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Vereniging
De provincie Noord-Brabant heeft een rijk orgelbezit dat zeer de moeite waard is om als cultureel
erfgoed in stand te worden gehouden. Veel grote
en kleine orgelkringen waar regelmatig concerten
worden georganiseerd, rekenen op een grotere
belangstelling dan de laatste 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 Brabantse Orgelfederatie ambitieuze
plannen. Met een bestuur dat samenwerkt met de
meeste Brabantse orgelkringen en andere belanghebbenden, veelal leden van de Vereniging, zet de
federatie zich in om onderstaande doelstellingen
te realiseren.
Doelstelling
De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel om het
culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te
houden en om de orgelcultuur in het algemeen en
die van Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen. Zij wil dit bereiken door de interesse voor
het orgel te vergroten, door de samenwerking
tussen de diverse orgelkringen te stimuleren en
door het organiseren van diverse activiteiten op
het gebied van het orgel. Brabantse orgelkringen,
maar ook individuele organisten en belangstellenden kunnen lid worden van onze vereniging.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit:
Han Polman, voorzitter,
Engbert Tienkamp, secretaris,
Wim van der Ros, penningmeester,
Piet Groenendijk en
Wijtse Rodenburg.

De jaarlijkse Noord-Brabantse Orgelagenda,
waarin alle concerten en excursies staan in
één overzichtelijke uitneembare agenda, vindt
u midden in dit blad. De meest actuele versie
op onze website: www.brabantorgel.nl.
Dit web-adres is ook het overkoepelende
communicatiemiddel voor onze individuele en
institutionele leden en informatiebron voor
iedereen die iets weten wil over Noord-Brabantse orgelcultuur. De site wordt permanent
uitgebreid met afbeeldingen, inhoudelijke
informatie en nieuws.
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich
opgeven via de website.
Contactpersoon is Wijtse Rodenburg
via info@brabantorgel.nl

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. Onze Brabantse Orgelfederatie
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 onderstreept. Inmiddels zijn
reeds circa 20 orgels bezocht waarover ook
aan de eigenaren is gerapporteerd.
Contactpersoon namens het bestuur is Piet
Groenendijk via beheer@brabantorgel.nl

Orgelfestival
voor
Nieuwe Muziek
Sinds 1 januari 2011 heeft de Belastingdienst de
Brabantse Orgelfederatie aangemerkt als Algemeen
Nut Beogende Instelling (ANBI).
Tevens zijn wij aangemerkt als Culturele Instelling
(CI). Dat impliceert dat financiële bijdragen aan
de Brabantse Orgelfederatie voor 125% aftrekbaar
zijn voor particulieren, terwijl dat voor bedrijven
150% is.

Stichting DELAfonds
Dankzij een door de Stichting DELAfonds verstrekte subsidie voor de Documentatie van de Brabantse Orgelfederatie, is het mogelijk veel informatie over de orgels in NoordBrabant vast te leggen. Zo wordt gewerkt aan een bestand
met informatie en foto’s van Brabants Orgelrijkdom, dat
o.a. via www.brabantorgel.nl openbaar wordt gemaakt.
Ook de klankdocumenten ‘Brabants Orgelrijkdom’, cd’s
die verschijnen bij excursies naar Brabantse orgels, zijn
gerealiseerd dankzij de verstrekte subsidie. Het magazine
Brabants Orgelrijkdom 2012, 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.

2

Deze fototentoonstelling was de basis voor
het Documentatiecentrum van de toen in
oprichting zijnde Brabantse Orgelfederatie.
Mede dankzij de financiële steun van het
DELAfonds is onze Documentatie inmiddels
stevig uitgebreid.
Op de site van onze federatie staan veel Brabantse orgels gedocumenteerd, terwijl ook
van ruim 40 orgels de klanken zijn vastgelegd op door onze federatie uitgegeven cd’s
met nieuwe orgelopnamen.
Het afgelopen jaar verscheen onze eerste
boekuitgave: ‘De orgelmakers Loret en hun
orgels in Nederland’. Hierin worden alle nog
bestaande Loret-orgels in Nederland zeer
compleet gedocumenteerd, terwijl ook in
facsimile twee geschriften van Loret zijn opgenomen. In dit 224 pagina’s tellende boek
zijn twee cd’s opgenomen met recente opnames van acht Loret-orgels. In orgeltijdschriften en door orgeladviseurs wordt dit boek
als een ‘standaardwerk’ over de orgelmakers
Loret beschouwd.
Ter gelegenheid van de Orgeltagung van de
Gesellschaft der Orgelfreunde in augustus
2011, werd een dubbel-cd uitgegeven waarop 14 orgels in Midden- en Oost-Brabant te
beluisteren zijn. Ter gelegenheid van de najaarsexcursie in Bergen op Zoom verscheen
een cd met orgelspel op een vijftal orgels in
de binnenstadskerken van deze plaats.
Meer over onze uitgaven en de wijze waarop
u deze kunt bestellen, vindt u op bladzijde 51
en op onze website www.brabantorgel.nl.
Dankzij de samenwerking met de Universiteit
van Tilburg kunnen in de Brabant-Collectie
van de universiteitsbibliotheek alle boekwerken worden ingezien die verschenen zijn over
Brabantse orgels.
Door verdere digitalisering van gegevens van
Brabantse orgels en plaatsing op de website
zal de documentatie worden uitgebreid.
Het inmiddels traditionele jaarmagazine
‘Brabants Orgelrijkdom’, dat gratis door de
gehele provincie wordt verspreid, is tevens
een documentatiespeerpunt, waarin actualiteit
en historie laagdrempelig wordt vastgelegd.
Contactpersoon is Wim van der Ros
via documentatie@brabantorgel.nl

Excursies

Op 24 april 2010 vond het eerste Orgelfestival voor Nieuwe Muziek in Brabant 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., werden 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 2013 (het plan om dit
reeds in 2012 te laten plaatsvinden in Bergen
op Zoom, kon helaas niet doorgaan). Naar
alle waarschijnlijkheid zal dit nu in Tilburg
worden gehouden in april of mei 2013 i.s.m.
Fontys Hogeschool voor de Kunsten, afd.
Conservatorium.
Wederom zullen Brabantse componisten
worden gevraagd geestelijke of profane composities in te leveren, met het orgel als solo-,
ensemble- of begeleidingsinstrument. Voor
suggesties uit de orgelkringen houden wij
ons vanzelfsprekend van harte aanbevolen.
Nadere informatie verschijnt t.z.t. via onze
website en nieuwsbrieven.

Traditiegetrouw belegt de Brabantse Orgelfederatie jaarlijks twee orgelexcursies. In het
voorjaar is dit altijd een thema-excursie, in
het najaar een regio-excursie. En zoals gebruikelijk gebeurt dit in nauwe samenwerking
met De Orgelvriend, het grootste Nederlandse maandblad op orgelgebied. Tevens worden
in de weken voorafgaand aan de excursie
opnamen van de uit te voeren programma’s
gemaakt die aan het eind van iedere excursie
als klankdocument op cd gepresenteerd
worden en uitgereikt aan alle deelnemers als
herinnering aan de bezochte orgels.
De recente restauratie van twee Smits-orgels
was aanleiding om de voorjaarsexcursie op
zaterdag 21 april te beleggen naar een drietal Smits-orgels in Zuidoost Brabant. Meer
informatie hierover treft u op de pagina’s 4
t/m 7.
De najaarsexcursie vindt plaats in de
Noordwest hoek. Tijdens deze excursie
bezoeken we de orgels in Hooge Zwaluwe en
Zevenbergen en het Marcussen-orgel in de
Sint-Stephanuskerk in Moerdijk, welke kerk
dit najaar zal sluiten. Zie hiervoor de pagina’s
38 t/m 41.
Meer en actuele informatie over deze excursies op onze website www.brabantorgel.nl

Contactpersoon is Piet Groenendijk
via festival@brabantorgel.nl

Contactpersoon is Piet Groenendijk
via excursie@brabantorgel.nl

Han Polman
Voorzitter
Brabantse Orgelfederatie

“Voor het vijfde achtereenvolgende jaar krijgt u via Brabants Orgelrijkdom een mooi
beeld en inzicht in prachtige Brabantse orgels. Nadat we met een krant begonnen, nu
alweer voor de derde keer in de vorm van dit fullcolor magazine ‘Brabants Orgelrijkdom’.
De Brabantse Orgelfederatie is de adverteerders en sponsor dankbaar die deze uitgave
mogelijk maken. Ook dit jaar is de orgelagenda in dit magazine opgenomen.
U kunt ons ook virtueel volgen via www.brabantorgel.nl waarin u ook een beeld krijgt van
de wijze waarop we een bijdrage leveren aan de instandhouding van de Brabantse orgels
als cultureel erfgoed.”
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Op zaterdag 21 april belegt de Brabantse
Orgelfederatie (in samenwerking met de
K.V.O.K. – de Koninklijke Vereniging van
Organisten en Kerkmusici – en De Orgelvriend) een thema-excursie naar een drietal
orgels, gebouwd door F.C. Smits. De orgels in
Someren en Deurne zijn zeer recent gerestaureerd en gereconstrueerd door Verschueren Orgelbouw te Heythuysen. Het orgel te
Aarle-Rixtel heeft minder te lijden gehad van
ingrijpende wijzigingen. Dit orgel werd voor
de laatste maal gerestaureerd door Vermeulen in 1988.
Vanaf 10.30 uur zijn deelnemers welkom in
de Sint-Lambertuskerk in Someren. Johan
Zoutendijk, directeur van Verschueren Orgelbouw, zal een toelichting geven op het werk
van Smits en de recente restauratie. Piet
Groenendijk (Son en Breugel) zal hier het
orgel bespelen. Begin van de middag wordt
het orgel in de Willibrorduskerk in Deurne
bezocht. Na een toelichting door Johan Zoutendijk op dit orgel en de recente restauratie
zal Leen Nijdam (Aalst-Waalre) dit orgel presenteren. Aansluitend zal in Aarle-Rixtel in
de Kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie de
orgelmaker Frans Vermeulen het orgel toelichten en zal Sietse van Wijgerden (Werkendam) de bespeling voor zijn rekening nemen.
Uiteraard bestaat deze dag, voor zover de
tijd dit toestaat, voor de deelnemers aan
deze excursie de gelegenheid zelf de orgels
te bespelen.
Zoals gebruikelijk zal van deze drie orgels
een cd worden uitgebracht, waarop de drie
genoemde organisten de orgels in hun specifieke klankkleuren laten horen. Deelnemers
aan deze excursie ontvangen deze cd aan
het eind van de excursie.
De deelnemersbijdrage inclusief programmaboekje en cd is € 15,-.
Hiernaast en verder treft u informatie over
de orgels in Someren, Aarle-Rixtel en Deurne. Op de bladzijden 8 tot 11 is in dit nummer een restauratieverslag opgenomen van
het Smits-orgel in Deurne.
Meer informatie treft u op de site van de
Brabantse Orgelfederatie: www.brabantorgel.nl
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Deurne en Aarle-Rixtel
Het Smits-orgel
van de Sint-Lambertuskerk te

Someren

Piet Groenendijk zal het Smits-orgel van
Someren tijdens de excursie bespelen.
Dispositie
Someren, Sint-Lambertuskerk
F.C.Smits, 1857
Manuaal (Man.II)
Prestant
8
Bourdon
16
Portunaal Disc. 8
Holpijp
8
Prestant
4
Fluit
4
Octaaf
2
Quint
3
Mixtuur
1½
Trompet Bas
8
Trompet Disc.
8
Klairon
4
Koppelingen
Man - Pos
Ped - Man
Ped - Pos

C-f3
vt 1)
vt 2)
vt
vt		
vt		
vt 3)
vt		
vt 4)
vt		
vt 5)
vt
vt

Onderpositief (Man.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
Bourdon
Fluit
Prestant
Fagot
Trompet
Klairon
Cink

8
16
8
4
16
8
4
2

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt

Ventil (motorschakelaar)
Winddruk 74 mm WK
Toonhoogte a1 = 422,5 Hz bij 18ºC
Bijzonderheden bij pijpwerk:
1) front 1963, manuaal overig Smits 1857,
onderpositief 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 via Deurne, Smits
(behalve c2 en dis3)
8) via Deurne verworven, C-f1 Smits
9) 1963
R) gereserveerd

9)
4)
R)
9)
R)
R)
R)
R)

Het orgel in Someren werd in 1857 door de
orgelmaker F.C. Smits opgeleverd en is in
2010 onder advies van Rogér van Dijk gerestaureerd door Verschueren Orgelbouw te
Heythuysen. Bij de oplevering in 1857 werd
het orgel ‘beperkt’ opgeleverd: er werden
14 van de in 26 stemmen gereserveerd. De
kas werd door de Boxmeerse schrijnwerker
J.F. Beuijssen vervaardigd. De bouwkosten
van het orgel inclusief het oksaal bedroegen
5.700 gulden.
Na de bouw van de huidige kerk werd het
orgel in 1925 door de Gebr. Vermeulen uit
Weert hierheen overgeplaatst. Zij plaatsten
o.a. een nieuwe pneumatische kegellade
voor het onderpositief en vervingen de drie
spaanbalgen door een magazijnbalg. Bij de
restauratie en uitbreiding in 1963 – eveneens door Vermeulen - kreeg het een moderne windvoorziening en een nieuw zelfstandig
pedaal, waarbij voor het onderpositief en
pedaal nieuwe mechanische laden werden
vervaardigd. Naar de geest van die tijd werd
de dispositie uitgebreid, waarbij voorbij werd
gegaan aan de oorspronkelijke opzet van
Smits. In 1994 werden ook door Vermeulen
herstelwerkzaamheden uitgevoerd en nieuwe registerknoppen en opschriften in de stijl
van Smits aangebracht.
Bij de huidige restauratie werd ook qua dispositie het oorspronkelijke concept van Smits
gereconstrueerd. Daarbij werd de klaviatuur
in stijl van Smits (naar voorbeeld van Aarle-Rixtel) gereconstrueerd, en werden drie
nieuwe spaanbalgen in balgstoel vervaardigd (naar voorbeeld van het Smits-orgel
in Gemert). De oude lade van het Manuaal
werd gerestaureerd 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, 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 manuaal,
alsmede voor de pedaal-prestanten werd het
pijpwerk uit 1963 gebruikt. Nieuw pijpwerk
werd in Smits-factuur bijgemaakt. Een aantal registers bleef gereserveerd. In onderstaande dispositie worden bijzonderheden
bij de registers vermeld. Indien geen noot is
toegevoegd betreft dit het originele pijpwerk
van Smits uit 1857.
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Wim van der Ros

Voorjaarsexcursie naar
Smits-orgels van Someren,
21 april 2012....
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Het Smits-orgel
in de Kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie,

Het Smits-orgel
in de Sint-Willibrorduskerk,

Aarle-Rixtel

Het orgel in Aarle-Rixtel werd in
1854, acht jaar na de bouw van
de kerk, in gebruik genomen. Het
werd gebouwd door F.C. Smits I.
Oorspronkelijk had het nieuwe
orgel 22 stemmen, waarbij Smits
enkele stemmen op het Positief
en het Pedaal had gereserveerd.
De kas is, evenals die van de
Smits-orgels in o.a. Someren,
Rosmalen en Schijndel, gemaakt
door J.F. Beuijssen uit Boxmeer.
Zoals wij bij meer werk van Smits
zien is ook hier het Rugpositief

slechts een loos front. Het Positief
is uitgevoerd als ‘onderpositief’ en
geplaatst onder het Hoofdwerk.
Het spreekt uit door uitsparingen
in de onderkas via de daarachter
geplaatste horizontale jaloezieën.
Het orgel werd in 1902 licht gewijzigd door F. C. Smits II (hij voegde
o.a. een Voix Céleste toe op het
Bovenmanuaal), terwijl later de
Harmonica 8’ van het Positief werd
vervangen door een Quint. In 1955
voerde Vermeulen een restauratie
uit, waarbij hij enkele eerdere wij-

Deurne

zigingen ongedaan maakte en de
Euphone 8’ (welke van doorslaand
opslaand werd gemaakt) van het
Bovenmanuaal verplaatste naar het
Positief. Tevens breidde hij het Positief en het Pedaal ieder met drie
registers uit op de door Smits gereserveerde ruimte op de lades. De
laatste restauratie door Vermeulen
had plaats in 1987/1988. Hierbij
werden enkele nieuwe stemmen uit
1955 vervangen door beter passende. Zo verviel de Schalmei 4’
van het Pedaal ten gunste van een

Sietse van Wijgerden zal de excursie
in Aarle-Rixtel besluiten
met een bespeling van het Smits-orgel.
Dispositie
Aarle-Rixtel,
Kerk van Onze Lieve Vrouw Presentatie
F.C.Smits-orgel, 1854
Restauratie Gebr. Vermeulen, 1955, 1988
Hoofdwerk
(man. II, C-f3)
Bourdon
16’
Prestant
8’
Holpijp
8’
Prestant
4’
Octaaf
2’
Mixtuur
3 st
Trompet B/D 8’
Klairon
4’

Positief
(man. I)
Prestant
Roerfluit
Prestant
Gemshoorn
Octaaf
Flageolet
Cornet D
2
Euphone B/D
Tremulant

8’
8’
4’
4’
2’
1’
st
8’

Koppelingen:
Pedaal - Hoofdwerk
Pedaal - Onderpositief
Hoofdwerk - Nevenwerk
Hoofdwerk - Onderpositief
Toonhoogte a1 = 415 Hz.
Temperatuur evenredig zwevend.
Winddruk 78 mm.
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21 april 2012 ........

2)

Nevenwerk
(man. III)
Holpijp
Viola de Gamba
Fluit Travers D
Fluit B/D
Piccolo
Kromhoorn B/D

Pedaal C-c1
Subbas
Prestant
Gedekt
Prestant
Bazuin
Trompet
1)
2)

1955
1989

8’
8’
8’
4’
2’
8’

16’
8’
8’
4’
16’
8’

Deurne beschikt niet alleen over
een prachtig gerestaureerde
Sint-Willibrorduskerk maar ook
over een bijzonder fraai gerestaureerd en gereconstrueerd
Smits-orgel. Met geweldige
inzet heeft de Stichting tot Behoud Sint-Willibrorduskerk ook
de middelen voor deze restauratie bijeen weten te krijgen.
Verschueren Orgelbouw heeft in
samenspel met adviseur Marcel Verheggen een Smits-orgel
in haar oorspronkelijke opzet
doen herleven. Het was een
geluk dat naast de manuaalkas
de oude laden en veel pijpwerk
van Smits behouden waren, en
dat Smits-pijpwerk van elders
kon worden ingepast. De firma
Ridderhof heeft met het schilderwerk het orgel zijn oorspronkelijke glans teruggegeven. Een
bescheiden zelfstandig pedaal
kon aan weerszijden van het
Positief worden geplaatst.
Een bijzonder klankresultaat
werd behaald, waarbij met
name genoemd mogen worden
de gereconstrueerde tongwerken naar de voorbeelden van
Boxtel, Milheeze en Schijndel.
Parochie, orgelmaker, schilder
en adviseur: allen gefeliciteerd
met deze prachtige wedergeboorte!

Brabants Orgelrijkdom 2012

Voorjaarsexcursie

1)

1)
1)
1)

Leen Nijdam
zal bij deze excursie het onlangs
geheel gerestaureerde Smits-orgel
van Deurne bespelen.
Een verslag van deze restauratie
vindt u op de volgende bladzijden.
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Deurne’s Smits-orgel

Op 21 mei 2011 werd in Deurne het gerestaureerde en gereconstrueerde
Smits-orgel in gebruik genomen. Het werk werd onder advies van Marcel
Verheggen uitgevoerd door Verschueren Orgelbouw te Heythuysen.
De mogelijkheid tot deze restauratie werd in 2006 onderzocht, en na toekenning van de subsidie van ruim € 186.000 in het kader van de ‘Regeling
Rijkssubsidiëring wegwerken restauratieachterstanden’ werd twee jaar
later besloten deze restauratie uit te voeren. Deze vergde een totaalbedrag van € 573.000. Het contract tussen Parochiebestuur en Verschueren
Orgelbouw werd op 3 december 2008 ondertekend. De geformeerde werkgroep ‘Hoge Noot!’ ging zich inzetten om de benodigde gelden bij elkaar
te brengen. De belangrijkste acties voor de Deurnese bevolking waren de
obligatieactie en de actie sponsoring orgelpijpen.

Geschiedenis

In 1838 werd het door F.C. Smits te
Reek gebouwde orgel opgeleverd.
De bouwkosten bedroegen 3.600
gulden, 1.300 gulden voor de orgelkas en 126 gulden voor verven en
vergulden.
In de verzameling ‘Broekhuyzen’
wordt de dispositie vermeld, waarbij de op het Positief genoemde
Flageolet in twijfel moet worden
getrokken. Deze is niet aangegeven
op de tekening van Smits, maar ook
de lade bood hiervoor geen ruimte.
Dispositie volgens de
verzameling Broekhuyzen
Positief

Manuaal
1. Prestant

8 vt

1. Prestant

4 vt

2. Bourdon D 16 -

2. Viol di Gamba 8 -

3. Bourdon B 16 -

3. Holpijp

8-

4. Holpijp

8-

4. Fluit

4-

5. Prestant

4-

5. Octaaf

2-

6. Holfluit

4-

6. Flageolet

1-

7. Octaaf

2-

7. Basson B

8 vt

8. Mixtuur

2 st

8. Basson D

8-

9. Trompet B

8 vt

9. Koppeling

10.Trompet D

8-

Tremulant

Ventil.

Wijzigingen in de
loop der jaren
Aanvankelijk had Smits zelf het
orgel in onderhoud. In de periode
van 1874 tot 1880 zou de orgelmaker Kuijte werkzaamheden aan
het orgel hebben verricht. De kerk
werd in 1881-1882 onder leiding
van de architect Pierre Cuypers
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grondig verbouwd en vergroot. Hij
bouwde met handhaving van de kolommen en scheibogen een nieuw
schip, even hoog als het voordien
hogere koor en verving de houten
kap door stenen gewelven. Ook
de zijbeuken werden vergroot. Het
orgel werd wel ingepakt met ‘Asphalt en planken’ maar had veel te
lijden van deze grootscheepse verbouwing. De orgelmaker Franssen
uit Roermond werd gevraagd een
begroting in te dienen voor restauratie en wijziging van het orgel.
Franssen adviseerde het orgel tegen de westwand te plaatsen, zodat de zangers meer ruimte op de
galerij kregen en voortaan voor het
orgel hun plaats zouden hebben.
Zeer ingrijpend was deze wijziging
in de jaren 1883-1884, waarbij
de kas van het positief verdween,
de spaanbalgen omgebouwd werDispositie 1884
na wijzigingen Gebr. Franssen
Hoofdmanuaal

Positief

Prestant

8 vt

Bourdon

16 vt

Violon
Principaal ¹) 8 vt

Violon di Gamba ¹) 8 vt
Holpijp

8 vt

Prestant

4 vt

Octave

2 vt

Cornet ¹)

3 st

Basson ¹)

16 vt

Trompet

8 vt

Bourdon

8 vt

Viola
d’amoeur ¹) 8 vt
Prestant

4 vt

Fluit

4 vt

Octave

2 vt

Clarinet ²)

8 vt

Koppel
¹) = nieuw pijpwerk Franssen
²) = vermaakte Basson 8 vt

den tot een magazijnbalg die een
plaats in de toren kreeg. Franssen
plaatste tevens nieuwe klaviatuur
aan de zijkant (zuidzijde) van het
orgel en vernieuwde alle mechanieken en wijzigde de windladen en de
dispositie.
De oorspronkelijke aanleg en het
karakter van het instrument waren
hierbij volledig verdwenen. In de
geest van de tijd werd de mixtuur
opgeofferd ten gunste van grondstemmen.
Het orgel werd mogelijk in 1897
door Kuijte geheel schoongemaakt. In 1912 was sprake van
een ‘desolaten toestand’ van het
orgel. Naast schoonmaak moesten mechanieken verbeterd en de
laden hersteld worden. Ook moesten nieuwe koperen mondstukken
bij de Basson en de Clarinet door
Franssen worden geplaatst. Het
originele frontpijpwerk van Smits
ging toen helaas verloren.
Nadat in 1929 door Orgelmaker
Vermeulen een windmotor werd
geplaatst, hield deze het orgel in
onderhoud. In 1947 adviseerde
Vermeulen een geheel nieuw electro-pneumatisch orgel te bouwen
achter het oude front (met daarin
overigens nieuwe tinnen frontpijpen te plaatsen), daar een restauratie niet afdoende zou zijn. Hub.
Houët wist dit te verhinderen door
te wijzen op de historische waarde
van dit orgel. Wel adviseerde hij
een uitbreiding met een zelfstandig
pedaal met vier stemmen.

In 1951 maakte de firma Elbertse
te Soestdijk in samenspraak met
Hub. Houët een voorstel tot restauratie van het orgel met behoud
van haar mechanische sleepladen
en tractuur in de huidige aanleg en
met uitbreiding van een zelfstandig
pedaal en dispositiewijziging. Uiteindelijk werd dit gerealiseerd in
1953/1954.
Elbertse bracht een nieuwe manuaal- en pedaalkoppeling aan en vernieuwde delen van de tractuur, waarbij tevens kleine wijzigingen aan de
ventielen werden uitgevoerd en de
draaipunten van de mechanieken
ingevoerd werden met kernlaken.
Voor wat betreft de klaviatuur werden de toetsen opnieuw belegd (met
elfaniet) en werden nieuwe registerplaatjes aangebracht. Er werd een
nieuw pedaalklavier (naar Mechelse
indeling) gemaakt van 27 toetsen
waarbij tevens een nieuw walsbord
voor de tractuur vereist was. Naast
het plaatsen van een nieuwe windmotor en windvoorziening werden
onder elk werk regulateurs aangebracht. Naar de geest der tijd kreeg
het orgel een meer boventoonrijk
karakter mede door opschuiving van
pijpwerk en werd het orgel uitgebreid met een zelfstandig pedaal op
aparte electropneumatische laden.

Restauratie door
Verschueren
Marcel Verheggen, die in 2005
werd aangezocht als adviseur van
de KKOR, voltooide in juni 2006
zijn restauratierapport. Zoals aan-

gegeven werd in december 2008
aan Verschueren Orgelbouw de
opdracht voor deze omvangrijke
restauratie en reconstructie verstrekt. Er werd gekozen voor terug-
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Restauratie en reconstructie van

Dispositie 1954
na restauratie Elbertse
Manuaal II
Prestant

8 vt

Prestant

8 vt

Bourdon

8 vt

Bourdon

8 vt

Prestant ²)

4 vt

Manuaal I

Salicionaal ¹) 8 vt
Octaaf ¹)
Fluit ²)

4 vt

Nasard ¹)

2 2/3 vt

4 vt

Piccolo ¹)

2 vt
1 3/5 vt

Prestantquint ¹)

2 2/3 vt

Octaaf ²)

2 vt

Cornet 5)
Mixtuur ¹)

4 st
3-5 st

Trompet ¹)

8 vt

Koppelingen
P + I en I + II
1)

Fluit Octav. ²) 4 vt

Terts ¹)

Kromhoorn ¹) 8 vt

Pedaal
Subbas ¹)

16 vt

Gedekt 3)

8 vt

Octaafbas ¹)

8 vt

Octaaf 3)

4 vt

nieuw

2)

12 grootste pijpen nieuw

3)

deels transmissie uit naasthogere register

4)

3 gestreept nieuw

5)

vanaf c¹

Manuaalomvang C - f 3
Pedaalomvang

C - d1

9

Brabants Orgelrijkdom 2012

Restauratie en reconstructie van

Deurne’s Smits-orgel

Uiteraard diende de klaviatuur geheel nieuw vervaardigd te worden naar bestaande voorbeelden
in Smits-factuur. De ondertoetsen
werden belegd met been, de boventoetsen met ebben. De ebbenhouten
registerknoppen zijn voorzien van
porseleinen plaatjes met opschrift.

Laden

Boven de pedaaltractuur met ijzeren walsen,
daarachter en onder de houten stekermechaniek van het Positief.

Voor het Manuaal en het Positief
konden de originele Smits-laden
worden gerestaureerd en gereconstrueerd, waarbij de oorspronkelijke lade-indeling werd hersteld. De
laden werden uitgelijmd. De beide
nieuwe aan weerszijden geplaatste
pedaalladen zijn grotendeels gemaakt in Smits-factuur. Dammen
en slepen zijn hersteld en gevlakt.
Gelet op de vele wijzigingen moest
het merendeel van de pijpstokken
worden vernieuwd. Vier stokken

konden worden hergebruikt, de
andere originele (beschadigde)
stokken zijn bij het orgel opgeslagen. De slepen zijn gegraviteerd
en onder de stokken en op de laden
zijn Liegelindt-ringen aangebracht.
De nieuwe roosters zijn ook uitgevoerd in eiken. De oude ventielen
konden worden hersteld, waarbij
nieuwe veren werden aangebracht.
De manuaalladen kregen nieuwe
pulpeten; op de Positieflade zijn de
originele gaten voor de stekers gebruikt en de niet-originele pulpeetgaten gepropt.
Op het Positief is het pijpwerk in
C- en Cis-kant opgesteld, aflopend
naar het midden. Op de C- en Cisladen van het Manuaal staan respectievelijk C, D, E en Fis, alsmede
F, Dis en Cis in het midden opgesteld, het overige pijpwerk vanaf
Gis respectievelijk G vanaf de zijkanten aflopend naar het midden.
De conducten zijn van orgelmetaal
vervaardigd en ingelijmd met vlas.

Pijpwerk
Bij de inventarisatie en opmeting
van het pijpwerk van Smits bleek
een deel van dit pijpwerk ingekort
te zijn zodat dit nu weer verlengd
diende te worden. Al het pijpwerk
is zorgvuldig hersteld en elders geplaatst pijpwerk (soms in andere
registers) is op de originele positie teruggeplaatst. Uit de voorraad
van orgelbouwer Nico van Duren
kon bij een aantal registers aanvullend Smits-pijpwerk worden in-

gepast. Ten slotte werd verdwenen
ontbrekend pijpwerk in passende
Smits-factuur bijgemaakt. De zinken frontpijpen van Franssen zijn
uiteraard vervangen door nieuw tinnen pijpwerk. De tongwerken werden nieuw gemaakt naar voorbeelden van de Smits-orgels te Boxtel
(Trompet 8 vt), Milheeze (Basson
8 vt, cilindrisch) en Schijndel (Fa-

got 16 vt, doorslaand naar Fagot/
Harmonica 16 vt). De samenstelling
van de Mixtuur is afgeleid van het
Smits-orgel in de Sint-Willibrorduskerk te Milheeze.
Vijf teruggevonden vroegere frontpijpen van het Positief waren dusdanig beschadigd dat terugplaatsing niet mogelijk was. Deze zijn
wel bewaard bij het orgel.

Huidige dispositie

na restauratie Verschueren Orgelbouw 2010-2011
Manuaal (II)
Prestant
8 vt
Bourdon B/D
16 vt
Holpijp
8 vt
Octaaf
4 vt
Octaaf
2 vt
Fluit
4 vt
Mixtuur 1 1/3 vt 2 st
Trompet
B/D 8 vt
Positief (I)
Holpijp
Fiol di Gamba
Prestant B/D
Fluit
Octaaf
Basson
B/D
Pedaal
Bourdon
Prestant
Fagot

8
8
4
4
2
8

vt
vt
vt
vt
vt
vt

16 vt
8 vt
16 vt

C - cis¹ front, V; binnenpijpwerk deels V, deels S-NvD
C - h grenen gedekt, V; vervolg metaal gedekt, deel S, deel S-NvD
Geheel metaal gedekt, Fis - fis² S ; overige pijpen V
C - E nieuw, V; F - f³ S-NvD
Grotendeels S; enkele pijpen V
C - f² metaal gedekt, deels S, deels S-NvD; vervolg open, V
Grotendeels V, in eerste rij enkele originele pijpen S
Geheel V

C - H grenen gedekt, S; het vervolg metaal gedekt, S
Metaal, C - F nieuw, V; vervolg vrijwel geheel S, enkele pijpen V
C - h front, V; vervolg binnenpijpwerk geheel S,
C - h metaal gedekt, vervolg open; gis¹ - e² is oud, S; overig V
Geheel V
Geheel V

Geheel eik, gedekt, V
Geheel V, C - f in het front
Geheel V

Koppel Man - Pos
Koppel Ped - Man
Tremulant
Ventil
Manuaalomvang

C - f³

Pedaalomvang

C - d¹

Deling bas-discant h/c¹
Toonhoogte

a¹ = 415 Hz

Temperatuur: evenredig zwevend
Winddruk:

66 mm

Samenstelling Mixtuur:
C

c

c¹

c²

1 1/3
1

2

2 2/3
2

4

1 1/3

2 2/3

Aanduiding van het pijpwerk:
S

= Smits-pijpwerk 1838

S-NvD = Smits-pijpwerk uit voorraad van Nico van Duren,
V

= nieuw pijpwerk van Verschueren Orgelbouw.

De dispositie van het Manuaal is in lade-volgorde weergegeven, van front naar achterzijde.
De lade-volgorde van het Positief is vanaf het front: Pr 4’ B, Basson 8’, FdG 8’, Fl 4’, O 2’ ,
Pr 4’ D, Hp 8’.
De balgenstoel, geplaatst op kranshoogte
achter het orgel, heeft drie boven elkaar
geplaatste spaanbalgen.
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Ijzeren zwaarden grijpen in de houten sleepverbinding tussen de C- en Cis-lade van het
Manuaal.

Zicht op de postieflade (enkele grootste
pijpen links afgevoerd) en de naar boven
uitwaaierende pedaaltractuur.

Naast de hoofdwerkladen (hier links de Cislade) werden de laden van het Pedaal (rechts
de Cis-lade) geplaatst.

De lade-volgorde van het Pedaal is vanaf het front: Pr 8’, Brd 16’, Fg 16’.
Voor de nomenclatuur waren de namen op de originele Smits-tekeningen doorslaggevend.

Zie bladzijde 50 voor een fotoboek over deze restauratie.

Aan de hand van de originele ontwerptekeningen van Smits werd
het front van het Positief gereconstrueerd en werden ontbrekende
delen van de kas bijgemaakt. De
kas werd aan de voorzijde en de zijkanten op basis van de oudst aangetroffen verfsporen geschilderd in
imitatie eiken met vergulding op de
ornamentiek, voor zover de oude
sporen daarvan werden aangetroffen. Dit werk werd uitgevoerd
door schildersbedrijf Ridderhof uit
Deil. De toegepaste ornamentiek
en vergulding van het Positief zijn
ontleend aan die van de hoofdkas.
Er werd een geheel nieuwe windvoorziening aangelegd. De balgenstoel met drie spaanbalgen is op
een verhoogde balgenvloer achter het orgel opgesteld. Voor de
maatvoering van balgenstoel en
kanalen is uitgegaan van Smitsdocumentatie, alsmede van be-

Mechanieken

Door de terugplaatsing van de klaviatuur naar de achterzijde diende
de toets- en registermechaniek
geheel opnieuw in Smits-factuur
te worden aangelegd. Voor de
toetsmechaniek van het Positief
werd stekermechaniek toegepast.
Voor de beide manualen werden
de walsborden, walsen, armpjes
en nokken uitgevoerd in eiken met
messingen stiften. Voor het Pedaal
werden ijzeren walsen gebruikt,
welke uitwaaieren naar de beide
zijkanten van de kas. Voor de walsen is de indeling van de Smits-tekeningen gehanteerd, waarbij vierkante staande ijzeren walsen zijn
toegepast. Bij het Manuaal grijpen
ijzeren zwaarden in de balansbalk
tussen de C- en Cis-lade; bij het
Positief grijpen de walsen rechtstreeks aan op de slepen, terwijl
voor wat betreft de pedaalladen
dit weer met behulp van zwaarden
gaat.

Wim van der Ros

Terug naar
oorspronkelijk
ontwerp

staande Smits-voorbeelden. De
balgen kunnen getreden worden.
De op het gehele orgel werkende
tremulant werd aangebracht op het
hoofdkanaal.

Met dank aan Marcel Verheggen voor de verstrekte informatie.

keer naar de oorspronkelijke opzet
van Smits voor een betere eenheid
in klank, toucher en vormgeving,
weliswaar met een toevoeging van
een bescheiden zelfstandig pedaal.
Dit impliceerde dat dus ook werd
teruggegaan naar de situatie met
een onderpositief en achterkantbespeling, waarbij het orgel weer zijn
oorspronkelijke plaats in de balustrade kreeg.
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interview Wim van der Ros

nam afscheid
als cantor-organist
in ‘s-Hertogenbosch
Op zondag 30 oktober vorig jaar nam Jacques van den Dool afscheid als
cantor-organist van de Grote Kerk (PKN) in ’s-Hertogenbosch. Hij heeft die
functie daar op het Bätz-orgel maar liefst gedurende 45 jaar vervuld.
In de afscheidsdienst werd de Cantate 68 van J.S. Bach uitgevoerd, waarbij
Jacques van den Dool zijn projectkoor en een vast ensemble (met allemaal
beroepsmusici) dirigeerde. Het afscheid was aanleiding om met hem kort
stil te staan bij zijn organistschap daar.
Op de vraag waarom hij stopte, geeft
Jacques als belangrijkste argument aan
dat hij plaats wil maken voor de nieuwe
generatie. ‘Ik heb dit werk 45 jaar hier in
’s-Hertogenbosch gedaan, en zo rond je
70e mag je dan wel een keer stoppen.
Op mijn 11e was ik al organist in Cu-

lemborg. En ik wil ook wel wat meer
tijd voor mezelf hebben. We hebben vier
kinderen en tien kleinkinderen, die wil je
toch ook wel eens in het weekend zien.’
Het projectkoor is in de plaats gekomen
van de cantorij die Jacques destijds
oprichtte. ‘Zo’n 6 of 7 jaar geleden zijn

we daarmee gestopt. De gemiddelde
leeftijd werd te hoog hoewel er nog
steeds een groot enthousiasme was bij
de leden. Een groot aantal is alle dertig
jaar van het bestaan van de cantorij
lid geweest. Die cantorij had hier bij
ons een goede plaats in de eredienst;
we repeteerden om de veertien dagen.
Die heb ik eigenlijk opgericht toen we
midden 70-er jaren het nieuwe Liedboek kregen, je weet wel, met het ‘Lied
van de week’. Dat lichtten we toen toe,
zongen voor, en dan zat het er snel
goed in. Ja, en we hebben hier een
goed zingende gemeente. Overigens,
zelfs in het bejaardencentrum hier
wilden ze toen het Liedboek en het Lied
van de week geïntroduceerd krijgen.
Ja, we zitten hier gelukkig ‘beneden de
grote rivieren’…….’ Ik was aangesteld
en werd weliswaar betaald als organist,
maar vulde met name ook graag het
element van cantor in.
‘Trouwens, ik ben altijd bevriend geweest met Maurice Pirenne. Je was het
soms niet altijd met elkaar eens,
maar je had respect voor elkaar.
En je vulde elkaar muzikaal prachtig
aan. Met onze cantorij zongen
wij hier Psalmen van Maurice,
en in de Sint Jan zongen ze de
Kerstcarols van mij. Maar ja, hier
zongen we ook misdelen van o.a.
Andriessen. Er kon en kan hier
gelukkig ontzettend veel.’

negen uur in de Wederkomstkerk hier
in Den Bosch en om half elf hier in de
Grote Kerk. En dan kon ik weer met
de trein naar huis. Toen we hier op de
Parade zijn gaan wonen, had ik eerst
het koor Cantabilé, oorspronkelijk een
jongerenkoor dat wel zong in de Wederkomstkerk. Dat is toen ‘uitgegroeid’.
We hadden daarmee opnames voor de
NCRV en ik begon hier toen de Cantatediensten. Die laatste deden we zo’n
twee- tot driemaal per jaar. Met een
orkestje, waarin ook leden van het Philharmonisch orkest dat ik 25 jaar gedirigeerd heb, deden we prachtige dingen.
Tenslotte werkten we wel met zo’n 85
mensen. Zo hadden we ook eens een
opname gemaakt van Oratorio de Noël,
Op. 12 van Saint Saëns. Dankzij een
verhaaltje van Klei destijds in Trouw
(‘dit moet je aanschaffen’) heeft die
opname gelopen als een tierelier.’

Componeren

Jacques geeft aan dat hij nog veel te
spelen en te schrijven heeft. ‘Zo kreeg
ik een keer van onze kerkvoogdij het
verzoek een nieuwe melodie te schrijven bij de geloofsbelijdenis. Men wilde
wel eens wat anders zingen dan de
melodie van Van Westering. Zal ik hem
eens laten horen?’ Hij loopt naar zijn
bureau en vist tussen de vele muziekstukken enkele exemplaren van zijn
compositie van de geloofsbelijdenis.
‘Neem er maar één mee.’ Hij neemt
plaats achter de klavieren en zingt uit

volle borst de geloofsbelijdenis op zijn
melodie met zijn eigen bewerking. ‘Die
hebben we hier veel gezongen en doen
dat nog steeds. Ook in Amstelveen
wordt hij gebruikt.’
Ja, op school was René van Loenen de
docent Nederlands en ik docent muziek.
Hij schreef liederen en ik componeerde
daarbij. Zo hebben we veel kerkelijke liederen neergezet, maar ook de
musicals op school waren natuurlijk
hoogtepunten. Oh ja, er is van mij wel
het nodige uitgegeven bij Den Hertogh
in Houten. De Passacaglia en Fuga op
Psalm 33 of de bewerking van Psalm 93
in Distler-stijl, variaties met alternatim.

Veranderingen
in 45 jaar

Op de vraag of er veel is veranderd
rond de begeleiding van de gemeentezang zegt Jacques: ‘De gemeente
hier is veel soepeler geworden. Je doet
regelmatig iets nieuws, dat wil men
best. Men wil graag zingen en vindt ook
vernieuwingen prachtig. Je moet wel,
met name bij de kinderen, oppassen
dat niet alles ‘fun’ moet zijn, net zoals
tegenwoordig in het onderwijs. Kwaliteit moet voorop staan. En dat betekent
dus ook niet alleen de traditionele liederen. Die van Hanna Lam en Wim ter
Burg, die krijg je niet kapot. Of projectliederen uit ‘Kind en zondag’. Maar pas
op bij projectliederen dat je ze niet te
moeilijk en dus totaal ongeschikt maakt

voor het zingen in de dienst! En bij
kwaliteit sluit ik ook andere instrumenten in de dienst niet uit. Bij b.v. een
kerst- en paasspel, zoals uitgegeven bij
Annie Bank, gebruik ik ook fluit, viool,
cello, fagot, gitaar en orgel of piano.
Dat kan prima. Maar houd het wel echt,
geen ‘ingeblikte’ muziek …..’

Vespers

Bijzondere kerkmuzikale activiteiten
zijn Jacques niet vreemd. ‘Zo hebben
we een dertig jaar geleden de Vespers
ingesteld, samen met onze predikant
Nico van den Akker ( de protestantse
paus van Den Bosch ….). Op zondagmiddag vanaf vijf uur, zo tienmaal per
jaar. Altijd ook met andere instrumentalisten, viool, fluit e.d., waarbij een
korte preek en altijd een Magnificat.
We hebben daarbij ook weleens drie
dansen van Alain voor fluit en orgel
uitgevoerd. Soms is het hypermodern,
maar altijd veel belangstelling.’
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Jacques
van den Dool

Toekomst

Op mijn vraag naar zijn wens voor de
toekomst is het antwoord van Jacques
duidelijk: ‘Ik hoop een waardig opvolger te krijgen, zodat het hier door kan
gaan. En die organist moet ook wel
supervisie over het orgel kunnen hebben, hij moet het instrument met al zijn
bokkigheid leren kennen en zelf kleine
reparaties kunnen uitvoeren. En ik zelf?
Oh, ik zal nog best wel een keertje in
de omgeving spelen, ik zal eens wat
meer luisteren en elders
inspiratie opdoen. Ja, ik
blijf wel schrijven, diensten
spelen en concerteren, maar
niet meer in dat verband.
Want al die jaren met vaak
maar drie vrije zondagen per
jaar was best veel. Maar in
die prima samenwerking was
dat ook echt geen opgave.
Het is en was hier heerlijk.’

Cantatediensten
Toen hij aangesteld werd als
organist van het Bätz-orgel
woonde hij nog in Culemborg.
‘Dan kwam ik met de trein
naar Den Bosch, speelde om
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Jeroen Bosch Ziekenhuis
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Nieuw orgel in de kapel van het
te ‘s-Hertogenbosch............

In dit magazine een beeldverhaal van wat er zoal gebeurt
bij de bouw en totstandkoming van een nieuw orgel.
Het orgel van de kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis
is hierbij als uitgangspunt genomen. Van ruw hout en
‘broodjes’ van orgelmetaal tot en met een kant en klaar
orgel. Vele duizenden onderdelen en onderdeeltjes worden met ambacht en vakmanschap gemaakt en gevormd
tot een prachtig klinkend instrument.
Zie ook de voorpagina en de volgende pagina’s.

Wim van der Ros

Dispositie
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Dankzij particulier initiatief kon bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis een nieuwe kapel worden gebouwd. De Stichting Vrienden van de Kapel wist de hiervoor benodigde 2 miljoen euro
met fondswerving te vergaren. In die nieuwe prachtige kapel
kon dankzij een genereuze schenking een nieuw orgel worden
gebouwd door de Orgelbouwers Pels & Van Leeuwen, gevestigd te ’s-Hertogenbosch. Als adviseur bij de bouw van dit orgel is betrokken Jacques van den Dool, die ook het dispositieontwerp verzorgde. Adviseur en bouwer lieten zich inspireren
door de Nederlandse orgelbouw omstreeks het midden van de
19e eeuw. Peter van Rumpt, directeur van Pels & Van Leeuwen, is naast de technische realisatie, in samenwerking met
architect Bas Molenaar en beeldend kunstenaar Michel Somers
verantwoordelijk voor het ontwerp van het instrument. Hij zegt
dan ook: “Het orgel is speciaal ontworpen voor de fraaie architectuur van de kapel van dit ziekenhuis. Bij het ontwerp van het
front zochten wij naar een beeld dat een harmoniërende plaats
zou kunnen vinden in de ruimte tussen de zware rotspartij en
de uitdagende dak -en plafondconstructie, zonder direct aan
deze zeer specifiek gevormde elementen vorm te ontlenen. De
frontpijpen zijn opgesteld in los van elkaar geordende bundels
die vrij van het meubel gedragen worden door stalactietachtige
consoles. De houten pedaalpijpen zijn aan de linkerzijde in een
meer vrije opstelling geplaatst. De klaviatuur is aan de voorzijde aangebracht. Het geheel oogt hierdoor licht, doorzichtig
en speels en resulteert in een sterk verticaal en opwaarts werkend lijnenspel. In de klank van het orgel is een oriëntatie herkenbaar op het werk van Jonathan Bätz in de Grote Kerk te
’s-Hertogenbosch (1831). Totaal telt het orgel 968 pijpen.”

‘s-Hertogenbosch
Kapel Jeroen Bosch Ziekenhuis
Bouwer: Pels & Van Leeuwen, 2011-2012
Hoofdwerk (II)
Prestant
8 vt
Bourdon
8 vt
Quintadeen
8 vt
Fluit travers
8 vt
Octaaf
4 vt
Nasard
3 vt
Octaaf
2 vt
Mixtuur
3 - 4 st
Terts
1 3/5 vt
Tremulant 		
Pedaal
Subbas
Violon
Octaaf

D

1)

3)

16 vt
8 vt
4 vt

Manuaalomvang

C-g³

Pedaalomvang

C-f¹

		

Zwelwerk (I)
Roerfluit
8 vt
2)
Viool de Gambe 8 vt
Fluit harmoniek 4 vt
Salicionaal
4 vt
Gemshoorn
2 vt
Kromhoorn
8 vt B/D
4)
Tremulant		
Overige registers
Nachtegaal
Klokjes
Koppels
H.W. + Z.W.
Ped. + H.W.
Ped. + Z.W.

Bijzonderheden:

foto
Henk Schuurmans

1)

uit halfopen stand Mixtuur

2)

C-H uit Roerfluit

3)

Tramblant doux in Dom Bédos factuur

4)

Tramblant fort naar Bätz Oude kerk Delft

15

2. Gedroogd eikenhout in opslag bij de
orgelbouwer. Hiervan zullen orgelpijpen, de
windlades, tractuur en kas worden gemaakt.

3. Het hout wordt in een vandiktebank op
de benodigde dikte gebracht en daarbij glad
geschaafd.

13. De bovenkant van een van de drie
windladen van het orgel, boven de pijpvoet
openingen, vooraan de sleepopeningen.

14. Op de windlade zijn de pijpstokken met
roosters gemonteerd die de orgelpijpen op
hun plaats gaan houden.

15. Opstelling in het atelier met boven pijpen
op de windlade, en onder de mechanische
tractuur die verbonden is met de ventielen.

4. De onderbouw van de orgelkas is aanbouw. in het atelier van de orgelbouwer
wordt het instrument samengesteld.

5. Als de bovenbouw van de kas op de onderbouw geplaatst is wordt het beeld van het
orgelfront al zichtbaar.

6. In de windlade worden de scheien gelijmd.
Door de ruimten die zo ontstaan zal straks de
orgelwind naar de pijpen stromen..

16. Wellenbord met de verticale abstracten
en horizontale wellen die de toetsen met de
ventielen in de windlade verbinden.

17. Detail van de witte verticale abstracten
en de wellenlagers waarin de eikenhouten
wellen draaien.

18. De tractuur van de achterkant van de
twee klavieren en beneden het pedaal, opgesteld in het atelier.

7. De ondersteboven geplaatste windlade
is voorzien van een witte leren afwerklaag
waarin openingen worden aangebracht.

8. Op deze openingen worden later de ventielen aangebracht die ieder via de tractuur
verbonden gaan worden met een toets.

9. De ventielkast van de lade gereed met de
veren en de met leer winddicht gemaakte
pulpeetdraden.

19. Het installeren en afstellen van de toetsenbord tractuur. Boven zijn hoofd moeten
later de klavieren nog geplaatst worden.

20. De mechanieken balansen en winkelhaken die onder de toetsen van de klavieren de
verbinding met de verdere tractuur maken.

21. De afgemonteerde klavieren van het
hoofdwerk en de zwelkast met alle mechanische overbrengingen van de tractuur in zicht.

10. De onderkant van de ventielkast met het
detail van de doorvoeren van de ventielen.
Boven is de afgesloten voorslag te zien.

11. De bovenzijde van de windlade met
boringen en afdichtingsringen. Tussen de
dammen kunnen straks de slepen schuiven.

12. Ladeslepen vóór montage op de windlade. Als de gaten corresponderen met die
van de windlade kan lucht in de pijp stromen.

22. Achter in de orgelkas is de windlade van
de zwelkast en voorin hoofdwerklade te zien.
Ook de klavieren zijn hier aangebracht.

23. De eikenhouten pijpen, bijvoorbeeld van
de Bourdon, worden een voor een op maat
gemaakt en verlijmd.

24. Vier registers eikenhouten pijpen zo goed
als gereed; de Bourdon 8 vt, Roerfluit 8 vt,
Subbas 16 vt en Viola 8 vt.

Brabants Orgelrijkdom 2012

Het bouwen van een nieuw orgel
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1. Het meest gebruikte materiaal in een orgel
is nog steeds hoogwaardig hout. Gezaagd
hout ligt in de buitenlucht te drogen.
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27. Metalen pijpvoeten waar de kern al in is
aangebracht. De pijpcorpus moet er nog op
worden gesoldeerd.

28. Het ronden van een metalen pijpcorpus
en oppoetsen. Een aantal van deze pijpen is
straks beeldbepalend in het orgelfront.

29. Het intoneren. De kernspleet, kernligging en
opsnede bepalen voor een belangrijk deel hoe de
pijp aanspreekt.

30. Pijpwerk op de intonatietafel. Hier
worden de pijpen gestemd en met de juiste
winddruk geïntoneerd en op toon gebracht.

31. Na het intoneren worden de registers
gesorteerd en opgeslagen.

32. Al de pijpen worden in kisten verpakt
zodat ze na opbouw van de kas in de kapel in
het orgel geplaatst kunnen worden.

33. Alle onderdelen van het orgel worden
verpakt en klaargemaakt voor verhuizing
naar de kapel van het ziekenhuis.

34. Een bijzonder register: de ´klokjes´.
Hiermee kan een geluidseffect van rinkelende
belletjes worden gemaakt.

35. Het andere effect is de ´Nachtegaal´ ofwel de ´Rosignol´, die d.m.v. een waterbakje
een fluitende vogel immiteert.

36. De hoofdbalg in aanbouw. Een ventilator
pompt de lucht naar de balgen waar de winddruk gestabiliseerd wordt.

Brabants Orgelrijkdom 2012

26. Platen worden uit het gegoten orgelmetaal op maat gesneden voor een serie metalen pijpen, bijvoorbeeld de Prestant.

37. De pijpen op de linkerhelft van het hoofdwerk tijdens het opbouwen. Links is het geperforeerde plaatwerk te zien die de kas afdicht.

40. De Prestant frontpijpen zijn geplaatst, de
pijpen van het pedaal op de aparte pedaallade
links en de orgelbouwer is bezig in de orgelkas.

38. Rechts de manuaaltractuur met op de
achtergrond de windlade van het Pedaal die
open naast de hoofdkas is opgesteld.

39. Piet van der Meijden controleert de
werking van de tractuur, de stemming en
intonatie tijdens de opbouw van het orgel.

Met dank aan directie en medewerkers van Pels & Van Leeuwen Orgelbouwers te ‘s-Hertogenbosch.

Het bouwen van een nieuw orgel
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25. Voor metalen pijpen wordt gebruik gemaakt van een legering van lood en tin. De
broodjes liggen klaar om te worden gesmolten.
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In gesprek met Gerrit Janssen,
de man achter
‘Brabantse Orgelklanken’
en lid van de ‘Stichting
Midden-Brabantse Orgelkring’

De interesse van Gerrit Janssen voor
orgels is in de loop der tijd langzaam
gegroeid. Wel als kind accordeon gespeeld en een jaartje orgelles op het
orgel in de Noordhoekse Heilig Hartkerk te Tilburg. Als misdienaar in de
Vredeskerk kwam Gerrit in contact met
koster-organist-dirigent Piet de Kock
en later was hij zo’n 15 jaar koster in
de Heilig Kruiskerk in de wijk Wandelbos te Tilburg. Hier plaatste men een
Johannes-orgel, met van die grote
luidsprekerboxen in een kast. In zijn
beroep was er geen raakvlak met het
instrument of zelfs maar muziek, want,
opgeleid als gezel timmerman en vijf
jaar in een timmerfabriek voor de bouw
aan het werk, stapte hij begin zeventiger jaren over naar de PTT waar hij
veertig jaar postbesteller en de laatste
vier jaar VBG-informatiemedewerker
was In zijn vrije tijd altijd knutselaar
en, sinds hij in 1987 lid werd van de
Midden-Brabantse Orgelkring, bezig
met geluidstechniek.

Brabantse
Orgelklanken
In 1987 begon Gerrit met het maken
van geluidsopnamen van de concerten
die door de orgelkring werden georganiseerd. In het begin met spoelenrecorders en gehuurde spullen, later met
DAT-bandjes en nu met digitale apparatuur. Maar altijd met twee microfoons
en alleen indien nodig met twee extra
microfoons op de achtergrond. De hele
ruimte volhangen met mics is helemaal
niet nodig, zegt hij, de mens heeft tenslotte maar twee oren. Ook bij andere
concerten maakte hij opnamen, vaak
op eigen initiatief en soms als hem gevraagd werd de muziek vast te
leggen. Altijd met toestemming van de uitvoerenden.
Slechts een enkele keer
werd hem dat geweigerd.
Al die koor- en orgelmuziek heeft hij verzameld in zijn archief: ‘de
Brabantse Orgelklanken’,
waaruit hij heeft geput
om in de loop der tijd 58
cd’s uit te brengen. Alles
in eigen beheer, opnamen, editing, booklet,
Buma/Stemra rechten,
geen grote omzetten,
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steeds gaat het om hooguit honderd
exemplaren die mondjesmaat verkocht
worden, meestal bij de presentatie en
daarna nog bij concerten. Een enkele
keer in opdracht 500 exemplaren.

Op veel van de cd’s concerteert Ad van
Sleuwen, orgeldocent aan het Conservatorium, medebestuurslid van de
Midden-Brabantse Orgelkring en inmiddels jarenlang goede vriend van Gerrit.
Zo maakt Gerrit vaak opnamen die de
studenten van Ad helpen bij de studie
of legt hij de examenconcerten vast
in de Heikese of Heuvelse Kerk. Ook
bekijken ze samen de kwaliteit van de
opnamen uit het archief als die gebruikt
gaan worden voor uitgave op cd.
Heel veel opnamen zijn echter nooit
uitgebracht. In zijn archief heeft Gerrit
zo’n 400 concerten op tape, 200 op
DAT-banden en minidisks en de rest op
een externe harde schijf. Bij elkaar nog
een enorm karwei om dat allemaal te
ontsluiten. De cd’s die nog te koop zijn
staan op zijn website brabantseorgelklanken.nl, tevens de website waarop
alle informatie over de Midden-Brabantse Orgelkring te vinden is.

35 jaar
Midden-Brabantse
Orgelkring
Soms is er een aanleiding, zoals nu
dit jaar waarin de Orgelkring 35 jaar
bestaat, om een cd uit te geven, zoals
een jubileum-cd met orgelmuziek uit
die lange periode. Deze orgelkring
startte in 1977 als vervolg op concerten
in de 60- en 70-er jaren door organist
en componist Louis Toebosch in de
Petrus en Pauluskerk. Eerst met

L. van de Winkel, H. de Bruijn-Strouken,
Ben Smeets, Frans Jespers, Joop Koch,
de organist van de Heikese Kerk en
voorzitter/oprichter Hans Festen, naast
KNO-arts organist. In de loop der jaren
zijn er diverse bestuurssamenstellingen geweest die ingevuld zijn door Ad
van Sleuwen senior en junior, Paul van
Hoek, Marij van Spreeuwel, Vincent
Ligtvoet, Sjak Smulders en Gerrit
Janssen. Thans bestaat het bestuur
uit voorzitter Hans Festen, Leo de Laat
penningmeester/secretaris, Ad van
Sleuwen, Gerrit Janssen en Marij van
Spreeuwel voor de PR activiteiten.
In 1987 startte Gerrit Janssen zijn
activiteiten voor de kring: organiseren, programmaboekjes maken, alles
wat komt kijken bij orgelconcerten. Zo
werden en worden de orgels bespeeld
van de Heikese, de Heuvelse, de Hervormde Pauluskerk en meer kerken in
Tilburg en omgeving, zoals de orgels
van o.a. Diessen, Hilvarenbeek, Udenhout en Goirle. 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 Vermeulenorgel 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 koororgel geplaatst in de kerk H. Gerardus Majella te Weebosch bij Bergeijk.
Thans staat in de kapel een Flentroporgel in prive-eigendom uit 1976.
De Midden-Brabantse Orgelkring heeft
sinds enige tijd een andere manier
van concertuitvoering als uitgangspunt
genomen die moet bijdragen aan een
betere financiële basis van de Stichting.
Dit houdt o.a. in dat de organisten de
vraag krijgen om een programma op
basis van een componist uit te voeren. Deze wijze van organiseren gaat
goed. Zo zijn in het programma van
2012 themaconcerten rond Couperin,
Händel, Andriessen, Franck en Bach
ingepland. Koren en andere instrumenten kunnen daarbij een aanvullende rol
op het orgel spelen.
Gerrit vindt het heel jammer dat steeds
moeilijker wordt om in sommige kerken
concerten te geven. De Hervormde
Pauluskerk bijvoorbeeld heeft een
nieuwe eigenaar en die vraagt een veel
te hoge vergoeding op het prachtige
in 2006 gerestaureerde Bätz-orgel te
mogen concerteren.
De MBO organiseert al 25 jaar elk jaar
een orgelexcursie, vaak naar België. Dit
is specifiek een taak voor Gerrit, samen
met Ad van Sleuwen in het voorjaar
potentiële plekken zoeken met mooie

25 jaar excursies
naar het binnenen buitenland
orgels en kerken, afspraken maken met
de plaatselijke organist en als die er
niet is bespeelt Ad van Sleuwen zelf het
betreffende orgel.
Gerrit herinnert zich nog dat in de
beginjaren een karavaan van 15 autos
met vlaggetjes erop richting België
trok: de eerste excursies. De laatste jaren rijdt er op de derde of vierdezondag
van augustus een grote luxe touringcar
gevuld met zo’n kleine 80 orgelmuziekliefhebbers uit de regio naar de te
bezoeken orgels. Van al deze excursies
maakte Gerrit steeds geluidsopnamen
voor het archief.
Dit jaar gaat de excursie naar Vaals, De
Kopermolen (voormalig Luthersekerk),
Hilgers-orgel (1765) en de Hervormde
kerk, Techemacher-orgel (1772) rest.
Korfmacher (1826). Daarna naar Hombourg, de Église Saint-Brice met een
Pereboom en Leijser-orgel (1873) rest.
G. Schumacher (1984) en Montzen, de
St. Étienne, met Binvignat en Houdtappel-orgel (1785) en als afsluiting de St.
Lambertuskerk te Kerkrade.
De orgels zullen bespeelt worden door
de organisten Clemens Oomen, Ad van
Sleuwen en Tjeu Zeijen.
Voor aanmelding neemt u kontakt op
met Gerrit Janssen tel.: 013-5435762
of brabantseorgelklanken@home.nl.

Meer archieven

Dat archief bevat ook honderden banden met geluidsopnamen die gemaakt
zijn door Hans Straatman, die Gerrit heeft
leren kennen bij een van de concerten.
Paula Straatman-Galavazi, bestuurslid
van de Niehoff Stichting die de concerten in de Sint-Janskathedraal organiseert, heeft hem de banden voor zijn
Brabantse Orgelklanken-archief overgedragen om te gebruiken voor cd en/of
radiouitzendingen. Er staan concerten
op van Louis Toebosch, die jarenlang
directeur van het Brabants Conservatorium was, met improvisaties, maar ook
van Piet van Egmond, Maurice Pirenne
en vele anderen, opgenomen in heel
Nederland en buitenland. Naast zijn
eigen opnamen een tweede bron van
orgel- en koormuziek die veel prachtige muziek bevat. Ook een deel van
het persoonlijke archief (belangrijke
gegevens liggen in het muziekarchief te
Utrecht) van Louis Toebosch, waaronder ook een gedeelte van zijn platencollectie, heeft hij na het overlijden van
Louis gekregen via zijn dochter Marleen
Toebosch.
Een hele klus waar Gerrit, nu hij gepensioneerd is, nog iets mee wil.

De Stichting Midden-Brabantse Orgelkring is bereikbaar onder telefoon 013 4553879
e-mail:mbo.secretariaat@gmail.com of Brabantse Orgelklanken 013 5435762
of e-mail: brabantseorgelklanken@home.nl
Leo de Laat/Gerrit Janssen
Brabants Orgelrijkdom

interview Wijtse Rodenburg

in Midden-Brabant
achter
de
schermen...
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Alle informatie onder voorbehoud! Voor de laatste actuele informatie over de orgelconcerten in Noord-Brabant zie:

www.brabantorgel.nl

agenda
2012
april

Zondag 22 april
Someren, Lambertuskerk

Aanvang 15.30 uur.
Toegang gratis, vrije gave.
Sietse van Wijgerden, orgel.
Woensdag 25 april
Tilburg,
Heuvelse Jozefkerk
Aanvang 19.00 uur.
Toegang gratis.
Conservatoriumstudenten.
Zaterdag 28 april
Eindhoven,
Stadskerk Sint-Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
14.00 uur inleiding door
Hans Strootman: Camille
Saint-Saëns.
Collecte na afloop.
Wouter van den Broek
Werken van Saint-Saëns,
Gigout en Max Reger .
Zondag 29 april
Oosterhout, Vredeskerk
Aanvang 12.00 uur.
Orgelconcert door Ulrike
Heider (Zweden).

mei
Vrijdag 4 mei
Bergeijk, Hofkerk
Dodenherdenking.
Aanvang 20.00 uur.
Spreker Gemeente Bergeijk.
Gemengd koor ‘De Eyckelbergh’ o.l.v. Cees van Esch.
Orgel: Paul van der Heijden.
Zaterdag 5 mei
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk

Van 16.00 uur tot 16.30 uur.
Entree gratis met collecte.
Piet J.Groenendijk.

Zondag 6 mei
Boxtel, Protestantse Kerk

Aanvang 12.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Jan Verhoeven
o.a. werken van Cor Kee.
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 12,50.
Capella Monteverde o.l.v.
Reinier Wakelkamp en
Thed van den Aker, orgel.
Diessen, Willibrorduskerk

Aanvang 20.00 uur.
Jan van de Laar, Helmond,
Händel en leerlingen.
Dinsdag 8 mei
Waalwijk,
Sint Jan de Doper
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50.
Rowan van der Westen.
Zaterdag 12 mei
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 uur tot 16.30 uur.
Entree gratis met collecte.
Laurens de Man.
Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 20.00 uur.
Entree € 10,-/8,Kamerkoor ‘Musica Cordis’
o.l.v. Hans Smout, dansgroep ‘Dansz’ en Bram Beekman, Ibach-orgel.
O.a. 40-stemmig ‘Spem in
alium’ van Th. Tallis.
Zevenbergen,
Hervormde Kerk
Aanvang 20.00 uur.
organist Mark van Nispen,
orgel en orkest Archi Amici
Breda o.l.v. Carlo Nabbe.

Zondag 13 mei
Breda, Sacramentskerk
Aanvang 15.00 uur.
Mark van Nispen

Zaterdag 26 mei
Eindhoven,
Stadskerk Sint-Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Collecte na afloop.
Stephan van de Wijgert.
Etten-Leur, Raadzaal

Neerloon, Parochiekerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Jacques van den Dool.
Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,-.
Toelichting om 15.00 uur in
Concertzaal “In den Wouwdfluit”, Omgang 10 te Wouw.
Gerard Habraken,
met Sweelinck en Bach.
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Gratis toegang.
Heleen van Schaik
en Bert Augustus
Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang met collecte.
Jelena Basova (Breda)
Boxtel, Petruskerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,Kees van Houten,
uitgave ‘Contrapunctus 14’
Zaterdag 19 mei
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 uur tot 16.30 uur.
Entree gratis met collecte.
Willem Hörmann
Zondag 20 mei
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 7,50
100 jaar Benedictijnen
Schola Cantorum/Oosterhouts kamerkoor/Jan Willems
Grave, St. Elisabethskerk
en de Prot. Kerk

Aanvang 15.00 uur
Toegang gratis, inloopconcert.
Deurne, Willibrorduskerk
Aanvang 20.30 uur.
Gratis toegang met bijdrage.
Marcel Verheggen.
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 uur tot 16.30 uur.
Entree gratis met collecte.
Christiaan Ingelse.
Zondag 27 mei
Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,(donateurs half geld).
Pieter Dirksen (Culemborg):
Muziek van Sweelinck op
orgel en clavecimbel.
Wouw, Lambertuskerk

Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,-.
Toelichting om 15.00 uur in
Concertzaal “In den Wouwdfluit”, Omgang 10 te Wouw.
Erwin Van Bogaert en
Luc Ooghe Musette.
Maandag 28 mei
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk

Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang, vrije gave
orgel: Geert Verhallen
Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,-.
Toelichting om 15.00 uur in
Concertzaal “In den Wouwdfluit”, Omgang 10 te Wouw.
Peter Ouwerkerk.
www.klankwerk.nl

Aanvang 15.00 uur.
Gratis toegang, collecte.
Organist: Prof. MMag. Dr.
Thomas Reuter (Wenen).
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juni
Zondag 3 juni
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,Ribattuta o.l.v. Dick Duijst
en Hayo Boerema, orgel
Bergeijk, Hofkerk

Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang, vrije collecte.
Paul van der Heijden met
Marjolein de Roos, klarinet
Hilvarenbeek, Petruskerk
Aanvang 20.00 uur.
Organist Ad van Sleuwen
m.m.v. de Gregoriaanse
Schola van de Petruskerk Hilvarenbeek o.l.v. Jac Peeters.
Muziekuitvoering: Couperin
Dinsdag 5 juni
Waalwijk, St. ClemensBernadettekerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50.
Tilburgs Gregoriaans Koor
en Rein Boeien (orgel)
Vrijdag 8 juni
Raamsdonk, St.-Bavokerk

Aanvang 20.00 uur.
Entree € 10,Bert den Hertog mmv blazersensemble Orvino uit Tilburg
Zaterdag 9 juni
Etten-Leur, Raadzaal
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, inloopconcert
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Aanvang 16.15 uur.
Gratis toegang.
Piet Groenendijk, Breugel
Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang met collecte.
Ute Gremmel (Kempen)
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,50. Jongeren
en studenten gratis toegang.
Organist op groot scherm.
Elmar Lehnen (Kevelaer) en
Simone Pannes, sopraan
Dinsdag 12 juni
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,Stephan van de Wijgert,
Zaterdag 16 juni
Eindhoven, Stadskerk
Sint-Cathrien

Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Eindhovens Kamerkoor
o.l.v. Arjan van Baest m.m.v.
Dennis Vallenduuk, orgel
Etten-Leur, Raadzaal
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis, inloopconcert
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Henk-Jan Out, Oss
Zondag 17 juni
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Gratis toegang met collecte.

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis
Veronique van den Engh

Deurne, Willibrorduskerk
Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang met bijdrage.
Leerlingen van Rick komen
met harp, blokfluit, gitaar,
hobo en klarinet. Vioolensemble en jonge leerlingen
leren het kerkorgel bespelen.

Zevenbergen, Hervormde
én Bartholomeuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,organist Harry Hamer

Sint-Anthonis,
H. Antonius Abt
Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang, vrije gave.
Tineke Steenbrink, orgel

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis
Giovanna Riboli, Amsterdam

Zondag 1 juli
Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,(donateurs half geld).
Tineke Steenbrink(Utrecht):
Muziek van Sweelinck, Buns,
Dandrieu en Bach

Eindhoven, Muziekgebouw
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50.
Vĕra Heřmanová

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur
Toegang € 8,Maurice Clerc (F), orgel

Zondag 24 juni
Waalre, Agnus Dei kerk
Aanvang 15.00 uur,
entree € 5,Tannie van Loon, Nigel Durrant,
Henk Kooiker en Leen Nijdam

Goirle, Kerk St. Jan

Berlicum, Sint-Petruskerk

Aanvang 16.00 uur.
Allerlaatste orgelconcert,
de kerk wordt gesloten...
Willem Hörmann

Aanvang 20.00 uur.
Jelena Bazova m.m.v.
Sacramentskoor uit Breda
Dinsdag 3 juli 2012
Waalwijk, Witte Kerkje
van Besoyen

Boxtel, Petruskerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,Jan Willems
Dinsdag 26 juni
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,Jacques van den Dool
Zaterdag 30 juni
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur.
Toegang gratis.
Jan-Sjoerd van de Vaart
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis met vrije collecte.
Axel Wenstedt, orgel en
Jo Hennen, saxophoon
Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Kees van Eersel, Goes
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Norbert Bartelsman
Eindhoven, Muziekgebouw
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50.
Jaen-Pierrre Legnay
Deurne, Willibrorduskerk
Aanvang 20.30 uur.
Gratis met bijdrage.
Piet J.Groenendijk

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50.
Babs van der Graaf (fluit) en
Rob Dommisse (orgel)
Woensdag 4 juli
Terheijden,
St. Antonius Abtkerk
13.30-16.30 uur.
organisten uit de regio.
Zaterdag 7 juli
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur.
Toegang gratis
Ton Stevens (Oosterhout)
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur
Gratis met vrije collecte.
Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Janno den Engelsman,
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis
Marc van Nispen, Tilburg
Eindhoven, Muziekgebouw
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50.
Françoise Dornier &
Patrick Delabre

agenda
2012

Aanvang 16.00 uur.
Gratis met bijdrage.
Annelies Willems, orgel met
Carla Nies, panfluit en
Rolf van Meurs, gitaar.
Oirschot, Sint-Petruskerk
Van 15.30 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Gerard Hafkenscheid
Megen, Franciscaner
Kloosterkerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Leon van den Brand (orgel)
en Wout Oosterkamp (bas)
Dinsdag 10 juli
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,Marcel Verheggen
Woensdag 11 juli
Terheijden,
St. Antonius Abtkerk,
Van 13.30-16.30 uur:
orgelbespelingen door
organisten uit de regio.

Zondag 15 juli
Bergeijk, Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang met vrije collecte.
Aart de Kort, componist,
improvisator en organist van
de Laurentius en Elisabeth
cathedraal te Rotterdam.
Woensdag 18 juli
Terheijden,
St. Antonius Abtkerk,
Van 13.30-16.30 uur:
orgelbespelingen door
organisten uit de regio.
Vrijdag 20 juli
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,- en jongeren
tot 18 jaar gratis
Christine Kamp
(o.a. Vierne: 3e Symfonie)
Zaterdag 21 juli
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur.
Toegang gratis.
Wout Kalkman
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis met vrije collecte.
Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Joris Verdin, Antwerpen

Vrijdag 13 juli
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur.
‘s-Hertogenbosch,
Toegang € 8,- jongeren gratis. Sint-Janskathedraal
Berry van Berkum, Utrecht
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Zaterdag 14 juli
Tannie van Loon
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 14.30 uur
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis
Gratis toegang.
Laure Dermaut (B)
Philip Crozier, Montreal
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis met vrije collecte.
Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Peter van Dijk, Utrecht

Zondag 22 juli
Oirschot, Sint-Petruskerk
Van 15.30 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Gerard Hafkenscheid

Dinsdag 24 juli
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur
Toegang € 7,Jan Hage, Dom, Utrecht
Woensdag 25 juli
Terheijden,
St. Antonius Abtkerk,

Van 13.30-16.30 uur:
orgelbespelingen door
organisten uit de regio.
Vrijdag 27 juli
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,- en jongeren
tot 18 jaar gratis.
John Scott, New York
(o.a. Vierne: 4e Symfonie)
Zaterdag 28 juli
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur.
Toegang gratis.
Joost de Nooijer
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis met vrije collecte.
Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Ines Maidre Bergen
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Aldert van Hoor
Tjalling Roosjen

augustus
Woensdag 1 augustus
Terheijden,
St. Antonius Abtkerk,
Van 13.30-16.30 uur:
orgelbespelingen door
organisten uit de regio.
Vrijdag 3 augustus
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,- en jongeren
tot 18 jaar gratis.
Jonathan Dimmock,
San Francisco
(o.a. 5e Symfonie)
Zaterdag 4 augustus
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur.
Toegang gratis.
Gert-Jan Schalkoord
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis met vrije collecte.
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Paul Waerts, Assendelft
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Gratis toegang.
Dan Zerfaß, Worms (D)
Zondag 5 augustus
Breugel, Genovevakerk

Oirschot, Sint-Petruskerk

Oploo, H. Matthiaskerk,
Aanvang 16.00 uur
Dan Zerfaß, Worms (D)

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Aldert van Hoornaar
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Gratis toegang.
Jan Hoegee, Delft

Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang, vrije gave.
orgel: Aart de Kort

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis.
Anita Greenlee (West Chester
Pennsylvania, US)

Eindhoven, Muziekgebouw
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50.
Wolfgang Baumgratz

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang met collecte.
Peter van der Velde

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Gratis toegang.
Anne-Gaëlle Chanon, Parijs

Bergeijk, Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis met vrije collecte.
Jolanda Zwoferink
Werken o.a. van Sweelinck,
Buxtehude, Bach en Mendelssohn-Bartoldy.
Dinsdag 7 augustus
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,Jos van der Kooy, Haarlem

www.brabantorgel.nl

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

juli

Zondag 8 juli
Deurne,
Sint-Willibrorduskerk

Alle informatie onder voorbehoud! Voor de laatste actuele informatie over de orgelconcerten in Noord-Brabant zie:

Zondag 10 juni
Geldrop, Brigidakerk

Zaterdag 23 juni 2012
Eindhoven, Sint-Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Collecte na afloop.
Rob Nederlof
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Sint-Lambertuskerk
Rosmalen

Toegang vrij. Collecte.
Concerten beginnen om 16.15 uur.

Zondag 16 september
Tineke en Judith Steenbrink,
orgel en viool.

zondag 13 mei 2012:
Heleen van Schaik/Bert Augustus

Zondag 30 september
Hayo Boerema, orgel

zondag 10 juni:
Piet Groenendijk

Zondag 7 oktober
Bas de Vroome, orgel
en het Brabants Kamerkoor.

zaterdag 14 juli:
Jan Hoegee

Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage suggestie: € 6,- (CJP/65+ € 4,-)

zaterdag 21 juli:
Philip Crozier, Montreal (Can.)
zaterdag 28 juli:
Anne-Gaëlle Chanon, Parijs
zaterdag 4 augustus:
Dan Zerfaß, domorganist Worms (BRD)
zaterdag 11 augustus:
Jörg Bräunig, domorganist Meißen (BRD)
zaterdag 18 augustus:
Stephan van de Wijgert
zaterdag 25 augustus:
Wouter van den Broek
zaterdag 8 september:
Ruud Huijbregts, orgel en
Erik Verbaandert, dwarsfluit		
zondag 14 oktober:
Jan van de Laar en zonen

Grote Kerk
Breda

vrijdagavond
zomeravondconcerten
Vierne Festival

op het 4-klaviers Flentrop-orgel.
Aanvang 20.00 uur.
Kerk open 19.30 uur.
Entree: € 8,- en jongeren t/m 18 jaar gratis.

13 juli Berry van Berkum
20 juli Christine Kamp
27 juli John Scott
3 augustus Jonathan Dimmock
10 augustus Baptiste-Florian 		
		
Marle-Ouvrard
			
17 augustus Roger Sayer
24 augustus Cindy Castillo
31 augustus Hayo Boerema
Gratis lunchpauzeconcerten
op woensdag om 12.45 uur:
6, 13, 20 en 27 juni en 4 juli 2012
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www.stichtingorgelconcertenbreda.nl

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

Concerten aanvang 20.00 uur,
toegang € 10,20 april Jubileumconcert 10 jaar
restauratie Pels-orgel,
Jan Willems, orgel m.m.v. Kamerkoor
Capelle Catharina uit Oosterhout
en Ilse Wijckhuyse, sopraan
8 juni
Bert den Hertog m.m.v.
blazersensemble Orvino uit Tilburg
28 september
Léon Berends (België), m.m.v. Bert
van den Bogaard (viool) en Louis
Bayens (cello)
NB: 2013: 800 jaar stadsrechten
gemeente Raamsdonk (Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg. www.orgelsbavo.nl

Gertrudiskerk
Bergen op Zoom
Concerten op de orgels 2012

Inloopconcerten op zaterdagmiddag in
de Raadzaal:
Aanvang 15.00 uur, toegang gratis.
Conservatoriumstudenten en ensembles.
26 mei, 9 juni, 16 juni en 23 juni 2012

Zaterdag 12 mei
20.00 uur. Entree € 10,-/8,Kamerkoor ‘Musica Cordis’ o.l.v. Hans Smout
met projectzangers, dansgroep ‘Dansz’
en Bram Beekman, Ibach-orgel met o.a.
40-stemmig ‘Spem in alium’ van Th. Tallis

Zaterdag 8 september Nationale Orgeldag
Lambertuskerk 12.00 tot 16.00 uur
Orgelbespelingen, expositie.
15.00 uur improvisatieconcert Michel Gottmer.

Zaterdag 30 juni
16.00 uur. Entree € 8,Kees van Eersel, Goes
			
Zaterdag 7 juli
16.00 uur. Entree € 8,Janno den Engelsman, organist Gertrudiskerk
			
Zaterdag 14 juli
16.00 uur. Entree € 8,Peter van Dijk, Utrecht
		
Zaterdag 21 juli
16.00 uur. Entree € 8,Joris Verdin, Antwerpen
				
Zaterdag 28 juli
16.00 uur. Entree € 8,Ines Maidre Bergen, Noorwegen

Zondag 23 september
Lambertuskerk 15.00 uur
Cappella Breda o.l.v. Daan Manneke
Jelena Basova, orgel.
Zondag 7 oktober
Lambertuskerk 15.00 uur
Jubileumconcert Michel Gottmer,
50 jaar organist.
Zondag 14 oktober
Lambertuskerk 15.00 uur
Collegium Musicum Bergensis,
Bergen op Zoom,
o.l.v. Marcel van Westen,
met Janno den Engelsman, orgel.

www.jacobuszeemans.nl

Sint-Martinuskerk
Cuijk, Severijn-orgel
Zondag 27 Mei		
Pieter Dirksen (Culemborg):
Sweelinck op orgel en clavecimbel
Zondag 1 Juli		
Tineke Steenbrink (Utrecht):
Sweelinck, Buns, Dandrieu en Bach
Zondag 9 September
Leon van den Brand (Ravenstein):
Sweelinck, Scheidt, Frescobaldi, Chaumont,
Marchand, Lidon, Arauxo, Babou en Bach
Zondag 30 September
Bernard Winsemius (Amsterdam):
Sweelinck, Guilain, Buxtehude en Muffat
Aanvang 16.00 uur.

meer info:

www.severijn-orgel.nl

Zaterdag 25 augustus
16.00 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Janno den Engelsman (orgels)
& Inge Verbraak (saxophoon)
			
Zaterdag 1 september
16.00 uur. Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Marcel van Westen (orgels)
& Maarten Stalpers (klarinet)
Zondag 28 oktober
16.00 uur. Kinder- & familievoorstelling:
Peter en de Wolf- Prokofiev.
Stephan van de Wijgert, Ibach-orgel
& Aldwin Kroeze, verteller
Zondag 25 november
16.00 uur. Entree € 8,Ad van Sleuwen, Hilvarenbeek
o.a. Psalm 94 van J. Reubke

....

Sint-Genovevakerk
Breugel
Vollebregt-orgel
Gratis toegang, vrije gave.
Aanvang 16.00 uur.

De concerten op het Vollebregt-orgel
(1854) in Breugel hebben als thema
“Orgel en Poëzie”, orgelmuziek en
gedichten in bonte afwisseling,
waarbij gestreefd wordt woord en
muziek op elkaar af te stemmen.
Zondag 18 maart
Jan van de Laar, Helmond
gedichten: Julius Dreyfsandt zu Schlamm
Zondag 5 augustus
Dan Zerfaß, Worms/Duitsland
geen gedichten
Zondag 23 september
Jan Kleinbussink, Deventer
gedichten: Yvonne Mulder, Son

Sint-Jansbasiliek
Oosterhout
ORGELCONCERTEN OP HET
MAARSCHALKERWEERD-ORGEL
Aanvang 20.00 uur. Toegang € 7,50.
Zondag 15 april 2012:
Bram Beekman (Middelburg)
Zondag 10 juni 2012:
Elmar Lehnen (Kevelaer, DE) en
Simone Pannes (DE) sopraan
Zondag 28 oktober 2012:
Jan Willems (Oosterhout) & Friends
Elke zaterdagmiddag van 30 juni
t/m 25 augustus om 14.30 uur gratis
inloopconcert. Alleen op 18 augustus
in Oosteind: kerk H. Joannes de Doper.

Berne Abdij
Heeswijk

Zondag 25 november
Ruud Huijbregts, Eindhoven
gedichten: Stan Mooij, Breugel
Secretariaat:
Zuiderkruislaan 32
5694 LV Breugel
Tel.: 0499-785894
E-mail: sovob@telfort.nl

Sint-Cathrienkerk
‘s-Hertogenbosch
Concerten op het Vollebregt-orgel
Toegang gratis (met collecte)
Zaterdagmiddags van 16.00 tot 16.30 uur.

Zaterdag 5 mei
Piet J.Groenendijk, orgel
Zaterdag 12 mei
Laurens de Man, orgel
Zaterdag 19 mei
Willem Hörmann, orgel

Sint-Lambertuskerk
Helmond

ORGELSERIE 2012
Op zondagavonden om 20.00 uur.
Vrije toegang.

....

Brabants Orgelrijkdom 2012

Brigidakerk
Geldrop

Sint-Bavokerk
Raamsdonk

ROBUSTELLY ORGEL

Orgelkringprogramma’s
2012....................

25 maart Ad van Sleuwen
13 mei Jelena Basova
10 juni Ute Gremmel-Geuchen
22 juli Peter van der Velde
19 augustus Hans Leenders
9 september Gijsbert van Schoonhoven

BERNE ABDIJCONCERTEN
sinds 1952, dus 60 jaar concerten.
Zondags, aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,- (m.u.v.* € 12,50)
6 mei*
Capella Monteverde
o.l.v. Reinier Wakelkamp en
Thed van den Aker, orgel
3 juni Ensemble Ribattuta o.l.v.
Dick Duijst met Hayo Boerema
1 juli
Maurice Clerc
2 september
Kees van Houten
en Ina Boersma, alt-mezzo
7 oktober
Jos van Immerseel
4 november* Leo van Doeselaar
23 december* Ensemble Pur Sang
o.l.v. Bernard Touwen
en Piet Groenendijk
Abdijstraat 49, Heeswijk

7 oktober Jan van de Laar
Iedere zaterdag van mei tot september:
´Muziek voor de Markt´ van 11.15–11.45 uur.
Voor een overzicht van alle concerten:
www.lambertuskerkconcerten.nl

Stadskerk Cathrien
Eindhoven

Zaterdag 26 mei
Christiaan Ingelse, orgel 		

		
Secretariaat: bosga@tiscali.nl

‘Gregorius van Dijk’
Land van Cuijk en
Noord Limburg
Gratis toegang, vrije gave.
Aanvang 16.00 uur.
Zondag 20 mei
Grave, St. Elisabethskerk en de Prot. Kerk
Geert Verhallen
Zondag 17 juni
Sint-Anthonis, H. Antonius Abt
Tineke Steenbrink
Zondag 22 juli
Oploo, H. Matthiaskerk
Aart de Kort
Zondag 19 aug
Mill, St. Willibrioduskerk
Leon van den Brand
Zondag 23 september
Venray, St. Petrus’ Bandenkerk (Limburg)
Bart Rodyns uit Lier, B.
Zondag 21 oktober
Horst, Parochiekerk (Limburg)
Anja Hendrikx.

Lambertuskerk
Wouw
Zondag 13 mei
Orgelconcert door Gerard Habraken.
Sweelinck, Van den Kerckhoven, “Pastorale” Schoonenbeek, “Wachet auf” door Van
Landeghem en Bach. Es Dur van Joh.Chr.
Bach, Sonate 3 C.Ph.E. Bach, Fantasia J.S. Bach.
Zondag 20 mei
Orgelconcert door Peter Ouwerkerk.
Bach vier Pinksterkoralen, Corette Pentecoste,
Titelouze, Grigny, Concerto Bach in C.
Twee improvisaties als interludes.
www.klankwerk.nl
Zondag 27 mei
Orgelconcert door Erwin Van Bogaert
en Luc Ooghe Musette
Déploration van Luc Ooghe, Salve Regina
Cornet, Viane Handschrift, Buxtehude,
Bach, Klavecimbel en Vlaamse doedelzak: Suite van Corette, Pièce de clavecin
Balbastre en Suite van Chédeville

ORGELCONCERTEN 2012
Zaterdagmiddag’s om 15.00 uur.
Gratis toegang met collecte.
zaterdag 28 april:
Om 14.00 uur inleiding door Hans
Strootman: Camille Saint-Saëns,
omkijkende vooruitgang
Wouter van den Broek,
organist te Ermelo
Werken van Saint-Saëns, Gigout
en Max Reger (Phantasie über den
Choral ‘Halleluja! Gott zu loben’)
zaterdag 26 mei:
Stephan van de Wijgert,
organist van De Duif
te Amsterdam
Werken van Julius Reubke (94.
Psalm), Mendelssohn en
Whitlock (Plymouth Suite)

Aanvang 16.00 uur, kerk open 15.30 uur.
Entree € 8,00
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.

zaterdag 23 juni:

www.indenwouwdfluit.nl

www.kerkconcerten.dse.nl

Rob Nederlof,
organist te Tilburg
Voor alle concerten van
‘Muziek in de Cathrien’ kijk op:
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Woensdag 8 augustus
Terheijden,
St. Antonius Abtkerk,
Van 13.30-16.30 uur:
orgelbespelingen door organisten uit de regio.
Vrijdag 10 augustus
Breda, Grote Kerk

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,- en jongeren
tot 18 jaar gratis.
Baptiste-Florian
Marle-Ouvrard, Parijs
Zaterdag 11 augustus
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek

Aanvang 14.30 uur.
Toegang gratis
Frans Bullens (Dongen)
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur
Gratis met vrije collecte.
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Naoko Shimuzu, A’dam
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Zaterdag 18 augustus
Oosterhout,
H. Joannes de Doperkerk
te Oosteind
Aanvang 14.30 uur.
Toegang gratis.
Frans Jespers

Zaterdag 1 september
Schijndel,
Sint-Servatiuskerk

Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur
Gratis met vrije collecte.

Zaterdag 25 augustus
25 jaar excursies van de
Midden Brabantse Orgelkring. Excursie zie bladzijde 21. Aanmelding of info:
Gerrit Jansen tel.: 013
5435762 of brabantseorgelklanken@home.nl

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Laurens de Man

Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur.
Toegang gratis.
Hennie Vaatstra (Breda)

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur
Gratis toegang.
Stephan van de Wijgert

Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur
Gratis met vrije collecte.
Bert Augustus, organist tit.

Zondag 19 augustus
Mill, St. Willibrioduskerk
Aanvang 16.00 uur
Gratis toegang, vrije gave
Leon van den Brand

Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk

Boxtel, Petruskerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,Henk Verhoef
Dinsdag 21 augustus
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal

Van 13.30 - 14.15 uur.
Toegang gratis.
Leo Spoor
Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Marcel van Westen (orgels) &
Maarten Stalpers (klarinet)
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Bert Augustus
Zondag 2 september
Macharen, Parochiekerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Pieter Dirksen, orgel en
clavecimbel (J.P. Sweelinck)

Helmond, Lambertuskerk

Aanvang 20.00 uur.
Gratis met collecte na afloop.
Hans Leenders (Maastricht)

Dinsdag 4 september
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,Ruud Huijbregts, Stadskerk
Sint-Cathrien, Eindhoven

Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Janno den Engelsman
(orgels) & Inge Verbraak
(saxophoon)

Deurne, Willibrorduskerk
Aanvang 16.00 uur.
Gratis met bijdrage.
Tjeerd van der Ploeg met
vrouwenschola gregoriaans.
Heeswijk, Abdij van Berne

‘s-Hertogenbosch, SintJanskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Tommy van Doorn
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Gratis toegang.
Wouter van den Broek
Zondag 26 augustus
Oirschot, Sint-Petruskerk

Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,Kees van Houten, orgel
Ina Boersma (NL), alt-mezzo

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Gratis toegang.
Jörg Bräunig, dom Meißen

Oirschot, Sint-Petruskerk
Van 15.30 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Gerard Hafkenscheid

Zondag 12 augustus
Deurne, Willibrorduskerk
Aanvang 16.00 uur.
Gratis met bijdrage.
Een gregoriaans koor uit
Uden o.l.v. Bert de Win met
organist Jan de Laat.
Liederen: Maria Wieggers.

Udenhout, Lambertuskerk

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,Wolfgang Baumgratz,
Sint-Petri Dom, Bremen

Vrijdag 17 augustus
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,- en jongeren
tot 18 jaar gratis
Roger Sayer, Rochester
Cathedral, Engeland
(o.a. Vierne: 2e Symfonie)

Vrijdag 24 augustus
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,- en jongeren
tot 18 jaar gratis
Cindy Castillo,
Nationale Basiliek Brussel
(o.a. Vierne: 1e Symfonie)

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis.
Jolanda Zwoferink
Vrijdag 31 augustus
Breda, Grote Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,- en jongeren
tot 18 jaar gratis.
Hayo Boerema, Rotterdam
(o.a. Vierne: 6e Symfonie)

Zondag 9 september

Monumentenzondag
Oosterhout, Paulus Abdij
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 7,50
Benefietconcert orgel.
Jan Willems en Bach Cantorij
Baarn o.l.v. Bas Ramselaar

Waalwijk,
Sint Jan de Doper

Aarle-Rixtel,
O.l.Vr. Presentatie
Aanvang 16.00 uur.
Gratis met een vrije gave.
Trio Royal Dampierre, jachthoorns en Piet Groenendijk,
orgel

Aanvang 20.15 uur
Toegang € 7,50.
Jeroen Follen, orgel (België)

Zaterdag 8 september

Nationale Orgeldag
en Open
Monumentendag
Voor de 11e achtereenvolgende maal
Nationale Orgeldag,
traditiegetrouw op de
zaterdag van Open
Monumentendag.
Veel (historische)
kerken zijn geopend en
organisten en orgelcommissies presenteren
en demonstreren hun
orgel. Een waardevol
cultuurbezit dat ook
anders kan klinken dan
alleen voor kerkelijk
gebruik.
Actuele informatie over
welke kerken in NoordBrabant geopend zijn
en welke orgels gedemonstreerd worden,
kunt u vinden op
www.brabantorgel.nl

Hooge Zwaluwe,
Protestantse gemeente,
Van 10.00-17.00 uur orgelbespelingen en ensemblespel.
Etten-Leur,
Lambertuskerk
Van 12.00 tot 16.00 uur.
Orgelbespelingen, expositie.
Om 15.00 uur improvisatieconcert Michel Gottmer.
Schijndel, Servatiuskerk
Van 13.30 tot 14.15 uur.
Gratis toegang.
Bert Augustus, orgel, met
Els Althuizen, blokfluit
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
14.00 tot 17.00 uur vrij orgelspelen voor belangstellenden.
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk
Aanvang 14.00 uur.
Willem Hörmann
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Gratis toegang.
Ruud Huijbregts, orgel, en
Erik Verbaandert, dwarsfluit

Zondag 16 september
Rosmalen, Lambertuskerk

Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage € 6,- (65+ € 4,-)
Tineke en Judith Steenbrink,
orgel en viool

Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,- donateurs € 4,- Oirschot, Sint-Petruskerk
Van 15.30 - 16.00 uur
Leon van den Brand
orgelbespeling.
Toegang gratis.
Bergeijk, Hofkerk
Gerard Hafkenscheid
Dinsdag 18 september
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,Veronique van den Engh

Aanvang 20.00 uur.
Gratis met vrije collecte.
Duo Leomina
Femke van Leeuwen, fluit,
Renske de Leuw, harp.
Tannie van Loon, orgel.
Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis met vrije collecte.
Gijsbert van Schoonhoven
Zaterdag 15 september
Schijndel, Servatiuskerk
Van 13.30-14.15 uur.
Dit concert is gratis.
Laurens de Man
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Paul de Mayer, Gent
Zevenbergen, Hervormde
én Bartholomeuskerk

Zaterdag 22 september
Schijndel, Servatiuskerk
Van 13.30-14.15 uur.
Dit concert is gratis.
Jan-Sjoerd van de Vaart
Zondag 23 september
Etten-Leur,
Lambertuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Donateurs € 4,50, volwassenen € 7,00, 65+ € 6,00
Kinderen t/m 12 jaar gratis.
Cappella Breda
o.l.v. Daan Manneke
en Jelena Basova, orgel.
Breugel, Genovevakerk
Aanvang 16.00 uur.
orgel: Jan Kleinbussink
gedichten: Yvonne Mulder
Oirschot, Sint-Petruskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis.
Thea Riesebos (Amsterdam)
m.m.v. Dick Hollander
Boxtel, Petruskerk

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis.
Leo Zijlema, Valkenswaard

Aanvang 20.00 uur
Willem Hörmann, Loret-orgel
Franck en leerlingen

Zie ook www.nationaleorgeldag.nl
en www.openmonumentendag.nl.

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,Margreeth de Jong

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,Jan Verhoeven

www.brabantorgel.nl

augustus

Alle informatie onder voorbehoud! Voor de laatste actuele informatie over de orgelconcerten in Noord-Brabant zie:

agenda
2012

september
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agenda
2012
Donderdag 27 september
t/m zaterdag 6 oktober
Breda, Grote Kerk
Eerste Internationale
Orgelconcours Breda,
zie bladzijde 47.
Vrijdag 28 september
Raamsdonk, Bavokerk
Aanvang 20.00 uur.
Entree € 10,Léon Berends (België), mmv
Bert van den Bogaard (viool)
en Louis Bayens (cello)
Zaterdag 29 september
Schijndel, Servatiuskerk
Van 13.30 -14.15 uur.
Dit concert is gratis.
Leo Spoor

Donderdag 4 oktober
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
‘s middags.
Dierendag-evenement t.b.v.
Oosterhoutse basisscholen

Zondag 7 oktober
Etten-Leur,
Lambertuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Donateurs € 4,50, volwassenen € 7,00, 65+ € 6,00
Kinderen t/m 12 jaar gratis
Jubileumconcert
Michel Gottmer.

Cuijk, Sint-Martinuskerk

Aanvang 15.30 uur.
Gratis met vrije gave.
Hans Heykers, orgel Florieke
Beelen, sopraan
Rosmalen, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 6,- (65+ € 4,-)
Bas de Vroome, orgel en het
Brabants Kamerkoor.
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,Jos van Immerseel (B), orgel

Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,-, donateurs € 4,Bernard Winsemius (Amsterdam): Muziek van Sweelinck,
Guilain, Buxtehude en Muffat
Rosmalen, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 6,- (65+ € 4,-)
Hayo Boerema, orgel

oktober

Bergeijk, Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis met vrije collecte.
Ad van Sleuwen, organist en
Fien van Dingenen, blokfluit.
Italiaans programma.
Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis met collecte na afloop.
Jan van de Laar, orgel
Tilburg, St. Jozefkerk
(Heuvelsekerk)

Aanvang 20.00 uur.
Ruud Huijbregts, orgel.
Bach en leerlingen.
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Zeeland (N.Br.),
Jacobus de Meerderekerk

Boxtel, Petruskerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,Paul Houdijk, orgel

Eindhoven, Paterskerk

Bergeijk, Hofkerk




Luijtenstraat 17 * 2941 CE Lekkerkerk
www.sloofforgelbouw.nl

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

Tel:
+31(0)180 681562
stemmen en onderhoud
Fax:
+31(0)180 681226
E-mail:
info@sloofforgelbouw.nl
Van mechanische,
pneumatische en electro-pneumatische

orgels
Tel:
Fax:
E-mail:

Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Lara Schaffner (CH), orgel.

Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij met vrije gave.
Elske te Lindert, Dinxperloo.

Schijndel, Servatiuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang.
Marcel Verheggen

Zondag 25 november
Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,Ad van Sleuwen

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Gratis toegang.
Jan van de Laar en zonen.
Zaterdag 20 oktober
Excursie van de
Brabantse Orgelfederatie,
zie bladzijden 38-41.
Zondag 28 oktober
Aarle-Rixtel,
O.L.Vr. Presentatie
Aanvang 16.00 uur.
gratis toegang met na afloop
een vrije gave.
Leen Nijdam, orgel
Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Kinder- en familievoorstelling:
Peter en de Wolf- Prokofiev.
Stephan van de Wijgert, orgel
en Aldwin Kroeze, verteller
Oosterhout,
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,50.
Jongeren gratis toegang.
Organist op een groot scherm.
Jan Willems & Friends

Dinsdag 2 oktober
Sprang, Hervormde Kerk

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50.
Wim Brabants, fluit en An
Vanderstappen, orgel (België)

Ravenstein, Luciakerk

Zondag 18 november
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk
Martinusconcert.
Aanvang 15.00 uur.
Gratis met vrije collecte.

Someren, Lambertuskerk

Deurne, Willibrorduskerk
Aanvang 20.30 uur.
Gratis met bijdrage.
Laurens de Man
Zondag 30 september
Waalre, Agnus Deikerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 5,Leen Nijdam

Zondag 14 oktober
Etten-Leur,
Lambertuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Donateurs € 4,50, volwassenen € 7,00, 65+ en € 6,00
Kinderen t/m 12 jaar gratis
Collegium Musicum Bergensis,
o.l.v. Marcel van Westen,
Janno den Engelsman, orgel.

Breugel, Genovevakerk
Aanvang 16.00 uur
Ruud Huijbregts, orgel
met gedichten: Stan Mooij

december
Zondag 23 december
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16.00 uur.
Willem Hörmann
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 12,50
Ensemble Pur Sang o.l.v.
Bernard Touwen
Piet Groenendijk, orgel
Kerstmis 25-26 december
Sint-Oedenrode,
Sint-Martinuskerk

november
Zondag 4 november
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur
Toegang € 8,Leo van Doeselaar, orgel

‘Orgelmuziek bij de Kerststal’
Van 12.00 tot 17.00 uur
orgelbezoek en bespelen.
1e Kerstdag: Bert Augustus
2e Kerstdag: Axel Wenstedt

+31(0)180 681562
+31(0)180 681226
info@sloofforgelbouw.nl

Elsendorp, Prot.kerk

Breda, Ger.Gemeente

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

Flentrop Orgelbouw B.V.
Westzijde 57,
1506 EC Zaandam,
telefoon: 075-6168651
info@flentrop.nl
www.flentrop.nl

BIJ KONINK LIJK E BE SCHIK K ING
HOFLE VE RANCIE R

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

In 2011 en 2012 bepaalt één groots
project ons werk: de reconstructie
van het Katharinen-orgel in
Hamburg. Daarnaast werken wij
dit jaar behalve in Brabant ook in
de wijde omtrek daarvan: van
Lissabon tot Stavanger en van
Lübeck tot Manchester.
Wij hopen dat de orgelconcerten
en orgelevenementen in Brabant
ook dit jaar weer velen zullen
boeien en plezieren.

Munsterkerk Roermond

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

Johannus • Eminent • Domus • Monarke • Cantilena
Ruime keuze in occasoins

Welkom
NIEUWERKERK A/D IJSSEL
Vrijheidslaan 55 - tel. (0180) 31 56 52

Krabbendijke
Nederhemert Nrd.
Papendrecht

w w w . s t o l k o r g e l s . n l

betekent praten met een gedreven
musicus. Vragen stellen is nauwelijks nodig, goed luisteren des te
meer. Tijdens ons gesprek ontstaat
het beeld van een componist, wiens
muzikale taal gevoed wordt door
het telkens stellen van de vraag
‘‘wat is hier nodig” en door spontane creatieve invallen.
In de tijd dat hij nog als organist
actief was, improviseerde hij
veelvuldig. Iedereen die weleens
improviseert weet dat een spontane
inval altijd een gevolg moet hebben
in het verloop van een improvisatie,
met de vraag “wat is er nu nodig”;
daar kan je mee thuiskomen.
Die improvisaties zullen voor Daan
Manneke ongetwijfeld een belangrijke voedingsbodem zijn geweest
voor zijn activiteit als componist.

Brabants Orgelrijkdom 2012

advertenties

O

Een interview met Daan Manneke
...............................
Valt

een steen
uit de muur ..........

Een bezoek aan de website www.daanmanneke.nl is beslist
de moeite waard. Een biografie, discografie, overzicht van
composities en interessante artikelen geven een goed beeld
van Daan Manneke, daarnaar verwijs ik graag. In dit artikel
gaat het vooral over de componist en zijn werkwijze. In
2010 was hij een van de inzenders van composities voor het
door de Brabantse Orgelfederatie georganiseerde Festival
Nieuwe Muziek te Eindhoven. Daar kon het publiek enkele
van zijn composities beluisteren, het Agnus Dei en Organum. Voor het komende festival zal Daan Manneke de organisatie met raad en daad ondersteunen.

Componist en invloeden
Een componist als Manneke is duidelijk gevormd door allerlei
facetten uit het verleden. Improvisatie werd al genoemd,
maar verder valt nog te vermelden het feit dat hij is opgegroeid in een kerkelijk milieu waar de Psalmen werden
gezongen op hele tonen in een gedragen tempo, hetgeen
hij in zijn jeugd als iets emotioneels onderging. De Bijbel
in de Statenvertaling, de taal ervan, nog steeds spreekt hij
daarover als iets speciaals, dat zijn bronnen die beklijven.
Later interesseert hij zich ook voor architectuur en vooral
poëzie. Gezelle, Rimbaud, Verlaine, zomaar enkele dichters die hij een warm hart toedraagt. Natuurlijk zijn ook de
leraren van groot belang geweest, zonder de anderen te kort
te doen heeft Ton de Leeuw een belangrijke rol gespeeld in
de ontwikkeling van Manneke. Andere componisten die voor
hem een inspiratiebron vormen zijn onder andere Josquin
Desprez, Johann Sebastian Bach, Igor Stravinsky en Olivier
Messiaen. Wie de muziek van Manneke kent weet dat er
geen sprake is van navolgen, wel van bewondering voor hun
oorspronkelijkheid en genialiteit,

Componist en vormgeving
In de muziekgeschiedenis zijn vormen en structuren
gegroeid, waar componisten eeuwen lang mee hebben
gewerkt. Ik noem hier als voorbeelden het sonateschema
als vormprincipe en de fuga als polyfone structuur. In
de werken van Manneke komen we dit zelden tegen. Hij
creëert zijn eigen vormwereld waarin begrippen als richting, stilstand, statisch, dynamisch, overgang, ruw, grillig,
onherbergzaam, onvoorspelbaar, voorspelbaar en eliminatie
vormbepalend kunnen zijn. Manneke creëert een landschap
vanuit een bewuste werkwijze, hij noemt dit, met referentie
aan zijn geboorteprovincie Zeeland, het archipel-concept. Allerlei elementen bestaan naast elkaar, soms contrasterend,
dan weer aansluiting zoekend, kortom, een landschap met
muzikale eilanden, apart en toch verenigd. Daarin kunnen ook oude compositorische principes een plaats krijgen.
Vaak gebruikte lange tonen zoals bij de stukken met cantus
firmus uit de renaissance of imitatietechnieken, om er maar
enkele te noemen, zijn aanwijsbaar in zijn oeuvre. Ook citaten uit stukken van andere componisten spelen af en toe een
rol, maar nooit expliciet, wel herkenbaar. Zulke elementen
kunnen zich weer vermengen met andere elementen of worden afgebroken ten gunste van iets anders. Daar waar een
steen uit een muur valt, groeit even later een mosplantje.
Bij dit gevarieerde landschap van telkens wisselende elementen, is de componist bepalend voor de inkleding. Hoe
lang laat je iets duren, hoe lang stel je iets uit. Dat ingrijpen
van de componist in zo’n proces blijft altijd fascinerend.

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
Foto’s: Joyce Vanderfeesten
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Veel van Manneke’s composities ontstonden vanuit een
opdracht. Wat gebeurt er dan na zo’n opdracht, waar komt
de inspiratie vandaan, welke elementen gaan een rol spelen?
Vragen waarvoor de componist uitgebreid de tijd neemt,
hij laat me iets voelen en proeven van datgene wat voor
hem essentieel is. “Wat is nodig” voor dit bepaalde stuk, in
welke omgeving gaat het klinken, welke instrumenten en
hoe schrijf je daarvoor, tijdsduur, maar vooral, er moet iets
gebeuren wat boeit. Dat betekent voor elk stuk een flinke
investering, ook in tijd.
De omgeving waar de muziek gaat klinken bepaalt heel sterk
de ruimtelijkheid van een compositie en de wijze waarop je
gebruik maakt van die ruimte. Ruimte is voor Manneke een
van de wezenlijke elementen, een stuk voor een orgelpositief in een kleine, droge ruimte pak je anders aan dan een
stuk voor een symfonisch orgel in een kathedraal. Voor
welk instrument je ook schrijft, het moet speelbaar zijn, een
fluit moet je als fluit laten klinken, niet zo manipuleren dat
er iets ontstaat wat niet meer op een fluit lijkt. Het woord
“klinkbaarheid” neemt hij in dit kader in de mond. Veel
aandacht besteedt Manneke aan de tijdsduur van stukken
en van de onderdelen ervan, hij houdt uitdrukkelijk rekening
met het hoorvermogen van de luisteraar. Binnen elk stuk
moet er voldoende afwisseling zijn, onderdelen moeten niet
al te lang duren, het oor moet ook wakker kunnen worden.
Elementen als lang/kort, luid/zacht, dicht/dun moeten allen
in proportie zijn.

Postludium
De taal die Daan Manneke spreekt in zijn composities kon
ontstaan door een veelheid van factoren. Niet onbelangrijk
is dat hij kon kennisnemen van wat componisten voor hem
hadden geschreven, zonder dat na te volgen. Twaalftoonstechniek (Schönberg c.s.), seriële compositietechnieken
(Stockhausen, Boulez, e.a.), de modale wereld van Messiaen, enzovoort. Daarnaast de vrije geest van Stravinsky, die
zich niet in een hokje laat plaatsen. Naast klassiek klinkende
werken, schreef Stravinsky ook werken in de twaalftoonstechniek. Die attitude van Stravinsky is de componist Daan
Manneke niet vreemd. Organisten die nog geen werken
kennen van onze Brabantse componist Daan Manneke, wil ik
van harte aanbevelen toch eens kennis te nemen van enkele
van zijn orgelwerken, ik noem dan met name de inmiddels
´klassieke´ werken als Pneoo, Organum en Offertoire sur les
grands jeux. Beleef de fascinerende architectuur van zijn
werken.

interview Piet J. Groenendijk

Componist en techniek
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Oorsprong
Het orgel werd in 1860 gebouwd door de orgelmaker Bernard
Petrus van Hirtum (1792-1875), die o.a. orgels bouwde voor
Hilvarenbeek (1843), Cuijk (1830) en ’s-Grevelduin-Capelle
(1823). De bouwsom voor Van Hirtum bedroeg 3.300 gulden.
Volgens het contract zou het orgel de volgende dispositie krijgen:

Registers van het Manuaal:
Linkerhand of Bas
1. Bourdon 16 voet
2. Holpijp
8 voet
3. Fluit
4 voet
4. Quintfluit
3 voet
5. Mixteur
3 sterk
6. Trompet
8 voet Bas

Rechterhand of
1. Praestant
2. Viooldigambas
3. Octaaf
4. Superoctaaf
5. Trompet
6. Ventil

Discant
8 voet
8 voet
4 voet
2 voet
8 voet Diskt.

Registers van het Posetief:

Wim van der Ros

1.
2.
3.
4.

Holpijp
Fluit
Waltfluit
Koppeling

8 voet
4 voet
2 voet

1.
2.
3.
4.

Flutravers
Praestant
Octaaf
Cornet

8
4
2
3

voet Disc.
voet
voet
sterk [discant)

De beoogde omvang van de handklavieren was C-f3, die van
het aangehangen pedaal C-c1.
Zowel voor de kas als de spaanbalgen hanteerde Van Hirtum
de Rijnlandsche maat van 12 duijm in een voet. Volgens het
contract zouden de drie spaanbalgen (met één vouw) zes
en een halve voet lang en drie voet en tien duim breed zijn.
Interessant is ook de toevoeging met 33 graden wind.
Het pedaal kreeg echter in plaats van 25 tonen een omvang
van C-f middels 18 kistpedaaltoetsen.

Restauratie 1976

Uit overlevering wordt aangenomen dat A. Vingerhoets, een
leerling van Van Hirtum die de orgelmakerij na het overlijden van Van Hirtum voortzette, rond 1880 o.a. de dispositie
heeft gewijzigd, de toonhoogte verhoogd en kernsteken
heeft aangebracht. In 1903 zou Gebr. Franssen uit Roermond twee nieuwe strijkende registers op het Positief hebben geplaatst (mogelijk in de plaats van de Octaaf 2 vt en
de Cornet).
In 1937 werd het orgel, mede i.v.m. aanpassing van het
portaal, vanuit de balustrade naar achteren geplaatst. De
drie spaanbalgen werden vervangen door een magazijnbalg.
De klaviatuur, die aan de achterzijde was geplaatst, werd
nu aan de voorzijde aangelegd, waarbij het front van het
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positief gewijzigd moest worden en hoger geplaatst werd.
De laden van het Positief werden vervangen door nieuwe
laden (met pneumatische tractuur!). Uiteraard werden de
mechanieken drastisch gewijzigd. Het orgelbalkon werd
een stuk naar achteren in de toren doorgetrokken, zodat
hier in de torenruimte de windmotor geplaatst zou kunnen
worden. De Trompet 8 vt van het Manuaal werd vervangen
door een ander 18e eeuws exemplaar. Het groot octaaf
van de Viola de Gamba 8 vt werd verwijderd terwijl op het
Positief de Fluittravers D 8 vt verdween.

Namens de KKOR stelde Hans van der Harst in 1972 een
rapport op over het orgel. Dit leidde uiteindelijk tot een
restauratie in 1976. Daarbij werd het orgel weer in de
balustrade geplaatst en het onderpositief aan de hand van
de oorspronkelijke ontwerptekening gereconstrueerd. De
klaviatuur werd aan de achterzijde herplaatst en er werden
nieuwe mechanische sleepladen voor het Positief vervaardigd. De oorspronkelijke dispositie was toen niet precies
bekend en naar analogie van Hilvarenbeek werden toen op
het positief een Sesquialter D 2 st en een Quint B 1½ vt geplaatst i.p.v. een Cornet D 3 st. Het oorspronkelijke pijpwerk
kwam weer op zijn oude plaats te staan, waarbij de 18e
eeuwse Trompet gehandhaafd bleef. Ook de windvoorziening
uit 1937 bleef gehandhaafd. De toonhoogte werd verlaagd
naar a = 415 Hz.
Nadat men in 1977 kennis had genomen van de oorspronkelijke dispositie werden de Quint B en Sesquialter D van het
positief gewijzigd in een Cornet D III door toevoeging van
een koor aan de Sesquialter. Ook werden toen de bekers
van de Trompet 8 vt verlengd.

Brabants Orgelrijkdom 2012

In november 2011 voltooide orgelmaker Hans van Rossum de restauratie van het
Van Hirtum-orgel in Diessen. Dit gebeurde onder advies van Rogér van Dijk, lid
van het College van Orgeladviseurs Nederland.

Restauratie 2011
Bij het oorspronkelijke plan van 2007 voor groot onderhoud
wegens vervuiling en slechte aanspraak van veel pijpwerk,
lag het ook in de bedoeling de oorspronkelijke windvoorziening te reconstrueren, een nieuwe Cornet te vervaardigen in
passende factuur, en een onderzoek te doen naar de toonhoogte. Vanwege slechte klimatologische omstandigheden
in de daarna volgende jaren was er ernstige droogteschade
ontstaan aan o.a. de lades. Daarvan was ook sprake tijdens
onze voorjaarsexcursie in 2010. De nu door Hans van Rossum uitgevoerde restauratie behelsde dan ook meer dan in
2007 was voorzien.
De nieuwe balgenstoel met drie spaanbalgen met één vouw
werd vervaardigd naar de maatvoering in het contract met
Van Hirtum en de gegevens in de Kronyk. Deze balgenstoel
kreeg weer zijn plaats achter het orgel op de orgelzolder. Er
werden naar de oorspronkelijke aanleg nieuwe windkanalen
aangelegd. Door een niet geheel juiste reconstructie van
de onderkas in 1976 was een ernstige verzakking ontstaan
waarbij ook de liggers van de hoofdwerkladen verzakten en
de windladen krom waren getrokken. Nu werden met een
ijzeren verbinding op de balken van het orgelbalkon de stijlen van de hoofdwerkkas gefixeerd op de juiste hoogte en de
kas waar nodig hersteld.
In 1976 waren op de hoofdwerkladen platen verlijmd, welke
nu door de droogte waren losgelaten. Ventielen sloten
niet meer goed en pulpeten waren gescheurd. Ook bleken
boringen van de bas van de Prestant, Bourdon en Holpijp
vergroot om deze registers krachtiger te doen klinken. Deze
laden zijn geheel uiteen genomen, inclusief scheien en
raamwerk, geheel opnieuw verlijmd en gevlakt en opnieuw
beleerd. Na herstel van de pulpetenplank zijn nieuwe pulpeten aangebracht. Het pijpwerk heeft zijn oorspronkelijke
plaats herkregen.
De lade van het Positief uit 1976 (nieuw gemaakt naar
Hilvarenbeek) is gerestaureerd. Nu werd o.a. de pulpetenplank aangepast naar Van Hirtum, terwijl de ventielen na
vlakking voorzien werden van nieuw leer. Daar de conducten
door looderosie bij demontage volledig waren vergaan, zijn
nieuwe loden conducten aangebracht.
Bij de huidige restauratie en deels reconstructie van de
mechanieken werden o.a. kromgetrokken toetsen gericht,
draaipunten gerestaureerd en onder meer de lederen
moeren vervangen. Ook de te korte veren van het positief
werden vervangen.
Qua klankopbouw moest er bij deze restauratie veel gebeuren. Vooral in de bas spraken veel pijpen slecht aan, terwijl
veel houten pijpwerk te lijden heeft gehad van de droogte.
Ook waren in 1976 ijzeren spijkers toegepast welke geheel
verroest bleken. Veel voetopeningen zijn ooit verkleind en
er waren veel kernsteken toegepast. De Cornet is nieuw
gemaakt naar de Van Hirtum-factuur van Hilvarenbeek.
De aangetroffen toonhoogte van a’ = 415 Hz. was niet conform hetgeen in Hilvarenbeek als origineel bleek te moeten
aangemerkt en zoals Gregoir schreeft: Al zijn instrumenten
zijn een toon lager dan de orkesttoon. Daarom werd evenals
in Hilvarenbeek teruggegaan naar een toonhoogte van a’
= 390 Hz. Daartoe werd het pijpwerk waar nodig verlengd.
Bij het houten pijpwerk werden ijzeren spijkers verwijderd
en naden en scheuren gelijmd. Voetopeningen zijn gebracht naar de verhoudingen conform die in Hilvarenbeek,
en kernsteken werden voor zover mogelijk uitgewreven.
Naar ervaringen in Hilvarenbeek is op basis van proeven de
winddruk op 63 mm Wk gebracht, waardoor de draagkracht
is verbeterd en het klankpalet betere verhoudingen kent.
Gekozen is voor de stemming naar Valotti.

Dispositie
Hoofdwerk C-f3
Bourdon
Praestant

Positief C-f
16 vt 1859
8 vt 1859

Holpyp

8 vt 1859

Fluit travers Discant 8 vt 1976

Holpyp

8 vt 1859

Praestant

4 vt 1859

Viola di Gamba

8 vt 1859/1976

Fluit

4 vt 1859

Octaaf

4 vt 1859/1976

Octaaf

2 vt 1859

Fluit

4 vt 1859

Walt fluit

2 vt 1859

Quint fluit

3 vt 1976

Cornet Discant

3 st 2011

Super-octaaf

2 vt 1859

Mixtuur
3 st 1859
Trompet Bas/Discant 8 vt 18e eeuws/2011
Ventiel
Manuaalkoppel

Pedaal
Aangehangen

Met dank aan Hans van Rossum
en Rogér van Dijk

Van Hirtum-orgel
Sint-Willibrorduskerk te Diessen
gerestaureerd .......
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Orgels hebben een belangrijke functie in de liturgie of bij
concerten. Wij vinden ze niet alleen in kerken, maar ook
in muziekcentra en concertzalen en b.v. in auditoria van
universiteiten. Deze kostbare instrumenten vragen om
regelmatig onderhoud, en op langere termijn om groot
onderhoud of zelfs om restauratie. Met name historische
instrumenten, die ook als monumentaal en cultureel als zeer
waardevol zijn aangemerkt, hebben extra aandacht nodig.
In het verleden heeft de overheid de Rijksdienst Cultureel
Erfgoed en de provinciale overheid belast met het subsidiëren
van de kosten van restauraties en groot onderhoud. In deze
regelingen is het nodige gewijzigd. Reden om daarover in
gesprek te gaan met Henk Kooiker, lid van het College van
Orgeladviseurs in Nederland, en tevens lid en adviseur op
het gebied van beheer van orgels van onze Brabantse Orgelfederatie.
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Ontving men toen van zowel de
overheid als van de provincie
subsidie?’
‘In die periode was het gebruikelijk
dat bij grote restauraties het rijk 70%
en de provincie 10% van de restauratiekosten voor haar rekening nam.
De eigenaar van het betreffende orgel
moest dan zelf voor 20% van deze
kosten fondsen werven of deze kosten
uit eigen middelen voldoen.’
En dat is nu minder geworden?
‘Dat klopt. Sinds 2006 beschikken
we over een ‘Besluit rijkssubsidiëring
instandhouding monumenten’, de zogenaamde BRIM-regeling, waarbij een
zekere overgangssituatie is afgesproken. Deze regeling geldt voor alle rijksmonumenten. Daarnaast is tijdelijk een
regeling voor het inhalen van restaura-

tieachterstanden in het leven geroepen.
Toenmalig minister Aart Jan de Geus
maakte die regeling bekend tijdens de
Openingsmanifestatie van de Nationale
Orgeldag in Utrecht in 2005. In fases
zijn ook monumentale orgels hierin
betrokken. Uitgangspunt was daarbij
het bedrag van subsidiabele kosten
van een betreffende orgelrestauratie.
De eerste fase betrof orgels met een
subsidiabel bedrag tussen de € 200.000
en € 400.000, de tweede fase die met
een bedrag tussen de € 100.000 en
€ 200.000. Kwamen er teveel aanvragen, dan vielen er als bij een tombola
gewoon orgels af. Daarnaast is er ook
de ‘kanjerregeling’ voor bedragen tussen de € 1 en 2 miljoen. Maar dat gold
dan wel het totaal van kerk en orgel.
Men ontving dan 65% aan subsidie.
En je weet, daarbij moet de eigen kerk
nog steeds 35% van de subsidiabele
kosten zelf bijeen weten te brengen. En
dat kan heel veel zijn!’
En zijn de inhaalregelingen nu ‘op’?
‘Voor 2012 is er informeel een plafond
van € 100.000 aan subsidiabele kosten
bij orgelrestauraties, waarvoor maximaal
65% subsidie geldt! Dat betekent dat
dan de kleinere orgels c.q. de laagste
prijzen een kans maken. Je kan ook zeggen: veel aanvragen en nauwelijks geld.’
Je zei eerder “Kerk en orgel’?
‘Dat is het grote probleem bij orgels.
Ooit heeft men het monumentale
kerkorgel betrokken onder de bredere categorie ‘Kerkgebouwen’ en is
het orgel geen aparte categorie meer.
Een schilderij zal je ook apart moeten
beoordelen en niet moeten zien als een
‘onderdeel’ van een museum. Waarom
bij een orgel dan wel deze keuze?’

........een geweldige
uitdaging .......
...Midden in het Brabantse land staat een fraaie 15e-eeuwse dorpskerk,
waarvan er in deze provincie niet veel te vinden zijn. Het aantal leden van
die kerk loopt steeds verder terug, maar het noodzakelijke onderhoud aan
de kerk wordt urgent. In een emotionele vergadering besluiten het bestuur en de overgebleven leden de kerk te sluiten, men kan het niet meer
opbrengen. De kerk wordt voor een symbolisch bedrag aan de gemeente
verkocht die er na lang beraad appartementen in gaat realiseren. O ja, er
staat ook nog een orgel in. Toevallig is dat een schepping van een belangrijke orgelmaker uit het verleden en heeft grote historische waarde. Het is
dan ook een van de twee monumenten die het dorp rijk is, het orgel en natuurlijk de kerk. De organiste probeert met alle mogelijke moeite het orgel
ergens een plek te geven, het lukt haar niet. Uiteindelijk klopt zij aan bij
de Brabantse Orgelfederatie of daar misschien ideeën zijn hoe nu verder...
Wanneer ik dit verhaal twintig jaar geleden zou hebben geschreven, had men
gelijk doorgehad dat hier iemand aan
het woord was met weinig zin voor realiteit, een fantast. Hoe is dat nu? Zou
dit verhaal anno nu niet zomaar werkelijkheid kunnen worden? De berichten
van kerksluitingen worden steeds vaker
gehoord. Elk orgel dat hierdoor overbodig wordt is er een te veel. Vooral de
monumentale orgels, waarvan er velen
de laatste decennia zijn gerestaureerd,

Een kerkbestuur is gebonden
aan een soort verplichting inzake het goede onderhoud van
het monumentale orgel?
‘Dat zou je wel wensen. De enige verplichting is dat zonder toestemming van
de rijksdienst je geen wijzigingen aan
een monumentaal orgel mag uitvoeren,
dus ook geen restauraties.
En bij eventuele kerksluitingen?
Het orgel mag dan niet zonder meer
worden gedemonteerd, gesloopt is de
juridische term, maar na het verlenen
door de overheid van zo’n vergunning
zou dat instrument zo maar verkocht
kunnen worden, ook naar het buitenland.
Welke taken liggen er nu voor
wat betreft de monumentale
orgels bij kerkbesturen?
‘Het belangrijkste is dat kerkbesturen
de 6-jaarsplannen maken, de zgn.
instandhoudingsplannen. Dat betekent
dat ze v.w.b. het orgel een orgeladviseur in de arm moeten nemen en
v.w.b. het gebouw een architect. In dat
samenspel zal een lange termijnplan
moeten worden opgesteld. En daarbij

zal van jaar tot jaar gekeken moeten
worden hoe de stand van zaken is met
betrekking tot b.v. de inhaalregeling
(welk plafond is er en hoeveel orgels
kunnen daaruit bekostigd worden?).’
En hoe liggen de termijnen?
‘Voor de huidige beoordeling moesten
de 6-jaarsplannen voor 15 januari zijn
ingediend. En voor wat betreft de BRIM
zullen de kerken ‘instromen’ in de jaren
2012 tot 2014. Telkens zullen kerkbesturen moeten zorgen voor de actuele
6-jaarsplannen, dan gaat dat prima.’
De Brabantse Orgelfederatie
kan hiermee behulpzaam zijn?
Gelukkig hebben we een ‘werkgroep
Beheer’ die leden en kerken kan adviseren in het nemen van stappen om
deze plannen goed te onderbouwen.
Daarbij brengen leden van deze werkgroep op verzoek ook een rapport uit
inzake het beheer van het betreffende
orgel, waarbij naar alle aspecten, ook
die van klimatologische omstandigheden, wordt gekeken. Een geweldige
ondersteuning voor kerkbesturen.
Daarover vertelt ons bestuurslid Piet
Groenendijk hiernaast meer....’

O.a. over dit Smits-orgel uit 1867
in de Jacobus de Meerdere kerk van
Den Dungen is door de Brabantse
Orgelfederatie gerapporteerd.

vertegenwoordigen een enorme culturele waarde. Maar er zijn echter steeds
minder mensen in gemeente-, provincie- en rijksbesturen die de waarde
ervan inzien. Er wordt op cultuur met
krachtige hand bezuinigd.
Zou de Brabantse Orgelfederatie het baken
kunnen zijn zoals in haar doelstelling
wordt verwoord? We lezen daar:
“De Vereniging Brabantse Orgelfederatie
heeft tot doel om het culturele erfgoed dat
het orgel vormt in stand te houden en om
de orgelcultuur in het algemeen en die van
Noord-Brabant in het bijzonder te bevorderen”.
De afgelopen jaren hebben wij diverse
parochies aangeschreven om hen aan te
bieden hun orgel te bekijken en daarover een rapport met aanbevelingen
uit te brengen. Dit alles natuurlijk op
kosten van de federatie. Inmiddels zijn
zo’n 20 kerken bezocht. In die rapporten
gaat het niet alleen over het orgel zelf,
maar ook over het gebruik en vooral
ook over het verwarmen van het kerkgebouw. Onderzoek en rapport worden
uitgevoerd door onafhankelijke en deskundige adviseurs onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de orgelfederatie. Nog onlangs wist een pastoor
op eigen initiatief onze federatie te vinden met het verzoek om eens te komen
kijken. Wij hopen tal van kerken met
hun orgels te bezoeken en te adviseren,
om daarmee het waardevolle orgelbezit
in onze provincie te behouden. Op onze
website kunt u meer lezen over de resultaten van dit project.
De diverse Brabantse orgelkringen zullen op veel plaatsen ook bezig zijn om
hun waardevolle orgelbezit te koesteren. We zullen hen gaarne ondersteunen met raad en daad. Wellicht kunnen
we samen dan die organiste uit dat dorp
midden in Brabant helpen om ‘haar’ orgel voor het nageslacht te behouden.

Piet J. Groenendijk

interview: Wim van der Ros

Vroeger subsidieerde de overheid
de kosten van restauratie van
onze monumentale orgels toch
met een percentage van 70%?
‘Het moet in de tijd van Den Uyl zijn
geweest dat de landelijke overheid
besloot tot een stuk decentralisatie van
ook de taken van het subsidiebeleid
inzake monumenten. Wat er echter gebeurde was dat de provincie het doorgegeven geld voor orgelrestauraties
niet nadrukkelijk voor orgels maar ook
voor andere monumenten kon inzetten. Uiteraard klopte de provincie bij de
aanvraag van subsidie nog wel aan bij
de (toenmalige) Rijksdienst voor Monumentenzorg, waar de orgelwereld toen
in de persoon van een terecht betitelde
‘Rijksorgeladviseur’ (in de persoon van
Onno Wiersma) een stevige pleitbezorger had voor het behoud van ook dit
historische cultuurgoed.’

Brabants Orgelrijkdom 2012

.... Zorgvuldig onderhoud
en beheer van orgels .....
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zaterdag 20 oktober 2012.......

Wim van der Ros

Hooge Zwaluwe,
Moerdijk
en Zevenbergen
Op zaterdag 20 oktober belegt de Brabantse
Orgelfederatie in samenwerking met De Orgelvriend de jaarlijkse regio-excursie. Ditmaal
gaan we naar vier orgels in de Noordwest hoek
van onze provincie. Wij starten ’s ochtends bij
het orgel van de Protestantse kerk van Hooge
Zwaluwe met zijn historische kern van de orgelmaker Knipscheer uit 1865. Gastheer hier is de
organist en ons bestuurslid Engbert Tienkamp.
Vervolgens bezoeken wij drie 20e eeuwse instrumenten in Moerdijk en Zevenbergen. De
Sint-Stephanuskerk in Moerdijk staat op het
punt gesloten te worden en er zijn plannen het
Marcussen-orgel over te plaatsen naar Klundert.
De Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk
zet zich hiervoor in. Lambert van Eekelen, die
ook organist is van de Sint-Bartholomeuskerk in
Zevenbergen, zal hier onze gastheer zijn.
Vervolgens bezoeken we in Zevenbergen de orgels in de Protestantse Kerk (gastheer Aart van
Muyen) en de Sint-Willibrorduskerk (gastheer
Lambert van Eekelen). Deze orgels zijn respectievelijk gebouwd door Verschueren en Flentrop.
De geschiedenis en de later doorgevoerde
aanpassingen leest u in de betreffende orgelbeschrijvingen hiernaast.

Zelf spelen

Uiteraard bestaat deze dag voor de deelnemers
aan deze excursie de gelegenheid zelf de orgels
te bespelen, voor zover de tijd dit toelaat.

Cd

Zoals gebruikelijk zal van deze orgels een cd
worden uitgebracht, waarop de orgels in hun
specifieke klankkleuren gehoord kunnen worden.
Deelnemers aan deze excursie ontvangen deze
cd aan het eind van de excursie.

Deelname
De deelnemersbijdrage inclusief programmaboekje en cd is € 15,-. Aanmelden voor de excursie kan via excursie@brabantorgel.nl
Meer informatie treft u op de site van de Brabantse Orgelfederatie: www.brabantorgel.nl
’s Avonds geeft Lambert van Eekelen een
concert op de beide orgels in Zevenbergen.
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Het Marcussen-orgel
in de Sint-Stephanuskerk,

Moerdijk

Het Knipscheer/
Mense Ruiter-orgel
in de Hervormde Kerk,

Hooge Zwaluwe
Dispositie
Het Knipscheer-/Mense Ruiter-orgel
in Hooge Zwaluwe
Hoofdwerk C-f3
Prestant
8 vt
Bourdon
8 vt B/D
Viool
8 vt D
Octaaf
4 vt
Quint
3 vt
Roerfluit
4 vt
Octaaf
2 vt
Cornet
4 st D
Mixtuur
2-4 st
Koppels:
BW - HW
BW - Pedaal
HW - Pedaal

Bovenwerk
Prestant
Holpijp
Dwarsfluit
Gemshoorn

8
8
4
2

vt
vt B/D
vt
vt

Pedaal C-d¹
Bourdon
16 vt
Octaaf
8 vt
Trompet
8 vt

In 1911 bouwde A. Standaart uit Amsterdam een nieuw pneumatisch orgel
in deze kerk in Hooge Zwaluwe. Het
oorspronkelijke orgel van Van Oeckelen uit 1828 was bij een grote brand
in 1910 verloren gegaan. In de fraaie
en goed passende kas van Standaart
plaatste Mense Ruiter Orgelmakers in
1989 het één-klaviers binnenwerk van
het orgel, dat Knipscheer in 1865 had
gebouwd voor de Ned. Herv. Kerk te
Noordwijk aan Zee. Van dit orgel was
de kas verloren gegaan. Bij deze bouw,
waarbij de oorspronkelijke dispositie
van Knipscheer werd hersteld, moest
rekening worden gehouden met een
mogelijk latere uitbreiding met een
bovenwerk en een vrij pedaal.
De oude magazijnbalg van Standaard
kon worden gerepareerd, terwijl een
nieuwe windmachine werd aangesloten.
Windladen, pijpwerk en speelmechanieken werden hersteld, waarbij het
pijpwerk naar de oorspronkelijke toonhoogte werd teruggebracht. Een nieuwe
Quint 3 vt werd gemaakt naar de
factuur van de Octaaf-registers ter vervanging van de niet originele Celeste.
De klaviatuur werd nieuw gemaakt in
Knipscheer-factuur. Er werden voor het
front nieuwe pijpen gemaakt, waarvan
een deel bestemd was later als Prestant
8 vt (C-cº) te spreken in een toekomstig vrij pedaal. Enkele bestaande
houten Bourdon-pijpen van Standaart
werden voor het toekomstig Pedaal ook
al geplaatst.
Mense Ruiter plaatste het Bovenwerk
met vier stemmen als tweede fase
in 1995, het zelfstandig pedaal met
drie stemmen volgde als derde fase in
2005. Het pijpwerk werd in Knipscheerfactuur gemaakt.

De huidige Sint-Stephanuskerk werd in
1956 gebouwd. De vorige kerk was in
1944 door oorlogshandelingen verwoest. De nieuwe kerk werd in modernistische stijl ontworpen door architect
J.J.M. van Halteren. In 1962 werd in
deze kerk een koororgel geplaatst door
de firma Marcussen & Søn te Aabenraa
(Denemarken). Het mag opmerkelijk
genoemd worden dat deze kerk als laatste nog kon profiteren van een bijdrage
van het Rampenfonds. Dit fonds voorzag kerken na de Watersnood van 1953
van nieuwe orgels. Het hoofdorgel kon
in 1964 dankzij deze bijdrage worden
gebouwd eveneens door de firma Marcussen & Søn onder advies van Lambert
Erné. Het hoofdorgel telt in totaal 28
stemmen, verdeeld over drie klavieren
en pedaal. Vermeld dient te worden dat
een kwart van het aantal stemmen een
tongwerk betreft. De intonatie is aangepast aan de rooms-katholieke liturgie
en is milder dan in die tijd gebruikelijk.
Mede daartoe staan de pijpmonden van
het binnenpijpwerk naar achter gericht
in plaats van naar voren.
Door kerksluiting dreigt dit orgel verloren te gaan. De Stichting Behoud Marcussen Orgel Moerdijk tracht het orgel
te behouden en te doen plaatsen in de
Sint-Joannis Baptistkerk in Klundert.
Zie www.marcussenorgel-moerdijk.nl
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.....Orgelexcursie
in de Noordwest hoek van Brabant

Dispositie
Het Marcussen-orgel in de
Sint-Stephanuskerk, Moerdijk
Hoofdwerk C-g3
Principal
8 vt
Rørfløjte
8 vt
Oktav
4 vt
Spidsfløjte
4 vt
Oktav
2 vt
Mixtur
4-6 kor
Dulcian
16 vt
Trumpet
8 vt

Rugpositief
Gedakt
8 vt
Principal
4 vt
Rørfløjte
4 vt
Gemshorn
2 vt
Nasat
1 1/3 vt
Scharf
4 kor
Sesquialtera 2 kor
Krummhorn 8 vt
Tremulant

Toonhoogte a¹ = 440 Hz
Temperatuur gelijkzwevend

Borstwerk
Traegedakt
Fløjte
Principal
Sivfløjte
Regal
Tremulant

8
4
2
1
8

vt
vt
vt
vt
vt

Pedaal C-f¹
Principal 16 vt
Octav
8 vt
Octav
4 vt
Mixtur
5 kor
Basun
16 vt
Trumpet 8 vt
Skalmeja 4 vt

Koppelingen
HW + RP
HW + BW
RP + BW
Ped + HW
Ped + RP
Ped + BW
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Het orgel in de
parochiekerk
Heilige Bartholomeus,

Zevenbergen

In deze kerk, onderdeel van de Immanuelparochie, plaatste de firma
L. Verschueren te Heythuysen in 19461947 een nieuw orgel. Een duidelijk
Frans romantisch getint orgel dat,
gebouwd volgens het pneumatische
systeem met zijn toen 35 stemmen,
een orgel van formaat genoemd mocht
worden.
In 1987 vond een totale renovatie
plaats door de firma M. Tiggelman te
Zaltbommel. Hierbij werd de slechte
pneumatische tractuur omgebouwd
naar electro-pneumatisch en werd een
prachtige nieuwe speeltafel geplaatst
met terrassen.

Enkele registers, waaronder de Plein
Jeu van het Grand Orgue werden aangepast, terwijl waar nodig pijpwerk met
teveel kernsteken werd vervangen. Bij
die renovatie werd ook de setzercombinatie toegevoegd. In 1990 kon dankzij
een schenking daartoe op het Récit een
Basson 16 vt worden toegevoegd aan
de dispositie, die nu 36 stemmen telt.
Deze Basson heeft halve bekerlengte.

Dispositie
Verschueren-/Tiggelman-orgel, Zevenbergen
Grand orgue C-g3
Bourdon
16 vt
Montre
8 vt
Flûte Harmonique 8 vt
Bourdon
8 vt
Salicional
8 vt
Prestant
4 vt
Quinte
2 2/3 vt
Doublette
2 vt
Plein Jeu
IV rangs
Cornet Dessus V rangs
Trompette
8 vt

Positif
Cor de Nuit
8 vt
Prestant
4 vt
Flûte Douce
4 vt
Nasard
2 2/3 vt
Flageolet
2 vt
Tierce
1 3/5 vt
Cymbale II-III rangs
Cromorne
8 vt

Setzercombinaties door andere partij
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Récit
Bourdon
16
Montre
8
Flûte à Cheminée 8
Gambe
8
Voix Céleste
8
Prestant
4
Gemshorne
4
Nasard
2 2/3
Quarte
2
Tierce
1 3/5
Basson
16
Hautbois
8
Tremblant

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt

Pédale C–f1
Contrebasse 16 vt
Soubasse
16 vt
Basse
8 vt
Prestant
4 vt
Bombarde
16 vt
Koppels
GO + R
GO + Pos
POS + R
GO + R 16 vt
GO + R 4 vt
P + GO
P + POS
P+R
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.....Orgelexcursie zaterdag 20 oktober

.......
Het Flentrop-orgel
in de Hervormde Kerk,

Zevenbergen

Dit orgel werd in 1954-1955 onder advies van Jaap Hillen gebouwd door D.A.
Flentrop te Zaandam. Het oorspronkelijke ontwerp betrof een opzet van een
tweeklaviers orgel van 20 stemmen met
een aangehangen pedaal, maar door een
schenking van de organist kon ook het
derde klavier en het zelfstandig pedaal
worden gerealiseerd, waarbij het orgel
33 stemmen kreeg. Het frontontwerp liet
het fraaie roosvenster in de westgevel
vrij. Opmerkelijk is de plaatsing van het
derde klavier als zwelwerk in één van de
pedaaltorens.
In 1992 werden de tongwerken vervangen, terwijl in 2002 onder advies van
eveneens Jaap Hillen een renovatie aan
het orgel werd uitgevoerd door J.L. van
den Heuvel Orgelbouw te Dordrecht.
Daarbij is het gehele orgel gedemonteerd en technisch hersteld. Het herstel
van het pijpwerk omvatte onder meer
naden, kernen, labia en steminrichtingen,
alsmede het herstel van doorgezakte
voeten. In overleg met de opdrachtgevers
en adviseur Jaap Hillen werd de intonatie van zowel labialen als tongwerken
geheel herzien, waarbij het wat dunne en
vrij ‘agressieve’ klankbeeld uit de 50-er
jaren werd gewijzigd naar een veel meer
grondtonig, zangrijker en poëtisch concept. Op het Zwelwerk werd de Cimbel 3
sterk vervangen door een Zweving 8 vt,
die geheel aansluit bij de Spitsgamba 8
vt. De samenstelling van de Hoofdwerkmixtuur is gewijzigd: in de diskant kreeg
dit register nu een klassieke samenstelling met toevoeging van 4 vt, 5 1/3 vt en
8 vt. Daarnaast werd de samenstelling
van de Scherp van het Rugpositief gewijzigd in een meer klassieke samenstelling
met toevoeging van 2 2/3 vt en 4 vt. De
Schalmei 4 vt van het Pedaal werd veranderd in een Trompet 8 vt.
De dunwandige frontpijpen werden na
restauratie verstevigd hetgeen na herintonatie in een meer grondtonige klank
resulteerde.

Dispositie
Flentrop-orgel in de Hervormde Kerk
in Zevenbergen
Hoofdwerk C-f3
Quintadeen 16 vt
Prestant
8 vt
Roerfluit
8 vt
Octaaf
4 vt
Quint
2 2/3 vt
Vlakfluit
2 vt
Mixtuur
5 st
Trompet
8 vt

Zwelwerk
Spitsgamba 8
Fluit
8
Prestant
4
Gedektfluit 4
Nasard 2 2/3
Gemshoorn 2
Zweving
8
Dulciaan
8
Tremulant

Registertractuur pedaal:
elektro-pneumatisch

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt

Rugwerk
Quintadeen 8 vt
Holpijp
8 vt
Prestant
4 vt
Roerfluit
4 vt
Octaaf
2 vt
Quint
1 1/3 vt
Sesquialtera 2 st
Scherp
4 st
Kromhoorn 8 vt

Pedaal
Prestant 16 vt
Bourdon 16 vt
Octaaf
8 vt
Gedekt
8 vt
Octaaf
4 vt
Ruispijp
4 st
Fagot
16 vt
Trompet
8 vt
Koppels
HW - RW
HW - ZW
Ped - HW
Ped - ZW
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Nieuw orgel in Boxtel

Ursulinenkapel
in Tilburg
kreeg nieuw orgel

De orgelmaker Pels & Van Leeuwen plaatste dit
voorjaar in de Protestantse Kerk te Boxtel het orgel
dat zij in 1985 bouwden voor de Protestantse
kerk te Onnen. Dit orgel heeft een zogenaamd
koppelklavier en toont bij de klaviatuur als drieklaviers instrument. Bij de overplaatsing naar
Boxtel werd de dispositie uitgebreid met o.a. een
Dulciaan 8 vt (op een nieuwe kantsleep) en een
Gedekt 8 vt op het pedaal. De (grenen) kas werd
qua front aangepast aan de ruimte in Boxtel en
door De Jongh Schildersbedrijf te Waardenburg
in mahonie geschilderd.
Met zijn bescheiden dispositie kent dit orgel
prachtige registratiemogelijkheden.

Dispositie
Flentrop-orgel,
Ursulinenkapel, Tilburg
Manuaal:
Holpijp B/D
8 vt
Prestant
4 vt
Roerfluit B/D
4 vt
Quint D
2 2/3 vt
Octaaf
2 vt
Terts B/D
1 1/3 vt
Mixtuur
3 st

Op 25 februari werd het door Hugo
van Veen (Oosterhout) aangekochte
Flentrop-orgel in gebruik genomen.
Afkomstig uit de Hervormde Kerk te
IJzendoorn (daar geplaatst in 1976)
werd het door de eigenaar in bruik-

Pedaal:
Aangehangen

Dispositie

leen gegeven aan de Ursulinenkapel
in Tilburg.
Het werd hier op 55 mm WK
geïntoneerd naar een meer 17e
eeuws klankbeeld met een middentoonstemming.

Pels & Van Leeuwen-orgel
in de Protestante Kerk, Boxtel
Hoofdwerk (I)
Prestant 1) 8 vt
Holpijp
8 vt
Octaaf
4 vt
Octaaf 2)
2 vt
Mixtuur
3-4 st

Uniek tweeklaviers kistorgel van
Orgelmaker Witteveen
Op zaterdag 25 februari j.l. werd in
het muziekatelier van Paul van der
Heijden in Hilvarenbeek zijn nieuwe
studieorgel in gebruik genomen.
Dit tweeklaviers kistorgel werd
gebouwd door orgelmaker Rinze
Witteveen. De dispositie werd
samengesteld in nauw overleg tussen opdrachtgever en orgelmaker,
waarbij de keuze in klankmogelijkheden voor de studie voorop stond.
Veelal worden kistorgels uitgevoerd

als éénklaviersinstrument en veelal
zonder pedaal. Bij dit kistorgel is
het pedaal aangehangen aan het
eerste manuaal.
Al het pijpwerk is door Rinze Witteveen in eigen atelier gemaakt.
Hiervoor werden de houtsoorten
oregonpine en peren gebruikt. Enkele grote pijpen moesten verkropt
worden. Voor de windladen werd
mahonie en cedar gebruikt, terwijl
de klavieren met de fraaie frontons

Dispositie
Rinze Witteveen kistorgel,
Hilvarenbeek
Manuaal I
Flute Traverse ¹) 8 vt
Holpijp
8 vt
Roerfluit
4 vt
Quint D
3 vt
Octaaf
2 vt

Manuaal II
Gedekt ²)
8 vt
Vox Humana 8 vt
Tremulant

Pedaal
Aangehangen aan Manuaal I
Manuaalomvang C - f³
Pedaalomvang C - c¹
¹) = laagste 17 tonen gecombineerd met Holpijp 8 vt
²) = transmissie van Holpijp 8 vt Man. I
Alle registers in bas- en discant (Quint alleen d)
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Nevenwerk (III)
Gedekt 3) 8 vt
Roerfluit
4 vt
Nasard 4) 3 vt
Cornet D
2 st
Woudfluit 2 vt
Flageolet 1 vt

Pedaal
Subbas
16 vt
Gedekt 4) 8 vt
Koppels
HW aan Pedaal
NW aan Pedaal

Koppelklavier (II)

werden gemaakt van esdoorn en
ebben. Voor kas, pedaal en orgelbank werd eiken toegepast.
Voor de Flute Traverse van het
eerste manuaal werd het gelijknamige register van het unieke secretaire-orgel van L. & J. van Dam
(1820) als voorbeeld genomen,
welk orgel eigendom is van Rinze
Witteveen.
Een heerlijk kamermuzikaal orgel
waarop het fijn studeren is.

Tremulant werkend op beide manualen.
1)

=
=
3) =
4) =
5) =
2)

C-E mahonie, vanaf F in front
uit Mixtuur
C-H in Holpijp
uit Cornet 2 st
gecombineerd met Subbas 16 vt

Petruskerk
in Berlicum dicht
Zondag 24 juni 2012 om 16.00 uur
speelt organist Willem Hörmann
zijn allerlaatste orgelconcert in de
Petruskerk van Berlicum. Besloten
is om de kerk waarvan het priesterkoor in opvallende Bellot-stijl uit
1933 stamt, per 1 juli te sluiten en
wellicht op termijn af te breken. Er
zijn plannen voor een nieuwe kerk,
maar wat er met het 25 registers
grote orgel gaat gebeuren, is nog
niet duidelijk. Het orgel vindt zijn
oorsprong in 1860 bij orgelbouwer
Vollebregt, maar is in de loop der
jaren een aantal malen verbouwd en
uitgebreid door o.a. de Gebr. Franssen, Verschueren en het werd voor
het laatst in 1986 gereviseerd door
Pels & Van Leeuwen.
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Orgel Hofkerk
Bergeijk aangepast

Jubileum
Leen Nijdam
Dit voorjaar vierde Leen Nijdam zijn
50-jarig organistenjubileum in de Agnus
Deï-kerk in Aalst-Waalre, waar hij als
organist aan verbonden is. Leen werkt
regelmatig mee aan cd-opnames voor
onze Brabantse Orgelfederatie.

advertenties

Brabants orgel
allerlei...................

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

Jubileum
Michel Gottmer
In oktober dit jaar viert Michel Gottmer
in Etten-Leur het feit dat hij 50 jaar
als kerkmusicus werkzaam is. Op 7
oktober vindt in de Lambertuskerk een
jubileumconcert plaats.

Aart Bergwerff
Aart Bergwerff is op 19 maart
door de Protestantse Gemeente
Breda benoemd tot organist
van de Grote of O.L.V.-kerk te
Breda. Bert Mooiman heeft deze
functie korte tijd vervuld. Daarvoor was Jaap Hillen als organist
verbonden aan deze kerk. Aart
Bergwerff blijft ook als organist
verbonden aan de Lutherse Kerk
te ’s-Gravenhage.

Jamie
de Goei
In maart dit jaar werd bekend
dat Jamie de Goei is benoemd
tot organist van de Grote Kerk
(PKN) te ´s-Hertogenbosch.
Hij volgt hier Jacques van den
Dool - ooit zijn leermeester in de
voorbereiding naar het conservatorium - op, die eind vorig jaar
afscheid nam als organist van de
Grote Kerk in ‘s-Hertogenbosch
(zie het interview op bladzijde
12 en 13). Jamie de Goei was als
cantor-organist verbonden aan
de Grote Kerk in Vianen.
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In mei dit jaar zal de orgelmaker Nico Slooff
het door hem ca 10 jaar geleden geplaatste
en gereconstrueerde Maarschalkerweerd-orgel
schoonmaken. De kerkrestauratie heeft helaas
veel gruis in het orgel doen belanden. Tevens
krijgt dan de Bombarde 16 vt van het pedaal
meer draagkracht door het opschuiven van het
pijpwerk en het bijplaatsen van nieuwe drie
laagste tonen van dit register.

voor uw papieren belastingaangifte

de Jongh Schildersbedrijf bv
restauratie en onderhoudsschilderwerken

‘Koor- en orgelmarkt’
in Bergen op Zoom
In andere workshops voor orgel
wordt aandacht besteed aan jonge
pianisten die de uitstap naar het
orgel willen proberen onder de titel
‘Wie speelt zijn Bach op orgel’.
Andere onderwerpen in de orgelworkshops zullen zijn: kennismaking met het orgel, begeleiden en
bewerken.
De workshops worden gegeven
door drie orgelstudenten van het
Fontys Conservatorium onder supervisie van Ruud Huijbregts en Ad van
Sleuwen en vinden zaterdag overOp 22 en 23 september vindt er in Berdag plaats. Daarnaast zijn er twee
gen op Zoom een ‘Koor- en orgelmarkt’
plaats. In het kooraandeel staat de com- concerten op de zaterdagavond en
op de zondagmiddag.
positie ‘Alles wat adem heeft’ van Daan
Op beide concerten zal het specManneke (voor vier koren met begeleitaculair orgelwerk ‘La Révolte des
ding van een aantal orgels!) centraal.
Orgues’ van Jean Guillou voor
Verder is er een aantal workshops rond
het orgel, o.a. voor het spelen van orgel- negen orgels en slagwerk (!!!) worden uitgevoerd door negen Brabantversies van orkestwerken. Composities
in de hiervoor beschreven bezetting van se organisten. Lokaties: Gertrudiskerk, Ontmoetingskerk (afbeelding)
onder andere Mendelssohn, Britten en
en de Markiezenhof.
Mozart komen aan bod.

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

www.dejonghwaardenburg.nl
Breda-Princenhage, Johanneskerk (N-2004)

Breda, Grote Kerk (R-2000)

J.L. VAN DEN HEUVEL
ORGELBOUW BV
Amstelwijckweg 44
3316 BB Dordrecht
078-6179540
vdheuvel.orgelbouw@wxs.nl
vandenheuvel-orgelbouw.nl

NIEUWBOUW
RESTAURATIE
STEMMEN
ONDERHOUD
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Gerard Maters

foto: Ron van Galen

Het Internationale Orgelfestival Breda

1e Internationaal Orgelconcours Breda

Dit jaar heeft de 60-jarige Stichting Orgelconcerten
Breda organist en componist Louis Vierne (1870-1937)
als centraal thema gekozen. Met de acht concerten van
het festival in de Grote Kerk van Breda is het mogelijk om de zes Symfonieën ten gehore te brengen.
Daarnaast zal er een selectie klinken uit de Pièces de
fantaisies en uit de Pièces en style libre.
Tot de concertgevers behoren o.a. John Scott en
Jonathan Dimmock uit Amerika en de nestor van de
Nederlandse organisten Bernard Bartelink.

De Stichting Orgelconcerten Breda, die reeds
sedert 1952 ieder jaar in de zomermaanden een
serie orgelconcerten in de Grote kerk organiseert,
viert dit jaar het 60-jarig jubileum. Dit was de
aanleiding om in dit najaar een internationaal
orgelconcours te organiseren voor jonge organisten.
De bedoeling is dat dit orgelconcours voortaan
driejaarlijks te laten plaatsvinden, dit jaar voor de
eerste maal: van donderdag 27 september tot en
met zaterdag 6 oktober 2012.

In 2000 werd er voor de eerste keer
een thema centraal gesteld voor alle
concerten. In dat jaar, niet verwonderlijk natuurlijk: Johann Sebastian Bach.
Door een thema vast te stellen krijg
je de mogelijkheid om ook minder
bekende werken van een componist
of stijlperiode voor het voetlicht te
brengen. De meeste werken van Bach
worden immers ook nooit uitgevoerd.
Met deze opzet is in de afgelopen
jaren uitgebreid aandacht besteed aan
componisten als Petr Eben, Joseph
Rheinberger en Olivier Messiaen en aan
de stijlperiode La Jeune France, met
orgelwerken van André Jolivet, DanielLesur en Jehan Alain.
Maar een thema alleen is niet voldoende.
Dat krijgt pas inhoud als je het publiek
informeert, achtergrondinformatie geeft
over componisten en stijlperiodes, met
toelichtingen op de te spelen werken.
Het programmaboekje dat sinds 2000
wordt uitgegeven is de verbindende
factor, bezoekers komen voorbereid
naar het concert. Misschien wel het
belangrijkste effect is dat goede informatie de drempel voor moderne en
hedendaagse muziek verlaagd.
Wordt het orgel daarnaast nog gebruikt
bij andere evenementen, dan wordt er
stap voor stap een breder draagvlak
gecreëerd en krijgt het orgel meer
waardering. Een goed voorbeeld was de
4e Bredase Cultuurnacht met een waar
multi-media spektakel in de Grote Kerk.
De performances van elk 20 minuten
met orgel, saxofoon, sound-scapes,
video animaties, dans en acrobatiek,
trokken 1500 bezoekers.
Voor dit jaar zal het zeer verrassend
zijn te horen hoe de gastorganisten de
werken van Vierne op een instrument
als in de Grote Kerk van Breda gaan
interpreteren. Het orgel is niet typisch
Frans, heeft geen zwelkast en vergt
de nodige kracht om met gekoppelde
klavieren te kunnen bespelen. Voor de
concertgevers bleek dit steeds geen
probleem te zijn, men wilde graag
de uitdaging aangaan. Kom ook naar
Breda en beluister het resultaat.
Meer informatie: www.orgelbreda.nl
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Breda......

Organisten tot 30 jaar met een
voltooide vakopleiding aan een
Europees of Amerikaans conservatorium of een daaraan gelijkgestelde
instelling kunnen deelnemen aan dit
concours, dat zich met name richt
op eigentijdse orgelmuziek. Voor elk
concours worden in opdracht van
de nieuwe Stichting Internationaal
Orgelconcours Breda composities
geschreven door een Nederlandse
en een internationaal bekende
componist. Dit jaar zijn opdrachten
verstrekt aan Ad Wammes en de
Frans-Libanese organist/componist
Naji Hakim uit Parijs.
Het concours bestaat uit twee voorrondes. De eerste vindt plaats op
zaterdag 29 september waarbij 10
kandidaten met elkaar wedijveren
voor 6 plaatsen in de tweede ronde
op dinsdag 2 oktober. Het werk van
Ad Wammes zal als verplicht werk
door de kandidaten worden uitgevoerd tijdens de tweede voorronde
op 2 oktober, het werk van Naji
Hakim tijdens de finale op zaterdag
6 oktober waarin drie kandidaten om
de eer gaan strijden.
De winnaar van het concours zal
een aantal concerten op belangrijke
orgels in Europa mogen verzorgen.
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.......Stichting orgelconcerten

De eerste en tweede ronde, de
finale, alsmede de juryconcerten
worden uitgevoerd op het grote
vierklaviers mechanische Flentrop/
Van den Heuvel-orgel in de Grote
Kerk. Dit instrument is in 1966 door
de firma Flentrop gebouwd met gebruikmaking van delen van het oude
orgel. In 2000 is het orgel gerenoveerd door de firma Van den Heuvel
uit Dordrecht. Als studie-instrument
wordt gebruik gemaakt van het drieklaviers mechanische Flentrop-orgel
in de Sacramentskerk te Breda.
De Stichting Orgelconcours Breda
heeft de ambitie om in 2018, wanneer het concours voor de derde
maal wordt georganiseerd en Brabantstad (Breda, ´s-Hertogenbosch,
Tilburg, Eindhoven en Helmond) wellicht tot Culturele Hoofdstad 2018 is
uitgeroepen, tot de toonaangevende
concoursen in Europa te behoren.
Meer informatie over het concours
op www.orgelconcoursbreda.nl

De jury tijdens het concours wordt
onder meer gevormd door Jan
Jansen (voormalig organist van de
Dom in Utrecht en voorzitter van de
jury), Iveta Apkalna (organiste in
Berlijn en Riga), Jan Hage (organist
van de Dom in Utrecht), Naki Hakim
(organist en componist te Parijs) en
Ad Wammes (componist). Leden van
de jury verzorgen tijdens de concoursweek een tweetal bijzondere
concerten op 2 en 5 oktober.
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....Stichting
Lambertus
Concerten
Helmond.......

Een ander speerpunt is educatie. Zo startte in februari
2010 het project ‘Robuuste Elly en kleine Jan’, een project
waarbij kinderen van de basisschool d.m.v. een theatervoorstelling kennis kunnen maken met Robuuste Elly en
kleine Jan (het Robustelly orgel en haar bespeler). Speciaal voor de onderbouw is er het project ‘De Flierefluiter’
op een verhaal van Saskia Beverloo.
Ook rondom de eerste opvoering van Bach’s Matthäus
Passion in Helmond zijn diverse scholen bezocht met een
lesprogramma over de Mattheus Passie. Severijn, een
professioneel ensemble van de zussen Judith en Tineke
Steenbrink, ontwikkelde daarom speciaal voor Lambertus
Kerkconcerten een lesprogramma over dit werk. De kinderen kregen hierbij uitleg over het werk, zijn componist en
de tijd waarin het geschreven is, en over de instrumenten
die gebruikt worden bij de uitvoering. Dit alles in voorbereiding op een bezoek aan een speciaal leerlingenconcert.

Seria Robustelly
Dit instrument heeft terecht
een eigen serie met bekende
orgelsolisten uit binnen- en
buitenland. Het orgel heeft dit
jaar een speciaal adoptie programma waarbij liefhebbers een
pijp of een heel register kunnen
adopteren voor een vast bedrag
per jaar. Doel hiervan is het
bijeenbrengen van fondsen om
het onderhoud van het instrument te kunnen bekostigen. Het
afgelopen jaar verscheen een
imposant boek over dit imposante orgel van de hand van
Henk Verhoef.

Seria Grande

Deze serie voor de grote
producties en namen zoals de
King’s Singers en Emma Kirkby
die hier al te gast waren. In dit
seizoen weer een aantal mooie
producties, veelal betaalde concerten, in tegenstelling tot de
meeste van de andere concerten die gratis toegankelijk zijn.

Seria Mercato
Iedere zaterdagmorgen van
10.00 – 11.00 uur verzorgt
stadsbeiaardier Rosemarie
Seuntiëns een klinkend concert
op de beiaard in de toren van
de Lambertus.
Iedere zaterdag van mei tot en
met september van 11.15 uur
tot 11.45 uur is er een kort gevarieerd orgelprogramma aansluitend op het beiaardconcert,
voor mensen die de hectiek van
boodschappen en markt even
van zich af willen schudden in
een rustige omgeving met
orgelmuziek door
stadsorganist
Jan van de Laar
(zie afb.).

Seria Lamberti
Dit is de huisserie met de
eigen ensembles. Deze serie
staat garant voor inventieve
programma’s op hoog niveau!
Toegang tot alle concerten van
deze serie is gratis.
Nuove Musiche is het projectkoor en Lambertus Consort is
het project-ensemble van de
Stichting Lambertus Concerten.
Vaak wordt door beide ensembles samengewerkt.
Zo werden in het verleden al
concerten met Bach Cantates
uitgevoerd, alsmede programma’s rondom Vivaldi, Mendelssohn en Schumann.

Brabants Orgelrijkdom 2012

De Stichting Lambertus Concerten is actief met het
organiseren van een jaarlijkse concertcyclus in de
Helmondse Lambertuskerk. Deze concertcyclus,
bestaande uit diverse series, omvat naast orgelconcerten
op het befaamde Robustelly-orgel ook vocale en instrumentale concerten door o.a. de eigen ensembles Nuove
Musiche en Lambertus Consort.
Ook worden enkele malen per jaar internationaal bekende
musici geprogrammeerd. Zo waren reeds de King’s Singers
te gast en traden ook de Holland Baroque Society en de
sopraan Emma Kirkby op in de cyclus.
Ook samenwerking met andere Helmondse
ensembles behoort tot de speerpunten van de stichting,
zoals de concerten van het Helmonds Muziek Corps en
ons Robustelly-orgel en de Matthäus Passion 2011.
Met een speciale concertserie krijgen ook andere
ensembles de mogelijkheid om zich te presenteren.

Seria Maestoso
Onlangs is een nieuw initiatief
gestart, waarin de Stichting
Lambertus Concerten een
bijdrage wil leveren aan de
ontwikkeling van nieuw talent
door middel van een masters
programma, waarbij per seizoen twee beginnende jonge
talenten worden ondersteund.

Seria da Requiem
Het orgel van de Sint-Lambertuskerk te
Helmond werd oorspronkelijk in 1772
gebouwd door Guillaume Robustelly,
orgelmaker te Luik, voor de abdij van
Averbode te België. Na een aantal jaren
werd het verkocht aan de Sint-Lambertuskerk te Helmond. Daar werd het op een
nieuw oksaal geplaatst en onderging het
in de loop der jaren diverse restauraties.
In 1974-1975 is de laatste restauratie
uitgevoerd door Verschueren, orgelmaker te Heythuijsen. Het orgel is opgenomen in de rijksmonumentenlijst.
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Een nieuwe serie in het seizoen 2012/13 van 4 concerten
met enkele requiem-missen uit
diverse periodes van de muziekgeschiedenis. Uitgevoerd
zullen worden de requiems van
Brahms in een bewerking voor
koor en (Robustelly-)orgel, van
Duruflé, Cardosa en Mozart.

Seria Inverno
Naast de eigen ensembles,
heeft Lambertus Concerten een
speciale winterserie van november tot en met maart waarin
amateurensembles van binnen
en buiten Helmond optreden.
Boek en cd’s over het Robustelly-orgel, zie bladzijde 50 of
www.lambertusconcerten.nl
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De Brabantse Orgelfederatie heeft in de serie
‘Brabants Orgelrijkdom’ inmiddels één boek
uitgegeven en een tiental cd’s in eigen beheer
opgenomen. Het doel is om van de schitterende
instrumenten die in Noord-Brabant te vinden zijn,
de vaak sublieme geluidskwaliteit vast te leggen
en de kennis over de instrumenten te verdiepen
en te publiceren.

Ook bij de federatie aangesloten orgelkringen
geven vaak boeken en cd’s uit die gekocht
kunnen worden bij hun concerten, via websites
of bij plaatselijke boekhandels.
Hier staan enkele van die uitgaven beschreven.

‘De parel op de kroon’
‘Een magtig Toonwerk’

Een boekwerk
bevattende de
geschiedenis
en restauratie
door Verschueren Orgelbouw
in 2011 van het
Ibach-orgel in de
Gertrudiskerk van
Bergen op Zoom.
Daarin treft men ook alle vroegere en
overige huidige orgels in de kerk in woord
en beeld aan. Het boek bevat een cd met
orgelmuziek, gespeeld op de verschillende
huidige orgels van de Gertrudiskerk, op
het Ibach-orgel van vóór de restauratie en
op het Delhaye-orgel uit 1771 dat in 1972
met de kerk verbrandde.
‘Een magtig Toonwerk’ is in Bergen op
Zoom te koop in de Boekhandels ‘Quist’
en ‘Van der Kreek’ voor € 19,50 of te bestellen per bankoverschrijving door overmaking van € 23,00 (incl. verzendkosten)
op rekening 9620171 t.n.v. ‘Vrienden van
het Ibach-orgel’ te Bergen op Zoom. Vergeet niet uw postadres te vermelden!
Voor verzending naar het buitenland is het
over te maken bedrag € 29,50.

Bij de voltooiing van de restauratie en
de reconstructie van het Smits-orgel in
de Sint-Willibrorduskerk in Deurne gaf
de Stichting Behoud van deze kerk een
prachtig 72 pagina’s tellend boekwerkje
uit geschreven door Gerard van Houdt.
In diverse hoofdstukken wordt niet alleen
stilgestaan bij de geschiedenis van dit orgel en het waarom van de laatste restauratie/reconstructie, ook wordt
aandacht besteed aan de architectuurgeschiedenis van de
kerk. In handzaam formaat en voorzien van fraaie foto’s
geeft dit prettig leesbaar boekje ons ook een leuke kijk in
de keuken van de enthousiaste en actieve restauratieclub
en het dito parochiebestuur.
Voor € 5,- te verkrijgen aan de kerk of te bestellen bij de
secretaris via www.willibrorduskerkdeurne.nl.

Fotoboek Smits-orgel Deurne
Het Smits-orgel in de Sint-Willibrorduskerk
aan de Markt in Deurne is terug van helemaal weggeweest. Tussen de afbraak in
september 2009 en het weer in gebruik
nemen op 21 mei 2011 is er heel wat gebeurd: de opbouw in oktober en november
2010, het schilderwerk daarna tot februari
2011, het klaarmaken van de orgelkast
en het inbouwen van alle onderdelen in
maart 2011 en ten slotte het intoneren tot
mei 2011. In deze periode heeft Harry Keijsers regelmatig foto’s gemaakt van deze activiteiten en heeft hij de
orgelbouwer in Heijthuysen bezocht. Hij werd tijdens deze
werkzaamheden getroffen door het vakmanschap waarmee aan deze restauratie werd gewerkt. Redenen om een
boek samen te stellen en uit te geven. Het telt 140 pagina’s en bevat meer dan 250 foto’s, die een goede indruk
geven van wat er kwam kijken bij deze restauratie.
Om een idee te krijgen van het boek en het te bestellen,
ga naar: www.harrykeijsers.nl/?p=1525

‘Het Robustelly-orgel van Helmond’
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Het afgelopen jaar verscheen bij de Stichting
Lambertus Concerten Helmond een prachtig
boek over het Robustelly-orgel. Henk Verhoef,
orgeladviseur en –historicus gaat in op de
geschiedenis en wetenswaardigheden van dit
oorspronkelijke abdij-orgel uit Averbode dat
is opgenomen in de rijksmonumentenlijst.
Ook de voorgangers van dit orgel komen aan
bod. Op boeiende wijze geeft Henk Verhoef
ons zicht op het waarom en wat van de
wijzigingen die in de diverse eeuwen plaatsvonden. Met zijn prachtig fotowerk van o.a.
Gerard van Hal en gestoken in een stevige
linnenband mag deze documentatie bij de
echte orgelliefhebber niet ontbreken.
Voor € 29.95 te bestellen via de website
www.lambertusconcerten.nl/winkel.php

De cd-serie ‘Brabants Orgelrijkdom’
Op de meeste hiernaast vermelde cd’s zijn de orgelwerken opgenomen die werden uitgevoerd tijdens
excursies van de federatie. De opnamen zijn gemaakt
met fraaie digitale 24 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 muzikale ervaringen van de dag op
cd mee naar huis nemen, om later van na te genieten. Deze tijds- en klankbeelden van waardevolle
Brabantse orgels worden daarmee voor de toekomst
vastgelegd, een van de doelstellingen van de federatie.
De vertolkte composities, met gebruikte registraties,
en geluidsfragmenten van de cd’s zijn te vinden op
www.brabantorgel.nl onder de toets ‘cd collectie´,
waar ze ook kunnen worden besteld.

Nog bestelbaar:
Deel IV: Op drie 19e eeuwse Vollebregtorgels werden opnamen ter gelegenheid van
de voorjaarsexcursie van 2009 in Sint Anthonis, Erp en Breugel gemaakt. 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: Vier orgels in Oosterhout, (in de
Vredeskerk, de Sint Paulusabdij en in de Sint-

Brabants Orgelrijkdom 2012

Brabantse orgelboeken
							 en -cd’s......

Jansbasiliek het Verschueren-koororgel en het
majestueuze Maarschalkerweerd-orgel waarop organist Jan Willems een grandioos ‘Premier Choral’ van Hendrik Andriessen speelt)
werden bezocht en vastgelegd in oktober
2009.

De orgelmakers Loret......
In 2011 heeft de Brabantse Orgelfederatie het
boek ‘De orgelmakers Loret en hun orgels in
Nederland’ laten verschijnen. Het merendeel
van de orgels die Loret in Nederland bouwde
bevindt zich in de provincie Noord-Brabant.
Het boek is uitgebracht
met twee cd’s waarop door Brabantse
organisten diverse
Loret-orgels
worden
bespeeld.

Deel VI: Drie Van Hirtum orgels, in Eersel, Diessen en Hilvarenbeek stonden voorjaar
2010 in de schijnwerpers. Bij de opnamen 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 stijlvol uitgevoerde Kyrie uit de ‘Messe solennels
majeurs’ van F.J. Fétis voor orgel en schola.
Deel VII: In september 2010 werden opnamen gemaakt in Nistelrode, in de Sint-Catharinakerk te ’s-Hertogenbosch met o.a. drie
goed klinkende werken van Marcel Dupré door
Willem Hörmann op dit grootste Vollebregtorgel en in Rosmalen verrassende variaties op
een Oost-Europees volkslied van D.Kabalewski
door Tannie van Loon.
Deel VIII: De twee cd´s ‘Loret-orgels’, onderdeel van het boek ‘De orgelmakers Loret
en hun orgels in Nederland’, zijn alleen bestelbaar inclusief het boek. Zie hiernaast.

In de jaren 1840 tot 1880 plaatste de Belgische orgelmaker François-Bernard Loret en zijn zoon Camille
circa 50 orgels in Nederland. Hiervan zijn nog slechts
20 exemplaren bewaard gebleven. Een aantal hiervan
is de afgelopen decennia zorgvuldig gerestaureerd en
gereconstrueerd. In Nederland zijn meer orgels van
Loret geconserveerd dan in België.
François-Bernard Loret werkte innovatief, waarbij hij
nieuwe technieken niet schuwde. Bij zijn qua dispositie meestal bescheiden instrumenten wist hij zeer
opmerkelijke en verrassende resultaten te behalen,
steeds geënt op de liturgische functie van het orgel.
Loret ontwikkelde vanaf 1835 een ronde, slanke klank tegen de toenmalige muzikale mode van
steeds krachtiger instrumenten in. Inmiddels zijn we
ons meer bewust van het unieke karakter van deze
19de-eeuwse klankkleuren.
Dit boek werpt nieuw licht op deze orgelmaker, bijvoorbeeld door de opname in facsimile van enkele
van zijn publicaties.

Deel IX: De dubbel cd ‘Midden- en OostBrabantse orgels’ is uitgegeven ter gelegenheid van het bezoek van een grote groep
Duitse orgelliefhebbers in het kader van de
59e Orgeltagung. Het geeft een prachtige
doorsnee van veertien toonaangevende instrumenten uit dit deel van de provincie.
Deel X: ‘Orgels in Bergen op Zoom’, een
cd opgenomen in september 2011 ter gelegenheid van de najaarsexcursie. Janno den
Engelsman en Marcel van Westen laten het
vernieuwde Ibach-orgel en de andere orgels
in de Gertrudiskerk klinken en Jos Verpoorten
bespeelt het Van Leeuwen-orgel in de Ontmoetingskerk.
Deel XI: ´Smits-orgels II´ in Someren,
Deurne en Aarle-Rixtel van de voorjaarsexcursie
in 2012. De organisten Piet Groenendijk, Leen
Nijdam en Sietse van Wijgerden laten horen hoe
muziek van de 17e eeuw tot heden kan klinken
op deze pareltjes van F.C.Smits.

51

KAPEL
JEROEN
BOSCHZIEKENHUIS
ZIEKENHUIS––’s-HERTOGENBOSCH
’s-HERTOGENBOSCH ––2011
KAPEL
JEROEN
BOSCH
2011OPUS
OPUS971
971
II - Hoofdwerk, C-g3

II - Hoofdwerk,
C-g3
Prestant 8’
Prestant
8’ 8’
Bourdon
Bourdon
8’
Quintadeen 8’
Quintadeen
8’ 8’ D
Fluit travers
FluitOctaaf
travers
4’ 8’ D
Octaaf
4’ 3’
Nasard
Octaaf
Nasard
3’ 2’ (uit Mixtuur)
Mixtuur
2’
Octaaf
2’ (uit III-IV
Mixtuur)
TertsIII-IV 2’
Mixtuur
Terts

I - Zwelwerk, C-g3

3
I -Roerf
Zwelwerk,
luit 8’ C-g
Roerf
luit
Viool
de8’Gambe 8’ (C-H Roerf luit)
Viool
de
Gambe
8’
(C-H
Roerf luit)
Fluit harmoniek 4’
Fluit
harmoniek
Salicionaal
4’ 4’
Salicionaal
4’ 2’
Gemshoorn
Gemshoorn
Kromhoorn2’8’ B/D
Kromhoorn 8’ B/D

Pedaal, C-f1 1
Pedaal,16’C-f
Subbas
Subbas8’16’
Violon
Violon
Octaaf 4’8’

Octaaf 4’

Koppels: HW + ZW, P + HW, P + ZW
Koppels: HW
+ ZW,
P + HW, P + ZW
Tramblant
doux
(Bédos)
Tramblant
(Bätz)
Tramblantfort
doux
(Bédos)
Crescendotrede
Tramblant fort (Bätz)
Nachtegaal
Crescendotrede
Klokjes
Nachtegaal

Klokjes

orgelbouwkunst, cultuur & ambacht in de 21ste eeuw
nieuwbouw • restauratie • onderhoud

orgelbouwkunst,
cultuur
& ambacht
in de 21ste eeuw
platinalaan
10 - 5234 gh
’s-hertogenbosch
nieuwbouw • restauratie • onderhoud
platinalaan 10 •-073
5234- 642
gh21’s-hertogenbosch
www.pelsenvanleeuwen.nl
20 • info@pelsenvanleeuwen.nl
www.pelsenvanleeuwen.nl • 073 - 642 21 20 • info@pelsenvanleeuwen.nl
VanWijnP&vL.indd 1

16-03-12 16:18

VanWijnP&vL.indd 1

16-03-12 16:18

orgel
studeren

aan het
Fontys Conservatorium
in Tilburg

internationale

Orgelconcerten
op zaterdagen in juli & augustus

ZA 23 JUN |

Věra Heřmanová

20.15 UUR | RABOBANK GROTE ZAAL | € 7,50

ZA 30 JUN |

Jean-Pierre Leguay

20.15 UUR | RABOBANK GROTE ZAAL | € 7,50

ZA 07 JUL |

Francoise Dornier & Patrick Delabre

20.15 UUR | RABOBANK GROTE ZAAL | € 7,50

ZA 14 JUL |

Wolfgang Baumgratz

20.15 UUR | RABOBANK GROTE ZAAL | € 7,50

Docenten:
Henco de Berg - Ad van Sleuwen
Toelatingsexamens
worden gehouden in april, mei en juni
Open dagen
in maart en november
Kijk op www.fontys.nl/conservatorium
voor meer informatie

volledig programma & tickets via

MuziekgebouwEindhoven.nl

