormalige Sint-Pieterskerk. 
Dit prachtige instrument van Johannes 
Vollebregt geldt als zijn belangrijkste 
werk. Het wordt nu wekelijks tijdens de 
reguliere diensten tot klinken gebracht. 
Daarnaast worden er jaarlijks orgelcon-
certen op gegeven: een Kerstconcert, een 
Monumentenconcert en in de meimaand 
een zaterdagse orgelcyclus van vier con-
certen. Om de organisatie van deze Mei-
concerten terdege voor te bereiden is 
begin 2010 de ‘Orgelkring Sint-Cathrien’ 
opgericht door vier zeer betrokken leden 
die al geruime tijd binding met de kerk 
en affectie met het instrument hebben. 
De werkzaamheden, zoals publiciteit, het 
agenderen van de concerten en het be-
waken van de conditie van het orgel, zijn 
onder de leden verdeeld.
Voor 2011 zijn de Meiconcerten vastge-
steld op de zaterdagen 7, 14, 21 en 28 
mei, aanvang 16.00 uur. Deze concerten 
duren ongeveer een half uur. De entree 
is gratis. Na afloop van de concerten 
vindt een collecte plaats. 

Stichting 
Smitsorgel 
Sint-Martinuskerk,
Sint-Oedenrode
In de jaren negentig is de Sint-Martinus-
kerk in Sint-Oedenrode gerestaureerd. 
Wat nog restte was het verwaarloosde 
Smits-orgel, gebouwd door Frans Smits I 
en opgeleverd in 1839. In 1995 heeft 
een werkgroep acties op touw gezet om 

Dankzij bijdragen van enkele sponsoren 
en de recettes van het afgelopen jaar, 
is een saldo ontstaan waarmee ook in 
de toekomst de Meiconcerten kunnen 
worden georganiseerd. Dit jaar is een 
budget vrijgemaakt voor het ontwerpen 
van een logo en het vervaardigen van 
briefpapier, affiches en ander benodigd 
drukwerk.
De concerten in 2010 waren een suc-
ces. In 2009 waren er gemiddeld 35 
bezoekers. Mede dankzij artikelen in het 
Brabants Dagblad, mochten we het af-
gelopen jaar maar liefst dubbel zoveel 
bezoekers verwelkomen. De reacties 
waren overwegend positief, ook wat be-
treft de lengte van de concerten en het 
tijdstip waarop: de zaterdagmiddag om 
16.00 uur. De koffie/thee na afloop werd 
eveneens gewaardeerd. Het streven 
van de stichting is concerten te blijven 
programmeren op een niveau het mo-
numentale Vollebregt-orgel en de prach-
tige Sint-Cathrienkerk waardig.

[Willem Hörmann/Jan Bergmans] 

in november 2001 op Martinuszondag 
weer opgeleverd en met een feestelijk 
inspeelconcert tijdens de inspeelweek in 
gebruik genomen. Toen lag er de vraag 
hoe nu verder… Een stichting werd opge-
richt met als doel het orgel op de kaart 
zetten met concerten en bij te dragen 
aan het onderhoud. De samenwerking 
met de parochie is goed. De Stichting 
kan gebruik maken van het monumen-
tale Smits-orgel voor het organiseren 
van een drietal concerten in voor- en 
najaar door vakorganisten en concerten 
op de zaterdagmiddagen in de maanden 
juli en augustus door gevorderde ama-
teurs en beroepsorganisten die graag 
het monumentale orgel willen bespelen. 
De toegang is steeds gratis. De organis-
ten worden geselecteerd door een pro-
grammaraad, muziekkenners uit Sint-Oe-
denrode, die ook zoeken naar samenspel 
met andere muziekdisciplines. Het aantal 
bezoekers varieert per concert tussen 
de 20 en 150. De kosten worden gedekt 
door een vriendenkring van zo’n 90 per-
sonen die jaarlijks een bijdrage done-
ren en door sponsoring, op dit moment 
WOVESTO. Uiteraard wordt het orgel ook 
actief ingezet bij de liturgievieringen. De 
vaste organist is Bert Augustus. Zie www.
sintmartinusparochie.nl/smitsorgel.

[Wim van Hees]

Stichting 
Orgelfonds Handel

Het Handelse Van Dijck-orgel is een 
rijksmonument waarvan de oorsprong 
terug gaat tot omstreeks 1690. Het aan-
zien van het huidige orgel is vooral be-
paald door orgelbouwer Van Nistelrooy, 
die er in 1868 aan werkte. 
De ‘Stichting Orgelfonds Handel’ is in 
1989 opgericht door het toenmalige 
Handelse kerkbestuur op het moment 
dat het orgel voor restauratie werd ge-
demonteerd en opgeslagen bij de Bos-
sche orgelbouwer Pels en Van Leeuwen. 
Het Van Dijck-orgel was reeds in 1966 
buiten gebruik gesteld. De stichting 
kreeg als doelstelling fondsen te werven 
om het orgel te restaureren en daarna te 
onderhouden zodat het orgel weer zou 
kunnen functioneren tijdens vieringen. 
Op restauratie moest men nog wachten, 
omdat de nodige financiën nog bijeenge-
bracht moesten worden. In 1995 kreeg 
de stichting een nieuw bestuur en daar-

mee nieuw elan in de fondswerving. Het 
zou echter nog tot 2005 duren voordat 
het gerestaureerde orgel zijn bijzondere 
klanken weer kon laten horen.
Jaarlijks wordt er een orgelconcert ge-
organiseerd, als resultaat van een wer-
vingsactie waarbij de donateurs een 
jaarlijks orgelconcert in het vooruitzicht 
werd gesteld, maar ook om de belang-
stelling voor de orgelcultuur in Handel 
te bevorderen. Voor deze concerten 
werden steeds bekende organisten ge-
vraagd zoals Ton van Eck, Jan de Laat, 
Gerard Habraken, Cees van der Poel en 
Norbert Bartelsman. Gemiddeld hebben 
de concerten zo’n veertigtal bezoekers 
getrokken. In 2010 werd voor het eerst 
een vocaliste bij het concert betrokken 
en ook in de toekomst willen we deze 
optie verder uitwerken, bijvoorbeeld 
met medewerking van een koor. 
Stichting Orgelfonds Handel organiseert 
en bekostigt de concerten en er wordt 
geen entree geheven of gecollecteerd, 
immers, we willen de drempel zo laag 
mogelijk houden.
We gaan door met het geven van con-
certen, maar ziet het er naar uit dat we 
ons in de toekomst ook gaan ontfermen 
over ander Handels religieus cultureel 
erfgoed.

[Peter Lathouwers] 

J.H.H. Bätz-orgel (1765)
Pauluskerk te Tilburg.

Stichting 
Brigida Concerten,
Geldrop

Dit jaar organiseert de Stichting Bri-
gida Concerten voor de zevende maal 
een cyclus concerten op het Vollebregt-
Smits-orgel van de Sint-Brigidakerk, de 
bekende koepelkerk van architect Carl 
Weber die zo gezichtsbepalend is voor 
het centrum van Geldrop. 
De concertstichting is voortgekomen uit 
de restauratiestichting, die in 1995 werd 
opgericht op advies van restauratie-ad-
viseur Jan Boogaarts. Bij het gereedko-
men van het project in 2004 heeft hij 
het toenmalige bestuur aangeraden de 
stichting niet op te heffen maar voort te 
zetten als concertstichting. Het bestuur 
van de stichting bestaat uit vijf perso-
nen, staat juridisch los van de parochie, 
maar er is wel een nauwe samenwerking 
tussen de parochie en de stichting. Zo 
geeft het stichtingsbestuur advies over 
het onderhoud van het orgel.
De cyclus bestaat uit een voor- en na-
jaarsserie die op zondagmiddag wordt 
gehouden, terwijl de zomerserie in juli 
en augustus op zaterdagmiddag staat 
gepland. Bij de programmering wordt 
gestreefd ook enkele ‘orgel plus’-concer-
ten te organiseren, waarbij naast de or-
ganist ook andere musici worden uitge-
nodigd. Bij de keuze van de organisten 
wordt o.a. dankbaar gebruik gemaakt 
van ervaringen bij de serie ‘Muziek in de 

Cathrien’ in Eindhoven, waarmee op be-
stuurlijk vlak ook persoonlijke contacten 
bestaan.
Omdat de Sint-Brigidakerk ook be-
schikt over een carillon worden de zo-
merconcerten, die op zaterdagmiddag 
om 16.15 uur worden gehouden, voor-
afgegaan door een beiaardbespeling in 
samenwerking met de Geldropse caril-
loncommissie.
De concerten zijn gratis toegankelijk met 

fondsen te werven voor de restauratie 
die zo’n € 225.000 (500.000 gulden) 
zou gaan kosten. Geslaagde acties wa-
ren een loterij en een voetbalwedstrijd 
tussen Rhode (Sint-Oedenrode) en PSV. 
Ook particuliere subsidieverstrekkers 
en de Rabobank leverden hun aandeel 
en uiteraard Monumentenzorg. In 2000 
werd de opdracht voor restauratie gege-
ven aan Flentrop Orgelbouw. Het project 
stond onder leiding van Frans Vermeulen, 
de Weerter orgelbouwer. Het orgel werd 

een collecte na afloop. Andere bronnen 
van inkomsten zijn een gemeentelijke 
subsidie, bijdragen van donateurs en 
de advertentie-opbrengsten van het 
programmaboekje. Alle musici moe-
ten hun programmaplanning ver van te 
voren inleveren zodat alle concertpro-
gramma’s in deze jaaruitgave gebun-
deld kunnen worden. 
Meer info op www.brigidaorgel.nl

[Frans van Mameren]

Van Dijck/Van Nistelrooy-orgel (1690/1868)
O.L.V. ten Hemelopneming te Handel.

Franciscus Cornelus Smits-orgel (1839)
Sint-Martinuskerk te Sint-Oedenrode.

J.J.Vollebregt/F.C.Smits-orgel (1849/1894)
Sint-Brigidakerk te Geldrop.
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J.H.H. Bätz-orgel (1765)
Pauluskerk te Tilburg.

Vrienden 
van het Smits-orgel 
Sint-Lambertuskerk

Rosmalen

In 1995 nam Willem Hörmann het ini-
tiatief om weer orgelconcerten te orga-
niseren in de Sint-Lambertuskerk van 
Rosmalen op het prachtige en nog nage-
noeg originele F.C.Smits-orgel uit 1850. 
Reinier Wakelkamp, Maurice Pirenne 
en Wijtse Rodenburg vormden samen 
met hem de ‘Vrienden van het Smits-
orgel’-werkgroep, die onbezoldigd, op 
basis van subsidiegeld van de gemeente 
en wat aanvullende donaties, jarenlang 
drie concerten per jaar organiseerde. 
Inmiddels heeft Kees van Houten de 
plaats van de in 2008 overleden Maurice 
Pirenne ingenomen. Doel is om per jaar 
drie kwalitatief hoogwaardige concerten 
te realiseren met telkens andere orga-
nisten, uit de regio en daarbuiten, zowel 
organisten van naam als opkomende 
nieuwe talenten. Om aantrekkelijk te 
zijn voor een zo breed mogelijk publiek 
worden bij twee van de drie concerten 
ook gekwalificeerde vocalisten en/of 

Orgelwerkgroep 
Schijndel

De orgelwerkgroep Schijndel vormt een 
onderdeel van de Kulturele Evenemen-
tengroepen Schijndel (KEG). De KEG 
wordt door de gemeente Schijndel ge-
subsidieerd en bestaat uit meerdere 
werkgroepen, zoals kindertheater, ten-
toonstellingen en orgelwerkgroep. Er 
wordt geprobeerd met andere culturele 
groeperingen samen te werken om meer 
mensen kennis te laten nemen van cul-
tuur in allerlei vormen.
De orgelwerkgroep organiseert jaarlijks 
een drietal concerten rond het Smits-
orgel in de Sint-Servatiuskerk, gegeven 
door gerenommeerde organisten. Om 
de concerten ook voor niet-orgellief-
hebbers aantrekkelijk te maken wordt 
samenwerking gezocht met andere in-
strumentalisten of andere kunstdiscipli-
nes. Zo wordt gewerkt aan een concert 
waarbij de organist improviseert bij ten-
toongestelde schilderijen of projecties 
van schilderijen. In het verleden is de 
‘beeldenroute’ van Schijndel onderwerp 
van een concert geweest: foto’s van de 
beelden werden hierbij op een groot 
scherm geprojecteerd. Bij deze beelden 
zocht de organist bestaande orgelwer-
ken of gaf hij een eigen improvisatie. 
Vanwege de kosten zijn we genoodzaakt 
voor deze concerten entree te vragen.
In de zomermaanden vinden er op de 

instrumentalisten uitgenodigd. Hierbij 
wordt de betrokken musici gevraagd om 
een samenhangend concertprogramma 
te bieden, zo mogelijk met het orgel als 
verbindend element. Dit concept, met de 
uitvoeringen op zondagmiddag, levert 
steeds afwisselende concerten op met 
helaas toch relatief weinig concertgan-
gers, ondanks de meestal schitterende 
muziek. Probleem daarbij is de afhanke-
lijkheid van de regionale pers, die niet 
altijd de aangeboden concertaankondi-
gingen kan of wil publiceren. Het publiek 
bestaat mede daardoor meestal uit een 
kleine kern van vaste bezoekers, verder 
wat incidentele concertgangers die op de 
perspublicaties afkomen en relaties van 
de uitgenodigde musici. Toch is het de 
moeite waard om dit unieke instrument 
te laten blijven klinken. Het is in 1850 
gebouwd ter ondersteuning van de litur-
gie en oorspronkelijk niet bedoeld om er 
concerten op te geven. Zo is het pedaal, 
met slechts anderhalf octaaf bereik, een 
beperking. Maar omdat de meeste re-
gisters gedeeld zijn in bas- en discant, 
geven die de organisten toch veel moge-
lijkheden om, mits de orgelwerken daar-
op zijn geselecteerd, hele mooie muziek 
te laten horen. Zoals de afgelopen jaren 
–gelukkig- ook gebleken is.

[Wijtse Rodenburg]

zaterdagmiddag inloopmarktconcer-
ten plaats, die gratis toegankelijk 
zijn. Deze hebben meestal een licht 
karakter. Ze worden gegeven door 
conservatoriumleerlingen of gevor-
derde amateurs, die op deze wijze 
ook de mogelijkheid geboden wordt 
om concertervaring op te doen. De 
concerten vinden buiten het stook-
seizoen plaats en er wordt rekening 
gehouden met het grote aantal con-
certen dat binnen een kleine straal 
rond Schijndel gehouden wordt. Van-
daar het beperkte aantal concerten.

Stichting 
Ludens, 
Oosterhout

De Sint-Jansbasiliek is in het gelukkige 
bezit van twee orgels: het neogotische 
hoofdorgel uit 1890 met origineel elek-
trische speeltractuur van de firma Maar-
schalkerweerd & Zn en het koororgel uit 
1977 van Verschueren Orgelbouw. 
Het Maarschalkerweerd-orgel is in 2006 
gerestaureerd met behulp van subsidie 
van de Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg, door fonds- en sponsorwerving 
en publieksacties. De Stichting Ludens 
is toen opgericht om ervoor te zorgen 
dat het orgel ook buiten de erediensten 
regelmatig voor het muziekminnend pu-
bliek te horen is. Het doel van Stichting 
Ludens is het jaarlijks met de hulp van 
professionele vakmensen organiseren 
van kwalitatief hoogstaande concer-
ten of culturele uitvoeringen, voor een 
breed publiek, met gebruikmaking van 
het Maarschalkerweerd-orgel. De sa-
menwerking met het kerkbestuur ver-
loopt uitermate soepel en constructief, 
hetgeen bevorderd wordt doordat beide 
kerkmusici van de Sint-Jansbasiliek te-
vens adviseurs zijn van de Stichting. 
Daarnaast heeft Stichting Ludens de 
taak het orgel in stand te houden.
Sinds een aantal jaren zijn er twee se-
ries: de hoofdserie, met toonaangevende 
organisten uit Nederland en daarbuiten, 
en in de zomermaanden juli en augus-

tus tijdens de markt de serie marktcon-
certen. De hoofdserie-concerten vinden 
plaats op vrijdagavond om 20.00 uur 
met een entreeprijs van € 7,50. In 2010 
is geëxperimenteerd met een videover-
binding tussen speeltafel en een scherm 
beneden in de kerk. Het publiek was hier-
over zeer enthousiast, zodat ook bij een 
aantal concerten dit jaar deze videover-
binding zal worden gebruikt.
Bij de marktconcerten op zaterdagmid-
dag om 14.30 uur biedt Stichting Ludens 
de gelegenheid aan organisten uit de 
regio om het Maarschalkerweerd-orgel 
te bespelen. Deze gratis toegankelijke 
marktconcerten hebben de afgelopen 
jaren veel publiek getrokken. Het zijn 
inloopconcerten, de programmering is 
veelal luchtig en daarom geschikt voor 
een breed publiek.
Meer informatie over de orgels en de 
concerten: zie de website van de Stich-
ting Ludens: www.basiliekoosterhout.nl

[Ton Stevens]

J.H.H. Bätz-orgel (1765)
Pauluskerk te Tilburg.

Stichting 
Kerkconcerten 

Sint Pieter 
Oirschot

In 1978 werd in de Sint-Petruskerk 
het gerestaureerde grote Smits-orgel 
(1846) uit de afgebroken Sint-Pieters-
kerk van ’s-Hertogenbosch geplaatst. 
Een jaar later is de Stichting Kerkcon-
certen Sint Pieter Oirschot opgericht 
met het doel concerten te organiseren in 
de ruimste zin van het woord al dan niet 
met gebruikmaking van het orgel. De 
eerste drie jaren waren er uitgebreide 
concerten. Gebrek aan financiën dwong 
de stichting alleen nog maar orgelcon-
certen te organiseren. En dat gebeurt 
tot op de dag van vandaag nog steeds. 
Voorzitter van de stichting is pastoor 
Spijkers; de meeste taken worden uitge-
voerd door de secretaris Gerard Hafken-
scheid. Vanzelfsprekend is er een goede 
samenwerking met de parochie. Finan-

cieel is de stichting niet afhankelijk van 
de parochie, van verschillende instanties 
wordt een kleine subsidie ontvangen. Er 
wordt voor de concerten geen toegangs-
prijs, maar wel, via een collecte, een 
vrijwillige bijdrage gevraagd.
In de huidige opzet worden er per sei-
zoen, dat vooral geconcentreerd is in de 
zomermaanden, 3 à 4 concerten georga-
niseerd. Daarbij worden zowel regionale 
als landelijke organisten aangezocht. In 
hoofdzaak wordt orgelmuziek ten ge-
hore gebracht uit de 18e en 19e eeuw. 
Deze concerten vinden altijd op zondag-
middag om 16.00 uur plaats en duren 
een uur. Daarnaast vinden er orgelbe-
spelingen plaats (4 à 5 per seizoen) op 
zondagmiddag van 15.30 tot 16.00 uur. 
De stichting staat open voor het orga-
niseren van excursies en het verzorgen 
van studiedagen. Het orgel is niet toe-
gankelijk voor individuele bezoeken.
Oirschot is een geliefd toeristenplaatsje 
met in de zomermaanden ruime ope-
ningstijden voor het bezichtigen van de 
kerk. De meeste luisteraars komen dan 
ook van buiten het plaatsje. De stichting 
hoopt dat de luisterrijke, volle klanken 
van het Smits-orgel in toenemende mate 
gehoor zullen vinden bij vele luisteraars 
uit de regio, maar ook van daarbuiten.

[Gerard Hafkenscheid]
F.C. Smits-orgel (1850)
Sint-Lambertuskerk te Rosmalen.
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Maarschalkerweerd-orgel (1890)
Sint-Jansbasiliek te Oosterhout.

Franciscus Cornelus Smits-orgel (1852)
Sint-Servatiuskerk te Schijndel.

F.C.Smits-orgel (1846)
Sint-Pieterkerk te Oirschot.

De orgelwerkgroep bestaat thans 
uit twee personen, Leo Spoor 
(organist titulair) en Marie-José 
Heijnen (assistent organiste). Zij 
organiseren, i.s.m. de KEG, de 
concerten, stemmen de tongwer-
ken en zijn gastheer en –vrouw 
tijdens de concerten. Zij onder-
houden de contacten met het 
kerkbestuur ook wat betreft het 
onderhoud van de orgels in de 
kerk. De werkgroep hoopt op deze 
manier één van de drie grootste 
Smits-orgels in de belangstelling 
te houden.

[Leo Spoor/Marie-José Heijnen]
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Het F.C.Smits-orgel (1838) 
zoals het er uitzag vóór de 

restauratie van dit jaar.Stichting Behoud 
Sint-Willibrorduskerk Deurne 
en Parochie Heilige Willibrord Deurne

Eind april 2011 werd het Smits-orgel 
in de Sint-Willibrorduskerk van Deurne 
volledig gerestaureerd opgeleverd. Deze 
kostbare restauratie vormt dan de ‘Parel 
op de Kroon’ van de totale kerkrestauratie. 
Al enkele jaren is er maandelijks tijdens 
de dagelijkse openstelling van mei tot 
november een muziekcyclus met een 
uitvoering van allerlei soorten toepas-
selijke muziek door koren, individuele 
zangers/zangeressen en instrumentalis-
ten. Organisten bespeelden het Pelsor-
gel, het kleine koororgel. Doel van deze 
muziekcyclus is om bij voorkeur jonge 
musici een podium te bieden om op te 
treden. Vanaf mei kan het gerestaureer-
de orgel daarbij weer gebruikt worden.
De organisatie ligt namens de Stich-
ting Behoud St.Willibrorduskerk Deur-
ne in handen van Wim Boerekamp. De 
stichting is bezig om met name voor 
orgelconcerten een bredere werkgroep 
samen te stellen. De concerten op de 
zondagmiddag zijn vrij toegankelijk. Wel 
wordt na afloop een vrijwillige bijdrage 
gevraagd, de laatste jaren bestemd voor 
de restauratie van het orgel. 
Met de Parochie Heilige Willibrord Deur-
ne zijn zeer goede contacten.
Onder andere de muziekcyclus, de ruime 
openstelling met kerkwachten en een 
educatief project voor alle kinderen van 

Stichting 
Concerten 

Vollebregtorgel Erp
Na een correspondentie van meer dan 
tien jaar werd in 1983 door de Minister 
van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 
eindelijk gunstig beschikt op de subsi-
dieaanvraag voor de algehele restauratie 
van ons uit 1848 daterende Vollebregt-
orgel. Een werkgroep die zich ten doel 
stelde om zo snel mogelijk de ontbre-
kende ƒ 150.000,00 bijeen te brengen 
ging direct met groot enthousiasme aan 
de slag en slaagde daar wonderwel in. 
In 1984 kon worden begonnen met de 
restauratie en in 1985 kon de werkgroep 
een fraai gerestaureerd Vollebregtorgel 
overdragen aan het kerkbestuur zonder 
dat dit bestuur ook maar één cent aan 
de totale kosten van ƒ 425.000,00 uit 
eigen middelen had moeten opbrengen. 
Na voltooiing van de restauratie waren 
de meeste leden van de werkgroep van 
mening dat het orgel voortaan niet meer 
alleen tijdens de eucharistievieringen en 
andere vieringen in de kerk te beluisteren 
moest zijn, maar ook tijdens concerten. 
In 1987 ging de Werkgroep concerten 
Vollebregtorgel van start. Na aanvanke-
lijk een podium te hebben gevormd voor 

groep 7 en 8 van de Deurnese basisscholen 
hebben  ertoe bijgedragen dat we veel sub-
sidie, waaronder van de Provincie Noord-
Brabant, hebben kunnen verwerven.

conservatoriumstudenten - voornamelijk 
van het Brabants Conservatorium - wer-
den al snel ook beroepsorganisten aan-
getrokken en werd tijdens de concerten 
het orgelspel gecombineerd met andere 
instrumenten,  variërend van blokfluit 
tot koperensemble en harmonie, en met 
zang door solisten, vocale ensembles en 
koren voornamelijk uit de regio. 
In 2001 werd de werkgroep omgezet in 
een stichting. Deze omzetting was nodig 
om in aanmerking te komen voor subsi-
die van de gemeente. 
Om de artiesten een gepaste vergoeding 
te kunnen blijven uitbetalen waren al-
leen de inkomsten uit de entree en de 
donaties van vrienden van het Volle-
bregtorgel na verloop van tijd niet meer 
voldoende. Samen met de subsidie van 
de gemeente is de stichting nu in staat 
om per jaar minimaal vier concerten van 
niveau te organiseren. Bij het aantrek-
ken van de artiesten wordt naast hun 
kwaliteit ook rekening gehouden met 
waar zij vandaan komen. Artiesten uit 
de regio krijgen in Erp de voorkeur. 
De laatste tijd worden jaarlijks twee con-
certen verzorgd waarin het Vollebregtorgel 
centraal staat en twee andere waarin 
het orgel gecombineerd wordt met an-
dere instrumenten of met zang. 

[Jan van de Vossenberg]

Stichting Orgelkring 
Brabantse Noordwesthoek,

Zevenbergen

De orgelkring van Zevenbergen dateert 
uit begin 1989, toen enkele geïnteres-
seerden, waaronder organist Lambert 
van Eekelen, bij elkaar kwamen met het 
doel per jaar een aantal orgelconcerten 
te organiseren. Zevenbergen heeft twee 
interessante orgels: het Flentrop-orgel uit 
1954 in de Nederlands Hervormde Kerk 
(3 manualen en pedaal, 33 stemmen), 
door Van den Heuvel Orgelbouw in 2002 

gerenoveerd en het Verschueren-orgel 
van de R.-k.-Sint-Bartholomeuskerk uit 
1947 (eveneens drie manualen en pe-
daal, 36 stemmen). Per jaar worden in 
deze kerken door professionele organis-
ten zeven concerten verzorgd. Van de 
Gemeente Moerdijk ontvangen we daar-
voor jaarlijks een subsidie.
In de periode september tot juni, waar-
in deze concerten plaatsvinden, komt 
er steeds een groep van ongeveer 50 
mensen uit Zevenbergen en omliggen-
de plaatsen. Er wordt geen entree ge-
vraagd, maar men kan na afloop van het 
concert een gift in de collectezak doen. 
Uit de opbrengst hiervan wordt de huur 
van de kerk betaald en worden mooie 
uitnodigingen gedrukt, waarin ook een 
foto en dispositie van het orgel staan. 
Ook gaan de uitnodigingen per e-mail. 
Er bestaat een goede verhouding met 
de Kerkbesturen en de (zeer behulpza-
me) kosters. De kring organiseert ook 
concerten in de Sint-Stephanuskerk in 
Moerdijk. Meer informatie vindt u op 
www.orgelkringbrabantsenoordwesthoek.nl.

[Hans Ros]

J.H.H. Bätz-orgel (1765)
Pauluskerk te Tilburg.

Stichting 
Orgelkring Waalwijk 
(SOW)

De Stichting Orgelkring Waalwijk werd 
in het voorjaar van 1985 opgericht door 
de huidige voorzitter Jan de Bonth om 
jaarlijks een aantal concerten op orgels 
in de Waalwijkse regio te verzorgen. Het 
bestuur bestaat uit vijf leden met een 
taakverdeling inzake de contacten met 
de uitvoerende musici, de financiën, de 
p.r. en het onderhouden van de plaatse-
lijke contacten. Na meer dan 150 con-
certen viert de SOW dit jaar het 25-jarig 
bestaan.
De  SOW heeft als doelstelling het orga-
niseren van orgelconcerten, soms met 
koor- of solozang of met instrumenten 
zoals harp, viool of fluit. Deze formule 
geldt nog steeds.
De jaarlijkse serie bestaat uit 7 concer-
ten op dinsdagavond en wordt geopend 
met een Passieconcert en eindigt met 
een Kerstconcert. Voor deze periode is 
gekozen i.v.m. de weersomstandigheden 
en verwarmingskosten. Op deze wijze 
bespeelt de SOW orgels in Waalwijk, 
Waspik en sinds dit jaar ook orgels in 
Sprang Capelle. Over het algemeen ver-
lopen de contacten met de kerkbesturen 
daarbij heel soepel.
Voorafgaand aan een concert wordt via 
de lokale en regionale media het publiek 
op dit evenement geattendeerd. De 
SOW geeft jaarlijks een boekje uit met 

informatie over de orgels, de concer-
ten, solisten en het programma van de 
SOW. De SOW kent voor Vrienden een 
eigen periodiek –‘Orgelpunt’- dat 3 maal 
per jaar verschijnt. De SOW verzorgde 
tweemaal met succes een landelijk con-
cours voor amateur-organisten met een 
jury van nationaal en internationaal be-
kende organisten. 
De toegangsprijs voor de concerten is 
€ 6.-, maar de ongeveer 150 Vrienden, 
die jaarlijks een bijdrage geven, hebben 
gratis toegang. De Gemeente Waalwijk 
stelt jaarlijks een beperkte subsidie be-
schikbaar. De site www.orgelkringwaal-
wijk.nl geeft over dit alles meer informa-
tie.                                [Ben Smeets]
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Flentrop-orgel (1954)
Ned. Hervormde Kerk te Zevenbergen.

Van Oeckelen-orgel (1822)
Ned. Herv. Kerk aan de Haven te Waalwijk.

Met het prachtig gerestaureerde orgel 
hopen we nog meer belangstelling te 
verkrijgen.

[Sjaak Obers]

Het Vollebregt-orgel (1848)
Sint-Servatiuskerk, Erp
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..... Orgelkringen in Noord-Brabant .......

Orgelkring Land van Cuijk en Noord Limburg
‘Gregorius van Dijk’
Orgelkring ‘Gregorius van Dijk’ opereert in 
het buitengebied van onze provincie, het 
gebied ten oosten van de Peel tussen Gra-
ve en Venray. Voor velen hoort de streek 
achter de Peel al tot het buitenland. Zelfs 
de streektaal heeft meer met het Gelders 
dan met het Brabants van doen. Ten tijde 
van Staats Brabant was het de katholieke 
geestelijkheid van Boxmeer en Gemert die 
de vrije enclaves in noord-oost Brabant als 
reactie op de Reformatie voorzagen van 
priesters en welluidende orgels. Via orgel-
makers vanuit Nederrijn (‘Pruisisch Gelre’, 
Kleef en Emmerik) en vooral Vlaanderen (Me-
chelen) kwamen hier fraaie instrumenten.
Niet alle orgels in onze kring lenen zich 
voor stevige concerten, maar beperkin-
gen stimuleren vaak creativiteit.  Bespe-
lers die bekend zijn met het instrument 
genieten daarom onze voorkeur, ook om-
dat onze financiën uiterst beperkt zijn. 
Wij hebben een bescheiden aantal vaste 
donateurs, de harde kern die allengs grij-
zer wordt, en in het verleden ontvingen 
wij soms een bijdrage van de betreffende 
burgerlijke gemeenten, net genoeg voor 
de kosten voor de huur van het gebouw. 
Deze bronnen zijn met ingang van dit 
seizoen helaas ook opgedroogd. 
Geld voor restauraties heeft de orgelkring 
niet, maar wel begeleiden we kerkbestu-
ren zoals laatst in Oploo. Wel zien we dat 
menig kerkbestuur een positieve stelling 
t.o. het orgel inneemt, sinds wij er actief 
de aandacht op vestigen. 
In Limburgs Venray maakt de gemeente 
structureel een jaarlijks bedrag vrij waar-
voor ‘dure’ organisten gevraagd kunnen 
worden. Dit instituut was behoorlijk in-
gedommeld totdat wij ze vroegen binnen 
de formule van onze kring, immers Land 
van Cuijk en Noord-Limburg
Uit het rijke orgelbestand worden hier 
een zevental instrumenten voorgesteld.

[Wout van Kuilenburg] 

Wie was Gregorius van Dijk?
Sinds de gouden eeuw kende Boxmeer twee 
grote musici binnen de muren van het Kar-
melietenklooster. Van 1679 tot 1716 was 
dat Benedictus a Sancto Josepho, ook wel 
Buns genaamd, en van 1843 tot zijn dood 
in 1894 woonde hier Alexander van Dijk 
die als kloosternaam Gregorius voerde. 
Beiden stonden niet alleen te boek als ge-
vierd organist, maar ze maakten zich ook 
sterk voor de orgelcultuur. Zo streed Buns 
midden in Staats-Brabant als een ware 
contra-Reformist voor het Katholieke erf-
goed, en wierp Gregorius van Dijk zich op 
voor het orgelbestand na het herstel van 
de Bisschoppelijke Hiërarchie.

Op 29 maart 1816 werd in Kleef (D.) 
Alexander Gerardus van Dijk geboren als 
zoon van borstelmaker Peter van Dijk. 
Alexander werd beroepsmusicus en stond 
bekend als een vaardig bespeler van vi-
ool, piano en orgel. Van Dijks necrologie 
(in het Karmelietenklooster van Boxmeer) 
maakt gewag van een opleiding aan het 
Conservatorium van Berlijn, maar hier-
voor ontbreekt het bewijs. De hele fami-
lie Van Dijk moet erg muzikaal geweest 
zijn; was Alexander een kind met een 
aangeboren hoge begaafdheid? Om-
streeks 1835 vestigde hij zich als mu-
ziekleraar te Ravenstein, welke plaats 
hij in september 1837 al verruilde voor 

Woerden, waar hij muziekleraar aan 
een kostschool werd; van daaruit werk-
te hij ook in Bodegraven.
Op 6 mei 1843 werd Alexander in het Kar-
melietenklooster van Boxmeer geprofest 
als Broeder Gregorius. Zo was Van Dijk 
terechtgekomen in een klooster met een 
rijke muziektraditie. Pater Benedictus 
Buns (1642-1716) had er zijn vele mu-
ziekwerken geschreven, en speelde een 
belangrijke rol in het ZuidNederlandse 
orgelleven. Nog slechts drie paters be-
woonden het klooster in 1840, maar in de 
jaren daarna groeide dit aantal gestaag. 
Gregorius Van Dijk hoorde bij de eerste 
‘nieuwe’ kloosterlingen.

Grave, 
Protestantse kerk

Boxmeer, 
Sint-Petrusbasiliek
De oorspronkelijke bouwer van dit or-
gel was Blasius Bremser uit Mechelen. 
Het had een hoofdmanuaal, een Récit-
klavier en een aangehangen Pedaal. In 
1688 leverde Jan van Dijck uit Gemert 
het onderpositief. Rütter uit Kevelaer 
plaatste in 1844 4 stemmen op het 
Pedaal. Lang is ten onrechte veronder-
steld dat we hier met een orgel van Ru-
precht van doen hadden.  In 1959 werd 
de onderkas losgemaakt en ingericht 
als Rugwerk. De claviatuur bevond zich 
voordien aan de achterzijde. Verschue-
ren heeft dit orgel in onderhoud.

Het Knipscheer-orgel, in 1873 gebouwd 
voor Koudekerk aan de Rijn, staat hier 
sinds 1926. Het had niet veel gescheeld 
of dit instrument was eind vijftiger ja-
ren gesloopt, maar gelukkig werd net op 
tijd de monumentale waarde herkend, 
waardoor het in stand kan worden ge-
houden. In 1973/74 is dit orgel geres-
taureerd door Verschueren en sindsdien 
bij hen in onderhoud.

Brammertz, Van Eysdonck, Smits, drie 
namen die bij dit orgel genoemd wor-
den. Moeiteloos kunnen hier Jan van 
Dijck, Cornelis (van) Cromwijck en Bla-
sius Bremser aan worden toegevoegd. 
Immers: wie was wiens leermeester of 
leerling? Het orgel stond sinds 1803 in 
de parochiekerk van Reek en werd in 
1829 verplaatst naar de schuurkerk van 
Escharen. In de jaren daarna voerde 
F.C. Smits herstelwerkzaamheden uit. 
In 1864 werd het orgel overgeplaatst 
naar het huidige kerkgebouw. In 1954 
werd het orgel gerestaureerd, maar om-
streeks 1990 was het orgel nagenoeg 
onbespeelbaar geworden en verkeerde 
het kerkgebouw in slechte staat. Nadat 
de restauratie van de kerk in 1999 klaar 
was is het in 2002 gerestaureerd door 
Verschueren. Deze heeft het sindsdien 
in onderhoud.

Grave, 
Sint-Elisabethkerk
Tussen 1842 en 1846 bouwde F.C. Smits 
uit het naburige Reek maar liefst 3 drie-
manuaals orgels met een voorbereid 
pedaal als optie: na ‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Pieterkerk (nu in Oirschot) en Veg-
hel (verdwenen) was Grave in 1846 aan 
de beurt. Dit orgel was het grootste 
en kostbaarste van de drie en zou als 
model-orgel moeten dienen voor toe-
komstige opdrachtgevers van Smits. 
Het was ontworpen met een Hoofdwerk 
(12), een Borstwerk (10), een Rugwerk 
(12) en een vrij Pedaal met 8 stemmen. 
Het pedaal werd nooit geplaatst, en het 
Rugwerk ging verloren toen de kerk in 
1866 wegens bouwvalligheid deels in-
stortte. Het Rugwerk kwam helaas nooit 
meer terug.

Verschueren-orgel (1959) IIvP (14, 8, 6) 
in oude kas (1677)

Sint Anthonis, 
Sint-Anthonius Abtkerk
In 1854 bouwde Vollebregt naar een 
plan van Gregorius van Dijk een orgel 
vergelijkbaar met dat van Breugel. In 
1892 werd het vanuit de balustrade naar 
achteren verplaatst. Vermeulen verving 
in 1955 de Dulciaan door een Fluit 2 vt. 
Deze werd later in Breugel gebruikt. In 
1996 voltooide Pels & Van Leeuwen een 
restauratie en reconstructie: het orgel 
kreeg zijn originele plaats in de balu-
strade en klinkt weer op de oorspronke-
lijke toonhoogte door pijpverlenging en 
kreeg zijn Dulciaan van Breugel terug. 
Onlangs werd helaas de koorzolder ver-
groot.

Dit orgel, mogelijk van Nolting, is ge-
bouwd voor een kloosterkapel. Sinds 
1803 stond het in Sonsbeck, daar in 
1845 verbouwd tot economieorgel door 
Gebr. Franssen. Toen orgelmaker Jo-
hann Winkels het orgel in 1862 in Oploo 
plaatste, verloste hij het van Franssens 
inferieure economieladen en voorzag hij 
het op aanwijzing van de Broeder Grego-
rius van Dijk van de beproefde mecha-
nische windladen, precies zoals in 2009 
weer gedaan zou worden. Ook voorzag 
hij het orgel van een vrij pedaal. Ver-
meulen uit Weert verving op zijn beurt 
de oude windladen in 1931 door (toen 
moderne) pneumatische exemplaren.
In 2009 zijn we weer terug bij Noltings 
startpunt met de reconstructie door Pels 
& Van Leeuwen naar een orgel van het 
Euregio Maas-Rijnlands type.

Knipscheer-orgel (1873) IIaP (6½, 4)

Oploo, orgel van mogelijk Nolting, IIvP (9, 8, 4), 

Sint Anthonis, Vollebregt-orgel (1854) IIaP (8, 5)Escharen, orgel ca. 1700 IaP (10)

F.C.Smits-orgel (1846) IIaP (10, 10)

Escharen, 
Sint-Lambertuskerk

Oploo, 
Sint-Matthiaskerk

Boxmeer, Protestantse kerk

Uniek orgel van 
J.R. Titz, samen-
gesteld uit de res-
tanten van het 
Hageman-orgel uit 
de Graafse Elisa-
bethkerk (1804) 
IaP (10). In 2001 
gerestaureerd door 
A.H. de Graaf, die 
ook voor het on-
derhoud zorgt.
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In 1905 kwam de redding van de zeven-
tig meter hoge toren van Leende, die drie 
jaar in beslag nam, door Joseph Cuypers 
gereed. Max Farjon maakte vorig jaar 
een prachtig boek over de geheimen van 

dit Middeleeuws ge-
bouw. Het huidige 
orgel van François 
Bernard Loret, ge-
plaatst in 1863, 
vormt sinds 1901 als 
het ware de afschei-
ding tussen de kerk 
en de toren. Het 
contract van Loret is 
evenals veel andere 
belangrijke stukken 
in het archief van de 
Petruskerk bewaard 
gebleven. Interes-
sant bijvoorbeeld is 
de aanbieding voor 
het maken van een 
orgel door de Gebrs. 
Franssen in 1858. 
Waar het orgel pre-
cies door Loret ge-
plaatst is, weten we 
nog steeds niet echt. 
Het zal zeker meer 
ín de kerk, altijd 
aan de westzijde, 

Stichting Nationaal 
Kerkmuziekcentrum 
(NKC),
Bergen op Zoom 

Reeds bijna 40 jaar worden er in de 
katholieke centrumkerk van Bergen op 
Zoom orgelconcerten gegeven op het 
Ibach-orgel (1863/64) en op het Vlaam-
se koororgel uit 1740.  Sinds 1987 is dat 
in de middeleeuwse Gertrudiskerk waar 
in dat jaar nog een Klop-kistorgel is bij-
geplaatst en in 1977 het Avia-kistorgel. 
Met enkele medebetrokkenen organi-
seerde Hans Smout er al die jaren con-
certen, met bereidwillige medewerking 
van het parochiebestuur, die de kerk en 
de uitstekend onderhouden instrumen-
ten om niet ter beschikking stelde. Re-
gelmatig werkten kamerkoren, vocale 
solisten, instrumentalisten en dansers 
aan de concerten mee.  
Sinds 2010 worden de concerten geor-
ganiseerd door de orgelcommissie van 
de Stichting Nationaal Kerkmuziekcen-
trum (NKC) waarin naast de nieuwe 
kerkmusici Janno den Engelsman en 
Marcel van Westen ook Koert Damveld, 
Han Bos en Hans Smout zitting hebben. 
Dit jaar worden, naast de vertrouwde 
zondagmiddagconcerten met entreeprij-
zen, weer gratis  laagdrempelige kwa-
liteitsconcerten op zaterdagmiddagen 
georganiseerd.
Belangrijk was dat in maart 2010 het 
enige puntgaaf bewaarde orgel (1857) 
van de Bergse orgelbouwer Cornelis 

J.Rogier uit de voormalige Evangelisch-
Lutherse Kerk in bruikleen is gekregen. 
Dit jaar komt de restauratie en recon-
structie klaar van het grote Ibach-orgel: 
het enige instrument van Ibach met drie 
klavieren en vrij pedaal, met 42 regis-
ters ook zijn grootste dat bewaard is 
gebleven. 
De inspeelperiode begon op 17 maart, 
de feestdag van Sint-Gertrudis. Op zon-
dag 20 maart dit jaar zegende emeritus-
bisschop Ernst het instrument en werd 
het voor de liturgie in gebruik genomen. 
Rond de definitieve voltooiing van de 
restauratie is een uitvoerig programma 
gepland met o.a. op zaterdag 3 septem-
ber een bijzonder concert bij de officiële 
presentatie van het herboren orgel met 
een uitvoerige monografie en een cd. 
De Gemeente en het Bestuur van de 
Lievevrouweparochie steunen het NKC 
om de kwaliteit en  diversiteit van mu-
ziek in de liturgie en bij concerten, 
vocaal en instrumentaal - in het bijzon-
der het orgel -, te bewaken en te bevor-
deren, mét aandacht voor het educatief 
element. Met als doel de Gertrudiskerk 
een inspiratiebron te laten zijn voor ie-
der die goede kerkmuziek, levend en als 
erfgoed, een warm hart toedraagt.

[Hans Smout]

De nieuwe Content Cantate, aangenaam!

Nieuw!

Mariënhoef 7 I 3851 ST  Ermelo I Telefoon (0341) 55 48 76 I info@contentorgels.nl I www.contentorgels.nl
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Zie ook: Geschiedenis van Leende, 
Stichting torenfeesten, Leende 1974

Max Farjon, De geheimen van een Middel-
eeuws gebouw, Leenderstrijp 2010

Jan Jongepier, Het orgel in de R.k.-Parochie-
kerk van Sint-Petrus’ Banden te Leende, 

Het Orgel 1989/2

gestaan hebben. Als muziekinstrument 
is het orgel goed bewaard gebleven. Van 
het orgel is immers nog vrijwel alle pijp-
werk bewaard gebleven, de tractuur, de 
windladen en met name de karakteris-
tieke klaviatuur. Bij de verplaatsing heeft 
het evenwel belangrijke delen van de kas 
verloren. En de klank van het orgel wordt 
door deze ‘verstopte’ opstelling wat ge-
hinderd. Jan Jongepier zegt in Het Orgel 
in 1989 dat dit muzikale orgel het meest  
verweven is met de ‘Style mondian’.
Het orgel is in de jaren tachtig en negen-
tig voor het merendeel gerestaureerd en 
is in goede staat. Het wordt dan ook in 
de liturgie veel gebruikt. Het Parochiebe-
stuur van de Petruskerk onderzoekt mo-
menteel de mogelijkheid het orgel weer 
meer in de kerk te plaatsen. De kerk zal 
wellicht meer en meer ook voor bijvoor-
beeld concerten gebruikt worden. Het or-
gel zou daar een prominente rol in kun-
nen spelen. Op dit moment worden geen 
concerten georganiseerd, maar het ligt 
op termijn dus wel in de bedoeling.

illustratie: Max Farjon

[Bert Augustus]

Sint-Petrus’ 
Bandenkerk, 
Leende
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Het Klop-kistorgel (1987) met op de achtergrond het Rogier-orgel uit 1857.  

Flentrop Orgelbouw B.V.
Westzijde 57, 
1506 EC  Zaandam,

telefoon: 075-6168651

e-mail:	 info@flentrop.nl
website:	www.flentrop.nl

Voor	grote	nieuwbouwprojecten	en	restauraties	
maar	ook	voor	kleinere	projecten,	huisorgels,	
kistorgels	en	onderhoud	zijn	wij	u	graag	van	dienst.

Eerder	restaureerden	wij	onder	meer	de	orgels	in	de	Kathedrale	Basiliek	
St.	Jan	de	Doper	in	’s	Hertogenbosch		en	de	St.	Martinuskerk	te	Sint-Oedenrode.	
In	november	2010	werd	de	restauratie	afgerond	van	het	in	1728	door	Thomas	
Houben	gemaakte	orgel	in	de	Hervormde	Kerk	van	Sprang,	dat	sinds	de	over-
plaatsing	uit	Dordrecht	in	1869	deel	uitmaakt	van	het	Brabantse	orgellandschap.

Wij	hopen	dat	de	orgelconcerten	en	
–evenementen	in	Noord-Brabant	ook	dit	jaar	
weer	velen	zullen	boeien	en	plezieren.



B
ra

b
a
n

ts
 O

rg
e
lr

ij
k
d

o
m

 2
0

1
1

47

..... Zaterdag 15 oktober 2011
                                Bergen op Zoom     orgelstad van Nederland...........

De Sint-Gertrudiskerk
Nadat in 1580 Bergen op Zoom zich had weten los te schud-
den van het Spaanse gezag kon men ook in het “Merck toch 
hoe sterck” blij zingen dat men het toch maar had waarge-
maakt: de “Spaanse schare te stutten”. Mede daardoor heeft 
de Sint-Gertrudis een bewogen geschiedenis. De Rooms ka-
tholieke kerk, gebouwd in 1477, kwam - nadat Bergen op 
Zoom in 1580 in “Staatse handen” was gekomen - toe aan 
de protestanten. In 1586 werd de kerk voor de protestantse 
eredienst ingericht. In 1698 werden het koor en het transept 
afgebroken. Bij beschietingen door de Fransen in 1747 werd 
de kerk grotendeels verwoest en werd daarna sober (en 9 
meter lager) herbouwd. De toren kreeg de huidige bekroning 
en wordt sindsdien in de volksmond “de Peperbus” genoemd. 
In 1752 was de kerk klaar en in 1771 (op 10 april) werd een 
nieuw orgel van de Belgische orgelmaker Del Haye (ook wel 
De La Haye genoemd) in gebruik genomen. C.J. Rogier uit 
Bergen op Zoom voegde in 1885 een zelfstandig pedaal toe. 
Daar de kosten van het onderhoud en de restauratie van de 
Grote Kerk door de kerkelijke Hervormde gemeente niet meer 
te dragen waren, werd de kerk in 1966 overgedragen aan de 
burgerlijke gemeente. In 1969 werd begonnen met de res-
tauratie, maar tijdens deze werkzaamheden verwoestte een 
brand in 1972 (ook op 10 april !) het Del Haye-orgel. Nadat in 
1987 de restauratie was voltooid kon de kerk voor de Katho-
lieke eredienst in gebruik worden genomen. Tijdens de Lan-
delijke Orgeldag zal ook deze kerk nader toegelicht worden 
en het gebouw met haar schatten te bewonderen zijn.

De Duitse orgelmaker Ibach leverde in januari 1864 voor de 
R.-k. kerk H. Maagd Maria aan de Markt in Bergen op Zoom, 
een waterstaatskerk, een nieuw orgel op met 41 stemmen, 
verdeeld over 3 manualen en pedaal. Architect Cels uit Brus-
sel ontwierp het imposante front met zijn prachtige hout-
snijwerk, uitgevoerd door het Turnhoutse atelier Hendrik 
Peeters-Divoort. Helaas werd het orgel in 1914/1915 gepneu-
matiseerd en sterk verkleind, waarbij gelukkig oud pijpwerk 
behouden bleef. In de 60-er jaren van de vorige eeuw werd 
de klankkleur aangepast aan de heersende stijl. In 1988 werd 
het orgel van de H. Maagd integraal overgeplaatst naar de ge-
restaureerde Sint-Gertrudiskerk, die vanaf dat moment voor 
de katholieke eredienst in gebruik werd genomen. Waar een 
restauratie van  het Ibach-orgel noodzakelijk was, bleek om 
het orgel goed tot zijn recht te laten komen, een reconstructie 
naar de oorspronkelijke situatie met mechanische tractuur de 
enige juiste keuze. Na jarenlange voorbereiding onder advies W
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van Jan Jongepier en Rogér van Dijk is de restauratie door 
Verschueren Orgelbouw in januari 2009 begonnen en tijdens 
2011 wordt deze restauratie en reconstructie voltooid. Van 
de 41 stemmen konden 21 stemmen met oorspronkelijk pijp-
werk van Ibach (ca. 1.000 pijpen) worden gebruikt. Het orgel 
telt nu 2.417 sprekende pijpen en enkele tientallen ´loze´ 
pijpen in het front. Het oude pijpwerk, het stellingwerk en 
oude windkanalen en balgen, welke ook monumentaal waren 
verklaard, konden worden gerestaureerd, nieuw pijpwerk, 
lades, klaviatuur en mechanieken werden gereconstrueerd 
naar Ibach. Bij de eerste kennismaking met het bijna vol-
tooide gereconstrueerde orgel maakt dit een overweldigende 
indruk, niet alleen qua opbouw maar ook qua klank. Voor 
Verschueren is deze reconstructie de Opus 1111, voor Ibach 
was het de Opus 111... 
Zie voor dit orgel de voorpagina en het artikel op bladzijde 20-21.

Sinds begin 2010 staat in het koor van de Sint-Gertrudis het 
door Elberste Orgelmakers overgeplaatste en gerestaureerde 
orgel, dat C.J. Rogier in 1863 plaatste in de Evangelisch Lu-
therse kerk te Bergen op Zoom. Bij de sluiting van deze kerk 
werd dit unieke nog in oorspronkelijke staat verkerende orgel 
in bruikleen gegeven aan de Stichting Nationaal Kerkmuziek-
centrum te Bergen op Zoom. (Zie afbeelding en ook bladzijde 44.)

In het koor bevindt zich ook nog een Vlaams positief, een 
opmerkelijk rank instrument. Met zijn fijnzinnige dispositie en 
zijn qua omvang kleine pedaal een opmerkelijk instrument. 
Tevens heeft Hans Smout daar als continuo-instrument zijn 
kistorgel van Klop (1987) geplaatst. Tenslotte staat in de 
Dagkapel nog een Avia/Van Nes-kistorgel uit 1977, eveneens 
eigendom van Hans Smout. Een kerk met vijf orgels: een 
unicum niet alleen in Noord-Brabant maar in heel Nederland. 
Terecht dat deze kerk centraal zal staan op deze Landelijke 
Orgeldag op 15 oktober 2011.

Sinds 1995 draagt deze PKN-kerk, de voormalige Gerefor-
meerde Kerk in Bergen op Zoom, de naam Ontmoetingskerk. 

De traditionele najaarsexcursie van de Bra-
bantse Orgelfederatie is dit jaar gecombineerd 
met de Landelijke Orgeldag van het maandblad 
de Orgel-vriend. De regio-excursie is dan een 
complete orgeldag, waarbij een uitgebreid 
programma wordt geboden. Niet alleen de 
historische Sint-Gertrudiskerk met haar vijf 
orgels, maar ook de Ontmoetingskerk met 
haar twee orgels zullen in de totaalopzet 
betrokken worden. En bezoekers krijgen ook 
een kijkje in ´De Maagd´, het huidige theater 
in het historische hart van Bergen op Zoom, 
dat zijn sfeer dankt aan de met internatio-
nale architectuurprijzen bekroonde trans-
formatie van kerk tot stadsschouwburg.

De overige orgels

Het Ibach-orgel

De Ontmoetingskerk

De Landelijke Orgeldag in Bergen op Zoom begint 
om 10.30 uur in de Sint-Gertrudis en zal een uitge-
breid programma bieden. Drie monumentale kerk-
gebouwen, waarvan één omgebouwd tot theater, 
worden hierbij betrokken. Een zevental orgels van 
totaal verschillende aard wordt gepresenteerd en 
bespeeld. Organist Janno den Engelsman en kerk-
musicus Marcel van Westen bespelen in de Sint-Ger-
trudis de orgels. Tevens zal ook een orgeluur van 
en voor orgelliefhebbers worden gehouden in de 
Ontmoetingskerk. Het slotconcert zal ’s avonds om 
19.30 uur door Janno den Engelsman worden gege-
ven op het Ibach-orgel in de Sint-Gertrudis. 
Meer informatie over het programma in het maand-
blad de Orgelvriend en op www.brabantorgel.nl.

De kerk werd in 1928 opgeleverd en ontworpen door archi-
tect B.T. Boeyenga in expressionistische, aan de Amsterdam-
se School verwante stijl. Bij binnenkomst van de kerk zal de 
Art Deco-stijl direct herkend worden. Uniek is deze stijl niet 
alleen in de kerkzaal, maar ook in andere ruimtes in deze 
kerk opvallend zichtbaar en harmonieert prachtig met de ar-
chitectuur van dit gebouw. Tijdens de Landelijke Orgeldag 
zal ds. Willem Vermeulen, als predikant verbonden aan deze 
gemeente, de bezoekers een toelichting geven op de archi-
tectuur en de rijkdom van dit Rijksmonument. In een van 
de zalen van deze kerk zullen tijdens de Landelijke Orgeldag 
diverse stands met boeken, bladmuziek en geluidsdragers, 
alles op het gebied van orgel, ingericht zijn.
Sinds 2003 beschikt de Ontmoetingskerk over een prachtig 
Van Leeuwen-orgel. Dit orgel werd in 1966 in de ateliers van 
Pels in Alkmaar, tijdens de fusie tot Pels & Van Leeuwen, ge-
bouwd voor de Gereformeerde Kerk te Vlissingen. Waar dit 
orgel in 2001 beschikbaar kwam, en de orgelcommissie in 
Bergen op Zoom naar een passend orgel zocht, kon dit twee-
klaviers instrument worden aangekocht. Bij de plaatsing door 
Pels & Van Leeuwen in 2002/2003 werd het orgel uitgebreid 
met een Cymbelster. Inclusief Cymbelster telt het orgel, ver-
deeld over hoofdwerk, rugwerk en pedaal, in totaal 20 stem-
men. Naast dit hoofdorgel beschikt de Ontmoetingskerk over 
een positief van Pels & Van Leeuwen.
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Als bekroning van zijn doctorale studie Liturgiek in Kam-
pen, schreef Ton van Andel een scriptie over de relatie 
tussen de klassieke evangelie-roosters en het lezen van 
de Boeken van Moses zoals dat in de synagoge gebrui-
kelijk was. Dat was toentertijd zeker geen voor de hand 
liggend onderwerp. Het typeert hem als iemand die ge-
interesseerd is in zaken die niet altijd als gemeengoed 
kunnen worden gekenmerkt.  Als predikant kwam hij 
terecht in het Friese streekdorp Oosternijkerk en later 
in de Protestantse Gemeente te Valkenswaard, waar hij 
nog enige tijd werkzaam zal zijn voor zijn emeritaat.

Ton van Andel werd al vroeg gefascineerd door muziek. In zijn 
ouderlijk huis in Nieuwendijk waren er aanvankelijk alleen blok-
fluiten, maar later verschijnt er een harmonium. Een grote sti-
mulans daarbij was het orgel in de Gereformeerde Kerk aldaar, 
wat in 1960 door Gebr. Van Vulpen werd opgeleverd. Als der-
tienjarige kreeg hij orgelles, eerst op het harmonium, daarna 
op het Van Vulpenorgel. Zoals dat dan gaat, werd hij gevraagd 
om bij rouw- en trouwdiensten de begeleiding te verzorgen. 
Naast het spelen was hij ook geïnteresseerd in de techniek van 
het orgel. In zijn Oosternijkerkse periode kreeg hij te maken 
met het daar aanwezige Reil-orgel. Door een wat te enthou-
siast stookgedrag had het orgel veel te lijden. Restauratie en 
herintonatie, eveneens door Reil, werden toen gerealiseerd. Ton 
zat daar bovenop. In Valkenswaard is er een bescheiden positief 
van Leeflang, nadat bij de renovatie van de kerk het Koch-orgel 
werd verwijderd. Thuis heeft hij een tweeklaviers positief staan, 
gebouwd door Van Vulpen, later aangepast. De liefde voor het 
orgel noemt hij een chronische ziekte.

....Liturgie en orgel: een toevalstreffer ......................................
Interview met Ton van Andel, 
predikant te Valkenswaard

In zijn jeugd waren het vooral neo-barokorgels die normatief 
waren. In zijn studietijd in Kampen bezocht hij onder meer 
het orgel van de Grote Kerk te Zwolle, door de restauratie in 
1953-55 door Flentrop kreeg dit orgel een enigszins neo-ba-
rokke klankgeving. Later maakt hij kennis met het orgel van 
Leens, een orgel wat hem zeer lief is. Ton herinnert zich de 
enorme schoonheid van de Dulciaan. Ook noemt hij de Marti-
nikerk in Groningen als een van zijn favorieten, maar ook het 
Kam-orgel in Dordrecht draagt hij een warm hart toe. Bij zijn 
25-jarig jubileum kreeg hij als cadeau enkele uren speeltijd in 
de oude Bavo te Haarlem, een belevenis.
Als speler heeft Ton altijd gestudeerd, is ook meegegaan met 
nieuwe inzichten, bijv. ten aanzien van het pedaalspel bij 
oude muziek met alleen de punten. Alle stijlperioden hebben 
zijn belangstelling, van voor Bach tot moderne muziek. Hij 
probeert de muziek van Bach systematisch te studeren, altijd 
met een koraalgebonden en een vrij werk op de lessenaar. 
Van de periode na Bach noemt hij Franck, maar ook Reger en 
Distler als favorieten.

Als we komen te spreken over ‘liturgie en orgel’ noemt hij 
die verbinding een toevalstreffer. In de oude synagogen en in 
de eerste eeuwen van de kerk werd er onbegeleid gezongen. 
Toen in de 4e eeuw na Chr. de kerk Staatskerk werd, namen 
de koren de zang over van het volk, het Gregoriaans bleef 
aanvankelijk onbegeleid, zoals het ook bedoeld was. Later, 
vanaf ongeveer de 7e eeuw, komen er instrumenten bij. In de 
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J.L. VAN DEN HEUVEL
ORGELBOUW BV

Amstelwijckweg 44
3316 BB Dordrecht

078-6179540
vdheuvel.orgelbouw@wxs.nl
vandenheuvel-orgelbouw.nl
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Breda, Grote Kerk (R-2000) Breda-Princenhage, Johanneskerk (N-2004)
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loop van de middeleeuwen komen er orgels in de kerken, koor 
en orgel wisselen elkaar af, de zogenaamde alternatim-prak-
tijk. De stadskerken krijgen later grote orgels en de plaatselij-
ke overheden drukken dan een stempel op het gebruik ervan. 
Van begeleiding van de volkszang was veelal geen sprake. 
Voor de reformatie zien we bij de grote katholieke stadsker-
ken als de St. Jan in Den Bosch, een complete supermarkt 
van altaartjes, waar van tijd tot tijd een mis werd gelezen. 
Na de reformatie stonden in de katholieke schuilkerken boven 
de grote rivieren niet altijd orgels. In de schuurkerken van 
zuid-nederland was dat evenmin het geval. En in protestantse 
kerken werd nog lang onbegeleid gezongen.
Constantijn Huygens propageerde om het orgel in te zetten 
als instrument voor begeleiding. Dit was de ommekeer. Or-
gels werden herzien of nieuw gebouwd, met het accent op 
de begeleidingsfunctie. Ton noemt nog een later voorbeeld, 
wat we vooral in Brabant goed kunnen herkennen. In de 19e 
eeuw vonden we daar vaak strijk- en blaasinstrumenten in 
de kerk, veelkleurige orkestjes die de volkszang begeleidden. 
Geleidelijk verdwijnen die uit de kerken en worden vele or-
gels gebouwd door orgelmakers zoals Smits en Vollebregt. 
Met name Smits bouwt orgels als vervanger van de orkestjes, 
met vaak opmerkelijke registers.

We maken een grote stap naar het heden en de toekomst. Op 
mijn vraag hoe het orgel nog in de huidige liturgie zou kun-
nen functioneren, geeft Ton als antwoord dat de huidige en 
zeker de toekomstige generaties het orgel niet meer in hun 
bagage hebben. De jeugd tot circa 12 jaar heeft heus nog wel 
belangstelling voor het orgel, het blijft immers een magisch 
instrument. Maar dat neemt daarna snel af. Het spannings-
veld tussen ouderen, nog gewend aan het orgel in de liturgie, 
en de opgroeiende jeugd is evident. We moeten daar rekening 
mee houden. Jongeren hebben meestal geen affiniteit met 
een ‘verantwoorde’ kerkmuziek. 
Ton van Andel spreekt in dit verband van een dubbele loyali-
teit: enerzijds het mooie van een verantwoorde kerkmuziek, 
anderzijds het inspelen op de smaak van de jongeren. Hij kan 
ermee leven dat er soms popmuziek klinkt. Voor hem is het 
hoe en waarom van een viering van wezenlijk belang. Het 
moet goed zijn, met goede uitvoeringen en alsjeblieft niet 
uit blik. Teksten moeten verantwoord zijn en ik moet mijn 
verhaal kwijt kunnen.
Een basaal probleem van de kerken is, hoe vinden we or-
ganisten. Voor Ton is duidelijk dat we met de jeugd moeten 
beginnen, zie bijv. het experiment in Helmond. De kerken 
moeten daar voluit aan meewerken. We hebben orgels ge-

“Muziek is in staat 
     dimensies aan te boren, 
             die niet ontstaan 
                   wanneer muziek ontbreekt”

Dit orgel werd in eerste aanleg 

in 1976 gemaakt door de Gebr. 

Van Vulpen: één klavier, aange-

hangen pedaal. In 1998 heeft 

Ide Boogaard dit orgel van Ton 

van Andel te Valkenswaard 

verbouwd tot een tweeklaviers 

studieorgel: de aanwezige 

registers werden verdeeld over 

een nieuwe lade met twee 

ventielkasten; een nieuwe 

mechaniek werd vervaardigd 

in de factuur die in de 

jaren 70 bij Van Vulpen

 voor huisorgels 

gebruikelijk was. 

De Gedekt 8 vt van 

manuaal II is daarbij als 

transmissie uitgevoerd 

van de Gedekt 8 vt van 

manuaal I. Toegevoegd 

werden een Nasard 3, een 

tremulant, klavierkoppeling, en 

twee met treden te bedienen 

pedaalkoppelingen. 

Aan zo’n prachtig instrument 

met op ieder klavier 3 stemmen is 

het heerlijk studeren en musiceren.

noeg om kinderen op echte instrumenten te laten spelen, niet 
op imitaties, dat is funest. Dan alleen kunnen we misschien 
een andere cultuur laten groeien, zoals we die in enkele om-
ringende landen wel aantreffen. Verder is zijn suggestie om 
per regio een vakmusicus aan te stellen, die verantwoordelijk 
is voor de kerkmuziek en amateurorganisten kan sturen en 
opleiden.

Onder dankzegging voor het interview, afsluitend nog een 
treffende uitspraak van Ton van Andel: “muziek is in staat 
dimensies aan te boren, die niet ontstaan wanneer muziek 
ontbreekt.”

Liturgie en orgel

Heden en toekomst
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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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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: muziekenliturgie.nl]

• NotaBene

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

B
ra

b
a
n

ts
 O

rg
e
lr

ij
k
d

o
m

 2
0

1
1

De Brabantse Orgelfederatie heeft sinds haar op-
richting inmiddels een zestal cd’s in eigen beheer
opgenomen in de serie ‘Brabants Orgelrijkdom’.
Doel is om van de schitterende instrumenten
die in Noord-Brabant te vinden zijn, de vaak
sublieme geluidskwaliteit vast te leggen.

De eerste uitgave in 2008 was een verzamel-cd waarop een 
representatieve doorsnee van de Brabantse orgelcultuur 
bijeen was gebracht met toestemming van uitvoerders en 
uitgevers van bestaande orgel-cd’s. Op volgende CD’s zijn 
de orgelwerken opgenomen die werden uitgevoerd tijdens 
excursies van de Federatie. De opnamen zijn gemaakt met 
fraaie digitalen24 bits techniek en daarna verliesvrij ge-edit 
in de weken voorafgaand aan de excursie. Zo kunnen aan 
het eind van de excursie de deelnemers meteen de muzi-
kale ervaringen van de dag op cd mee naar huis genomen 
worden, om later te kunnen nagenieten. Deze cd’s vertegen-
woordigen dan tevens het thema van de excursie. Thema’s 
zijn onder meer: een orgelbouwer, een regio, plaats of een 
ander thema. Deze tijds- en klankbeelden van de waarde-
volle Brabantse orgels worden daarmee voor de toekomst 
vastgelegd, een van de doelstellingen van de Federatie.

Koninklijke instrument
Deze orgels zijn vaak schitterend zijn om te zien. Maar
natuurlijk gaat het in de eerste plaats om de klankkwaliteit. 
Om alle hemelse klanken die uit dit koninklijke instrument 
getoverd kunnen worden, steeds weer verrassend en an-
ders, mede afhankelijk van welke organist aan de toetsen 
zit. Het is telkens weer een wonder om te horen hoe vaak 
sublieme composities geïnterpreteerd worden, waarbij de 
mogelijkheden van de verschillende beschikbare registers tot 
steeds andere muziekervaringen leiden. Bij elk orgel in zijn 
unieke omgeving is dat weer anders. Dat maakt dit instru-
ment zo interessant: het samengaan van de visuele ver-
schijning, de kern van het instrument met zijn mechanieken 
en de honderden pijpen van de verschillende registerreek-
sen, ieder met zijn eigen specifieke klanken. Een geheel, 
bepaald door de orgelbouwer als kind van zijn tijd en door 
de technische mogelijkheden van dat moment. En dat in de 
akoestische context van het gebouw waarin het instrument 
staat. Daarnaast vanzelfsprekend de kwaliteiten van de be-
speler, de keuze voor de te spelen composities, de passende 
registraties en de interpretatie op het moment van
concerteren. Juist deze samenhang maakt elk orgelconcert 
tot een nieuwe belevenis.

‘Brabants Orgelrijkdom’ cd serie 
Bij de keuze van en het organiseren van de excursies en 
daarmee het samenstellen van de inhoud van deze cd-reeks 
worden deze uitgangspunten gedemonstreerd in de keuze 
van de betreffende orgels en bij het thema passende orgel-
muziek, die wordt uitgevoerd door Brabantse organisten. 
Het kan bekende muziek zijn, maar ook met name speciaal
voor het betreffende orgel gekozen muziek. Daardoor heeft 
deze serie nu reeds een bijzonder accent gekregen. Van 
vrijwel alle gespeelde werken zijn bij de excursie de
registraties aangegeven in het programmaboekje, zodat de 
liefhebbers daarvan kunnen mee genieten. 
De vertolkte composities, de registraties, en geluidsfragmen-
ten van de cd’s zijn te vinden op www.brabantorgel.nl onder 
de toets ‘CD’s en muziek’. De cd’s zijn daar ook te bestellen 
voor € 8,50 per stuk exclusief verzendkosten.

Dit wilt u niet missen...
Brabants Orgelrijkdom ten top...!

De cd-reeks Brabants Orgelrijkdom

Deel II: Excursie van april 2008 waarbij de vier 

Smits-orgels in Sint-Oedenrode, Schijndel, Boxtel 

en Oirschot werden bezocht.

Deel III: Najaarsexcursie in Midden-Brabant  naar 

vier protestantse kerken met 18e en vroeg 19e 

eeuwse orgels: Sprang, ‘s-Grevelduin-Capelle, ‘s-

Gravenmoer en Waspik.

Deel IV: De opnamen ter gelegenheid van de 

voorjaarsexcursie van 2009 naar drie midden 19e 

eeuwse Vollebregt-orgels in Sint Anthonis, Erp en 

Breugel. Ze worden optimaal gedemonstreerd met 

o.a de zeer geslaagde weergave van de partia van  

J.S.Bach ‘O Gott, du frommer Gott’ in Breugel.

Deel V:  In oktober 2009 worden de opnamen 

gemaakt in Oosterhout. De orgels van de Vre-

deskerk, de Sint Paulusabdij en het majestueuze 

Maarschalkerweerd-orgel in  de Sint-Jansbasiliek 

waarop organist Jan Willems een grandioos ‘Pre-

mier Choral’: van Hendrik Andriessen speelt wor-

den bezocht.

Deel VI: Begin 2010 staan drie orgels in eersel, 

Diessen en Hilvarenbeek van de Brabantse orgel-

maker Van Hirtum in de schijnwerpers. Bij de op-

namen o.a. de première van één van de grootste 

en langste  koraalfantasieën uit de Noordduitse 

school: ‘Was kann uns kommen an für Not’ door 

Piet Groenendijk en het door Ad van Sleuwen stijl-

vol uitgevoerde Kyrie uit de ‘Messe solennels ma-

jeurs’ van F.J. Fétis voor orgel en schola.

Deel VII: In september 2010 worden opnamen ge-

maakt in Nistelrode, in de Sint-Catharinakerk te 

’s-Hertogenbosch met o.a. drie onverwacht goed 

klinkende werken van Marcel Dupré door Willem 

Hörmann op dit grootste Vollebregt-orgel en in 

Rosmalen verrassende variaties op een Oost-Eu-

ropees volkslied van D.Kabalewski door Tannie van 

Loon.

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
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aan het 
Fontys Conservatorium 

in Tilburg
Docenten:

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

programma & tickets via 

MuziekgebouwEindhoven.nl

internationale
Orgelconcerten
      op zaterdagen in juli & augustus

met o.a. Jane Watts, Almut Rößler 
& Loic Mallié
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