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De provincie Noord-Brabant heeft een rijk orgel-
bezit 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 vanzelfspre-
kend met dit prachtige instrument in aanraking. 
Om het tij te keren en de orgels en orgelmu-
ziek een nieuwe impuls te geven, ontwikkelt de 
Vereniging Brabantse Orgelfederatie ambitieuze 
plannen. Met een bestuur dat samenwerkt met de 
meeste Brabantse orgelkringen en andere belang-
hebbenden, 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 bevor-
deren. 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 belangstellen-
den kunnen lid worden van onze vereniging.

Bestuur
Het bestuur bestond begin 2013 uit Wim van der 
Ros, Engbert Tienkamp en Wijtse Rodenburg.
Adviseurs zijn Henk Kooiker en Ad van Sleuwen.

De Belastingdienst heeft de Brabantse Orgel-
federatie 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.

Vanaf de oprichting van Brabantse Orgelfede-
ratie beijvert onze vereniging zich voor het 
documenteren van ‘Brabants Orgelrijkdom’. 
Dit gebeurt door middel van publicaties in 
ons jaarlijks verschijnend magazine ‘Bra-
bants Orgelrijkdom’ (gratis!) en door middel 
van onze website waarop inmiddels zo’n 150 
locaties met een of meerdere orgels getoond 
en beschreven worden. Continu wordt ons 
bestand daarbij up-to-date gehouden en 
uitgebreid.
Tevens verschijnen jaarlijks minimaal twee 
cd’s als klankdocumenten van  ‘Brabants Or-
gelrijkdom’. Op deze wijze zijn inmiddels de 
recente klanken van ruim 50 orgels in onze 
provincie vastgelegd.
Ook verscheen in 2011 een unieke documen-
tatie in de vorm van een boek over ‘De or-
gelmakers Loret en hun orgels in Nederland’. 
Vergezeld van twee cd’s waarop het orgelspel 
op een achttal Brabantse Loret-orgels beluis-
terd kan worden, maakt deze uitgave tot een 
uniek verzamelobject.
Informatie over onze verenigingsuitgaven 
treft u op pagina 51 van dit magazine.

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

Documentatie

Beheer 
van orgels

Het zorgvuldig onderhouden van (kerk-)
orgels en een juiste klimaatbeheersing zijn 
essentieel voor het behoud van onze zeer 
kostbare (vaak ook historische) instrumen-
ten. Door een juist beheer worden soms aan-
zienlijke kosten voor nu en later bespaard. 
Daartoe zet onze Brabantse Orgelfederatie 
zich in om eigenaren van orgels hierbij van 
dienst te zijn door visitatie en rapportage 
door onafhankelijke orgeldeskundigen. Op 
deze wijze worden kerkbesturen geadvi-
seerd op welke wijze zij hun orgel(s) zo goed 
mogelijk kunnen beheren. Een belangrijke 
prioriteit van onze vereniging, die daarbij 
gesteund wordt door de Provincie Noord-
Brabant, die met name in het kader van 
monumentenzorg het belang hiervan onder-
streept. Dankzij de destijds door de provincie 
verstrekte subsidie kon dit project zorgvuldig 
worden opgestart.

Contactpersonen zijn Henk Kooiker en 
Wim van der Ros via 
beheer@brabantorgel.nl

Orgelagenda, 
internet en 
digitale nieuwsbrief

De jaarlijkse Noord-Brabantse Orgelagenda, 
waarin alle concerten en excursies in één 
overzichtelijke uitneembare agenda zijn opge-
nomen, vindt u in het midden van dit blad.
Raadpleeg voor de meest actuele status altijd 
onze website: www.brabantorgel.nl. 
Dit web-adres is ook het communicatiemiddel 
voor onze individuele en institutionele leden 
en informatiebron voor iedereen die iets we-
ten wil over de Noord-Brabantse orgelcultuur. 
De site wordt permanent uitgebreid met af-
beeldingen, inhoudelijke informatie en nieuws.
Voor de digitale nieuwsbrief kunt u zich  
opgeven via de website.

Contactpersoon is Wijtse Rodenburg via
info@brabantorgel.nl

Orgelfestival 
voor 
Nieuwe Muziek

Op zaterdag 25 mei 2013 wordt in Tilburg 
het Orgelfestival voor Nieuwe Muziek gehou-
den. Het eerste Orgelfestival voor Nieuwe 
Muziek, een initiatief van de Brabantse 
Orgelfederatie, vond plaats op 24 april 2010 
in Eindhoven. Dit festival werd toen gehou-
den op een drietal locaties, waarbij het Mu-
ziekgebouw als eerste podium gold. Recente 
composities van diverse Brabantse componis-
ten werden ten gehore gebracht waarbij het 
orgel in samenspel met vele andere – soms 
onverwachte - muziekinstrumenten en stem-
men kon worden beluisterd. 
Het festival dit jaar wordt georganiseerd in 
nauwe samenwerking met Fontys Hogeschool 
voor de Kunsten, afdeling Conservatorium. 
Diverse Brabantse componisten hebben een 
bijdrage geleverd, maar ook de compositie-
klas van het conservatorium levert bijdra-
gen. Gerenommeerde organisten, zangers 
en speellieden als ook studenten van de 
orgelklas van Fontys verlenen die dag hun 
medewerking in de Kapel van het conserva-
torium en in de Heikese Kerk. Het festival 
begint ’s ochtends in de Kapel van het Fontys 
conservatorium in Tilburg met een mini-
symposium, waarbij o.a. Daan Manneke, 
Henco de Berg en Jelena Bazova spannende 
stellingen poneren.
Meer info op bladzijde 32 en 33.
Meer en actuele informatie over dit Orgel-
festival voor Nieuwe Muziek op onze website 
www.brabantorgel.nl

Contactpersonen zijn Ad van Sleuwen en 
Wim van der Ros via 
festival@brabantorgel.nl

Zoals ieder jaar belegt de Brabantse Orgel-
federatie ook in 2013 weer twee orgelex-
cursies in de provincie. Centraal staat de 
orgelbouw in de 20e eeuw. Onze adviseur 
Orgelbeheer, Henk Kooiker, licht de ontwikke-
ling van het pijporgel in die periode in Noord-
Brabant toe vanaf pagina 6.
Tijdens de voorjaarsexcursie op zaterdag 20 
april staat de periode vanaf de ‘neobarok’ 
centraal en zal een vijftal orgels bezocht 
worden in het Land van Heusden en Altena, 
welke gebouwd zijn in de tweede helft van de 
vorige eeuw. Het programma en de gegevens 
over de te bezoeken orgels treft u op de 
pagina’s 6 tot 9 van dit magazine. 
Tijdens de najaarsexcursie op zaterdag 28 
september zullen diverse orgels uit de eerste 
helft van de 20e eeuw worden bezocht in 
Eindhoven. Orgels met een voor die tijd 
herkenbaar karakter staan op de agenda en 
worden beschreven op de pagina’s 38 en 39.
Zoals gebruikelijk zal tijdens iedere excursie 
een cd met recente opnames van deze orgels 
als klankdocument worden uitgereikt aan de 
deelnemers van deze excursies.
Meer en actuele informatie over deze orgel-
excursies op www.brabantorgel.nl

Contactpersonen zijn Henk Kooiker en 
Wim van der Ros via 
excursie@brabantorgel.nl

Excursies

2

Brabants Orgelrijkdom 2013
6e jaaruitgave.

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

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

E-mail: info@brabantorgel.nl

Rabo-bankrekening 
IBAN: NL87RABO0110935837
BIC: RABONL2U 
t.n.v. Brabantse Orgelfederatie.
K.v.K. Oost-Brabant 1720 2724. 

Redactie en fotografie 
(tenzij anders vermeld):
Wim van der Ros,
Wijtse Rodenburg.

Vormgeving:
Wijtse Rodenburg

Correctiewerk:
Annie van der Ros-Jochem

Druk: Koninklijke BDU, Barneveld

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

www.brabantorgel.nl

“Het jaarmagazine ‘Brabants Orgelrijkdom’ onderstreept ook dit jaar weer het belang 
van de instandhouding van de Brabantse orgels als cultureel erfgoed. Daarover 
vertellen in dit magazine o.a. orgelliefhebbers, orgelmakers en één van Brabants 
jongste aangestelde organisten. 
Twee excursies worden dit jaar georganiseerd rond het thema ’de orgelbouw in Brabant 
in de 20e eeuw’. Daarover vindt u uiteraard de nodige documentatie. 
Het op 25 mei te houden ‘Orgelfestival Nieuwe Muziek’ in Tilburg zal beginnen met 
een pakkend symposium, waarbij Daan Manneke ons een stelling voorlegt ‘Het orgel 
heeft afgedaan!?’. Oordeelt u mee! En geniet daarna van orgelmuziek in een andere 
dan gebruikelijke zetting!
Uiteraard toont de orgelagenda dat er ook dit jaar weer heel veel te genieten is op 
het gebied van orgelbespelingen op veel waardevolle orgels in onze provincie.
Dankzij de medewerking                   van onze adverteerders en sponsor is de uitgave 
van dit gratis magazine                       ook dit jaar weer mogelijk. En dankzij de vorm-
geving door bestuurslid                        Wijtse Rodenburg kunt u van dit magazine in 
zijn prachtige opmaak                          genieten. 
Kijk voor actualiteiten                           ook op onze website www.brabantorgel.nl.
Geniet van de inhoud  van                              dit magazine en lever ook met uw inzet in een 
gezamenlijke inspanning                              een bijdrage aan de instandhouding van onze 
Brabantse orgelcultuur.”

Wim van der Ros
Vice-voorzitter Brabantse Orgelfederatie

Vereniging

Stichting DELAfonds
Dankzij een door de stichting DELAfonds verstrekte subsi-
die voor de Documentatie van de Brabantse Orgelfedera-
tie, is het mogelijk veel informatie over de orgels in Noord-
Brabant vast te leggen. Zo wordt gewerkt aan een bestand 
met informatie en foto’s van Brabants Orgelrijkdom, dat 
o.a. via 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 2013, een documentatie van wat 
dit jaar belangrijk is op orgelgebied in Noord-Brabant, is 
mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit deze sub-
sidie van de stichting DELAfonds.
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Hoe kwam de burgemeester van Ber-
gen op Zoom eigenlijk bij de Orgelfede-
ratie terecht? Han, nog in zijn burge-
meesterskamer, vertelt: “Ik werd door 
een van de bestuursleden van de BOF 
benaderd en die raakte meteen een 
snaar… Hij had zich blijkbaar verdiept 
in mijn persoon door contact te hebben 
met Henk Verhoef, een familielid van 
me, die nu organist is van de Amster-
damse Nieuwe Kerk. Ik heb namelijk 
vroeger zelf ook orgel gespeeld. In mijn 
geboorteplaats Ootmarsum werd ik, 
zo’n twaalf, dertien jaar oud, een keer 
door de pastoor gevraagd om op het 
grote orgel van de Simon en Judaskerk 
in te vallen voor de zieke organist. Hij 
wist dat ik pianoles had en dacht dat 
ik wel even de samenzang zou kun-
nen begeleiden op dat prachtige grote 
Epmann-orgel. Zo heb ik eigenlijk leren 
improviseren. Ik kende de melodielij-
nen wel, maar moest zelf al spelend 
tijdens de mis uitzoeken welke akkoor-
den daar bij passen.” 

Na vier jaar voorzitterschap van de 
Brabantse Orgelfederatie heeft
Han Polman afscheid genomen 
van onze Vereniging. 
Hij heeft deze nevenfunctie met veel 
plezier naast zijn burgemeesterschap 
van Bergen op Zoom vervult, 
maar door zijn benoeming tot 
Commissaris van de Koningin in Zeeland 
kwam er een einde aan.

Al die tijd is de liefde voor het orgel 
gebleven, omdat hij al vroeg ervaren 
had dat de orgelmuziek een grote 
invloed heeft op de sfeer in de kerk, 
de geloofsbeleving van mensen en hoe 
orgelspel momenten tijdens de dienst 
met elkaar kan verbinden. Deze liefde 
voor de orgelmuziek, de jeugdherin-
neringen aan zijn eigen periode als 
organist in Ootmarsum en dat hij als 
burgemeester in Bergen op Zoom een 
heel rijke orgelcultuur aangetroffen 
had, hebben hem gemotiveerd om ja te 
zeggen op de vraag om voorzitter van 
de BOF te worden. “Ik was betrokken 
als lid van het comité van aanbeve-
ling voor de restauratie van het grote 
Ibach-orgel hier in de Gertrudiskerk. 
Eigenlijk is het intussen een soort or-
gelpark daar met vijf orgels. Ik dacht, 
dit is mooi, voor mijzelf, voor Bergen 
op Zoom èn voor Brabant” vertelt 
Polman, “want ik zag dat we het ‘merk 
Brabant’ nog sterker kunnen maken als 
we verbindingen leggen tussen cultu-
reel erfgoed, economie, en bijvoorbeeld 
toerisme. De Orgelfederatie had al een 
goede basis waarbij ik zag dat er een 
grote bereidheid was alles te delen en 
samen te werken. Het was geen intern 
chauvinisme, maar externe trots. Dat 
was dus wel een snaar die me raakte. 
De enorme rijkdom die je hebt aan 
instrumenten, dat je daarover wil publi-
ceren en ze laten zien en horen. Toen 
ik bij de club was heb ik gezien dat de 
BOF in die periode is geprofessionali-
seerd, met het Loret-boek, de website, 
het magazine, het Festival Nieuwe Mu-
ziek en de excursies, en dat is allemaal 
vrijwilligerswerk!” 
Terugkijkend ziet de oud-voorzitter dat 
die vier jaar ook gewerkt is aan het 
opzetten van hulp bij het beheer en 
onderhoud van orgels door adviezen te 
geven aan kerken en gemeenten. Dat 
vraagt nog wel om een doorstart, zeker 
in een tijd dat veel kerken worden 
gesloten. Dan moeten er afspraken ge-

maakt worden. Bij zijn contact met de 
bisschop van Breda, die over Zeeland 
en West-Brabant gaat, staat dit ook op 
de agenda. Hij hoopt dat gemeenten op 
tijd worden betrokken bij sluitingsplan-
nen en dat ook de waardevolle orgels 
worden meegenomen bij de besluitvor-
ming over hoe de vaak beeldbepalende 
gebouwen een herbestemming kan 
worden gegeven.

Als Han Polman geen commissaris in 
Zeeland geworden was, had hij graag 
nog met de BOF de uitdaging aange-
gaan om meer aandacht te geven aan 
de jeugd. “Hoe kunnen we die muziek 
weer aantrekkelijk maken voor jonge-
ren, zoals ik zelf dat instrument ontdekt 
heb.” Ook denkt hij dat relaties leggen 
met andere soorten van muziek heel 
belangrijk kan zijn om het orgel een 
nieuwe impuls te geven. “Niet alleen 
in kerkdiensten of met de klassieke 
orgelliteratuur, maar andere werel-
den aanspreken, bijvoorbeeld met een 
harmonie in een dorp die iets samen 
met het orgel doet of door improvisa-
tie, of moderne muziek, jazzmuziek 
en zo.” Polman wijst daarbij ook op 
zijn ervaringen in Bergen op Zoom 
waar bijvoorbeeld tijdens het jaarlijkse 
jazzweekend in de kerk ook speciale 
oecumenische diensten werden geor-
ganiseerd met heel veel muziek erin. 
Hij herinnert zich: “We hadden jazzpi-
anist Bert van den Brink eens met een 
zangeres. Hij bespeelde ook het Ibach-
orgel en dat was een geweldig succes. 
We hoorden volledig nieuwe klanken uit 
ons instrument komen, dan weer een 
soort big band, dan weer alsof een klein 
combo speelde. Dat heeft veel mensen 
enthousiast gemaakt voor het orgel. 
We hebben ook Ali B een keer met het 
Ibach-orgel en een koor laten optreden 
bij de nieuwjaarsreceptie tijdens het 
800-jarig bestaan van de stad. Daar 
waren toen veel jongeren bij die nog 
nooit een orgel gehoord hadden. Ik heb 
als burgemeester kunnen stimuleren 
dat het veel gebruikt werd en ook bij 
mijn afscheidsreceptie zal het orgel 
weer klinken” verzekert hij.

“Vanuit mijn ervaring met de BOF in 
Brabant kan ik in Zeeland vanuit de 
rijkdom aan orgels in bestuurlijke zin 
de verbindingen die nodig zijn, gaan 
stimuleren. Maar wel vanuit de eigen-
heid en kracht van iedere gemeente 
waar een belangrijk instrument staat. 
Uiteindelijk sta je dan samen sterker. 
Je kunt dat vertalen naar kunst en 
cultureel erfgoed, dat wat Zeeland alle-
maal te bieden heeft, ook op het gebied 
van orgels. Ik weet nog niet precies 
wat er op dat gebied in Zeeland speelt, 
maar ik zal ze zeker adviseren om eens 
naar de Brabantse buren te kijken om 
daar lering uit te trekken.”

BOF voorzitter

De toekomst

Het orgel in Zeeland

Omdat Han aan het kerkplein woonde 
kon hij thuis op de piano een beetje 
voor-oefenen en mocht hij op elk mo-
ment met de kerksleutel op zak naar 
dat enorme instrument om het daar uit 
te proberen. “Zo heb ik een paar jaar 
elk weekend vier diensten op piano en 
orgel gespeeld tot de organist weer 
beter werd. Daarna werd ik invaller. 
Die ervaring was ontzettend leuk en 
heel leerzaam!” 
Dat improviseren in de kerk bracht 
hem ook in contact met jazzmuziek. 
Tijdens zijn studie aan de Universiteit 
van Twente heeft hij menige keer met 
een klein jazzcombo in allerlei restau-
rants al improviserend aan de piano 
diner-dansants verzorgd. “Met het 
geld dat ik daarmee kon sparen kocht 
ik later geen autootje, zoals mijn 
vrienden deden, maar een nieuwe 
vleugel, die ik nog steeds heb… Daar 
spelen mijn kinderen nu op, en ikzelf 
ook natuurlijk!” 
Han komt uit een muzikaal gezin, zijn 
zus speelt dwarsfluit en zijn broer is 
professioneel violist in verschillende 
orkesten, zoals bij Frans Brüggen. Van 
zijn ouders moest hij elke dag op ‘n 
vaste tijd een half uur repeteren. Toen 
vond hij het maar niets dat zijn vriend-
jes dan nog wel buiten mochten spelen, 
en hij niet, “maar ik ben ze nog steeds 
eeuwig dankbaar dat ze piano spelen 
toen in het ritme van de dag hebben 
ingepland, want muziek is nog steeds 
mijn hobby.”
Op de vraag of hij nog wel eens orgel 
speelt antwoordt hij: “Eigenlijk niet, 
maar toen ik een tijdje terug minister 
Plasterk in Etten-Leur in de raadzaal 
ontmoette, improviseerde ik voor hem 
even over ‘Merck toch hoe sterck’ op 
het prachtige Jacobus Zeeman-orgel uit 
1699 dat daar staat. Toen werd ik me 
weer bewust dat je op zo’n klein orgel 
heel ingetogen moet spelen en je aan 
de tijdgeest van dat orgel houden. Dan 
klinkt hij het mooist, is mijn ervaring.” 
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Voorjaarsexcursie
zaterdag 
20 april

Op zaterdag 20 april belegt de 
Brabantse Orgelfederatie in 
samenwerking met het maand-
blad De Orgelvriend en de kring 
Noord-Brabant van de KVOK 
(de Koninklijke Vereniging van 
Organisten en Kerkmusici) haar 
traditionele voorjaarsexcursie. 

Bij deze excursie bezoeken wij 
een vijftal orgels uit de tweede 
helft van de 20e eeuw. In de na-
jaarsexcursie (zie vanaf blz. 36) 
komt de eerste helft aan bod.
In het begeleidende artikel 
schrijft Henk Kooiker over de 
ontwikkeling van de orgelbouw 
in de 20e eeuw. 
Bij deze voorjaarsexcursie kun-
nen wij de ontwikkeling gewaar 
worden van hetgeen zich af-
speelde vanaf de ‘neo-barok’. 
Daartoe starten wij ’s ochtends 
om 10.00 uur in Nieuwendijk
(de kerk is vanaf 9.30 uur 
open), en gaan via Werkendam 
(Dorpskerk) naar Sleeuwijk. 
Daar is koffie en soep verkrijg-
baar en kunnen de meege-
brachte boterhammen worden 
genuttigd. De excursie wordt 
afgesloten in Wijk en Aalburg, 
waar wij beide Hervormde Ker-
ken bezoeken.
Als organisten bij deze excursie 
kunnen wij Jaco van de Werken, 
Aldert van Hoornaar, Henk van 
Andel, Henk Kooiker en Sietse 
van Wijgerden beluisteren.
Zoals gebruikelijk krijgen de 
deelnemers aan de excursie aan 
het eind van de excursie een cd 
uitgereikt waarop orgelwerken 
staan welke recent met boven-
genoemde organisten zijn op-
genomen op deze vijf orgels en 
welke ook tijdens deze excursie 
zullen worden gespeeld.
Deelnemers aan de excursie 
ontvangen bij aanvang een 
programmaboekje alsmede aan 
het eind van de dag de genoem-
de cd. Zij betalen een bijdrage 
van € 15,- per persoon; leden 
van de Brabantse Orgelfederatie 
betalen een gereduceerde bij-
drage van € 12,- per persoon.
Bijzonderheden van de te be-
zoeken orgels treft op de vol-
gende bladzijden.

Het Van Vulpen-orgel 
in de Gereformeerde Kerk,  
Nieuwendijk 

Dispositie  

Nieuwendijk, 
Gereformeerde Kerk
Van Vulpen-orgel, 
1960

Hoofdwerk  C-g3

Prestant  8 vt 
Roerfluit  8 vt 
Octaaf  4 vt 
Spitsfluit  4 vt
Octaaf  2 vt
Mixtuur  5-6 st
Trompet * 8 vt

Rugwerk 
Holpijp  8 vt
Prestant  4 vt 
Roerfluit  4 vt 
Gemshoorn  2 vt 
Nasard  1 1/3 vt
Sexquialter  2 st
Scherp  4 st
Dulciaan  16 vt
Kromhoorn  8 vt 
Tremulant

Pedaal  C-f1
Subbas  16 vt
Prestant  8 vt 
Octaaf  4 vt
Mixtuur  5 st
Fagot  16 vt
Trompet  8 vt
Trompet  4 vt

Koppelingen: 
Hoofdwerk-Rugwerk 
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Rugwerk

* horizontaal 
geplaatst

De periode 1900 tot circa 1940 
werd gekenmerkt door een sterk 
besef dat het orgel in technische 
zin is te verbeteren ten opzichte 
van de instrumenten met een 

Opmerkelijk is dat, min of meer 
onafhankelijk van de invalshoek, 
in esthetisch en klanktechnisch 
opzicht wel aanzienlijke verande-
ringen zijn aan te wijzen:
1. Komend uit de laat-romantiek 
was een orgel voorzien van pneu-
matische tractuur en een dispositie 
die gekenmerkt wordt door veel 
nuances in de grondstemmen, veel 
8-voets registers en ook wel meer 
16-voets registers dan in de peri-
ode daarvoor.
2. Rond 1925 begint de invloed 
van de zogenaamde Elzaser Or-

gelreform ook in ons land door te 
dringen. Omdat in iedere periode 
zowel goede als ook kwalitatief 
minder goede instrumenten zijn 
vervaardigd, is voor ons op afstand 
van de voorliggende periodes nu 
wat beter een objectief oordeel te 
vellen, dat voornamelijk gebaseerd 
kan zijn op de klank en mogelijk-
heden van de instrumenten.
Het geheel pneumatische orgel in 
de Heilig Hart Augustijnen- of Pa-
terskerk te Eindhoven is een fraai 
voorbeeld van een laat-romantisch 
instrument van goede kwaliteit, 

gebouwd door Maarschalkerweerd 
in 1906. Het instrument is vrijwel 
ongewijzigd bewaard gebleven en 
in 2006 volledig gerestaureerd en 
in prima staat.
De eerder genoemde invloed van 
de Orgelreform en vooral invloe-
den uit Duitsland maken dat ook 
in ons land weer interesse ontstaat 
voor orgels met een meer op oude 
instrumenten geënte dispositie; 
men dacht in de periode rond 1930 
dat een renaissance- of barok-ver-
zameling van registernamen ook 
een klank uit die periode tot gevolg 

Beknopte geschiedenis 
van het pijporgel 
in Noord-Brabant 
tussen 1900 en heden 
in relatie tot 
de twee excursies.

1900-1940

door Henk Kooiker, 
akoestisch- en orgeladviseur

mechanische tractuur uit de eeu-
wen daarvoor. Ook werd geëxperi-
menteerd met nieuwe, goedkopere 
materialen, zoals pertinax, rubber-
doek en zink. Tot voor kort werd 
die periode dan ook aangeduid als 
‘vervalperiode’.

In  1959 werd aan de Gebroe-
ders Van Vulpen, orgelmakers te 
Utrecht, de opdracht verstrekt tot 
het bouwen van een nieuw orgel 
voor de Gereformeerde Kerk van 
Nieuwendijk. In maart 1960 werd 
het orgel in gebruik genomen. In 
de heroriëntatie van de orgelbouw 
kwam dit orgel tot stand en werd 
het een nadrukkelijk voorbeeld van 
de toen geldende ‘neo-barok’. Het 
orgel werd in die tijd dan ook als 
‘verfrissend, helder en sprankelend’ 
omschreven. In de huidige tijd beti-
telt men dit instrument eerder met 
‘scherp’.
Waar dit orgel gelukkig praktisch 
onaangetast is gebleven, is dit een 
boeiend voorbeeld van de orgel-
bouw uit die periode van ruim 50 
jaar geleden. Ook de oriëntatie op 
oudere instrumenten komt men 
tegen in het frontontwerp. Kleine 
tussenliggende ‘spiegelvelden’ on-
derstrepen dit. Ook de aangebracht 
horizontale Trompet is kenmerkend 
voor deze periode. De kleurstelling 
past geheel bij dit alles.
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Het Van Leeuwen-orgel 
in de Dorpskerk,  
Werkendam 

Toen aan het eind van de Tweede 
Wereldoorlog de oude Dorpskerk 
van Werkendam door een bombar-
dement werd getroffen, werd ook 
het Witte-orgel uit 1865 verwoest. 
De in 1952 gebouwde nieuwe kerk 
werd als kruiskerk met een tentdak 
ontworpen door de architecten Niel-
sen en Spruit. Een jaar later werd 
aan de firma Willem van Leeuwen 
te Leiderdorp de opdracht verstrekt 
tot de bouw van een nieuw mech-
nisch orgel (opus 300). Willem van 
Leeuwen was in zijn tijd in de or-
gelbeweging al georiënteerd op het 
historische orgel en het is bijzonder 
te noemen dat ook hij dan een me-
chanisch orgel bouwt met hoofd-
werk, rugwerk en pedaal. Daarbij 
was het meteriaal weliswaar van 
gebrekkige kwaliteit. Zo was de kas 
gemaakt van vurenhouten stijl- en 
regelwerk met triplex panelen. Bij 
de oplevering bleven 8 van de 20 
stemmen gereserveerd. In 1963 
voegde Van Leeuwen twee stem-
men toe, het jaar daarna worden 
door Pels & Van Leeuwen – per 1 
januari verkoopt Van Leeuwen zijn 
bedrijf aan de firma B. Pels & Zn 
te Alkmaar – met een geringe dis-
positieverandering de overige lege 
plaatsen opgevuld. Acht jaar later, 
in 1972, werd het orgel gerestau-
reerd door Pels & Van Leeuwen, 
waarbij windlade en mechanieken 
deels werden vernieuwd en geres-
taureerd en het orgel een nieuwe 
eiken kas kreeg met een sierlijker 
ontwerp. Tevens werden drie nieu-
we stemmen aangebracht. Twee 
jaar later werd het blinderingssnij-
werk aangebracht en werd het orgel 
geheel voltooid onder advies van de 
toenmalige organist Frans van Til-
burg, die het orgel bespeelde van 
1957 tot 1984.

zou hebben. Praktisch ontstond 
een eigen 20e eeuws orgeltype, 
veelal met elektropneumatische 
tractuur en voorzien van een mix 
van romantische grondstemmen en 
weer meer vulstemmen en tong-
werken met oude namen, zoals 
cimbel, tertiaan, ranket, sordun, 
kromhoorn etc. Een fraai en goed 
voorbeeld is het grote orgel in de 
Stadskerk St. Cathrien te Eind-
hoven, gebouwd in 1936 door de 
firma Verschueren en later, mede 
na oorlogsschade, enigszins aange-
past en vooral in de mixturen nog 

wat aangescherpt.
Ook het ongewijzigde orgel uit 
1948 in de Sint-Trudokerk te Eind-
hoven, eveneens van Verschueren, 
hoort bij dit type orgel en de eer-
dere periode, waarvan sommigen 
nu - al luisterend - weer de zeker 
aanwezige klankschoonheid menen 
te horen die we tot voor kort nog 
ontkenden.
Het opmerkelijke is dat juist op 
die wat grotere orgels van dit type 
tamelijk veel literatuur goed tot uit-
stekend te vertolken is en de naam 
‘compromisorgel’ zou eigenlijk beter 

kunnen worden vervangen door 
‘synthese-orgel’. In de najaars-
orgelexcursie zullen wij aandacht 
besteden aan orgels uit deze periode.
Overigens is een van de redenen 
dat deze orgels wel tot de verval-
periode worden gerekend, het feit 
dat ze vaak ontstonden in een 
periode dat er (te) weinig geld voor 
een goed orgel ter beschikking was 
en dus in de materiaalkeuze soms 
minderwaardige en weinig duur-
zame materialen werden gebruikt. 
Dat staat eigenlijk los van de stijl 
van de instrumenten.

1940-1970
Zoals in iedere periode komt er 
dan weer een nieuwe generatie 
die niet tevreden is met wat de 
vorige als ideaal zag. Reeds vanaf 
1930 dringt het besef door dat ook 
de mechanische aanleg van een 
instrument invloed op de klank 
kan hebben, ook al omdat door de 
mechanische tracturen een com-
pactere en meer logische opbouw 
noodzakelijk is. Dat is dan ook van 
invloed op de uiterlijke verschij-
ningsvorm.

Flentrop bouwt in 1941-‘44 een 
eerste mechanisch sleepladenorgel 
van ons land na vele jaren, in de 
Hervormde Kerk van Wageningen 
en in Brabant begint na de tweede 
wereldoorlog ook de opmars van 
deze instrumenten van vooral de 
firma’s (Pels &) Van Leeuwen, 
Vermeulen en Verschueren.
De periode, die dan gemakshalve 
met ‘neo-barok’ wordt aangeduid, 
heeft als ideaal een zuiver mecha-
nisch orgel met ondiepe kassen en 
een steile dispositie.
Vaak is een werk gebaseerd op 

slechts één 8-voets register, wordt 
een horizontale trompet op het 
hoofdwerk gedisponeerd, die 
weliswaar een nog ondiepere kas 
toelaat, maar als trompet niet in 
het plenum functioneert. Daar-
naast is er een voorliefde voor 
een Pedaalfagot 16 vt, i.p.v. de 
Bazuin uit vroeger tijden. Gekop-
peld aan het feit dat het fabrice-
ren van tongwerken duidelijk een 
leerproces blijkt, zijn met name de 
Fagotten met koperen schalbekers 
op halve lengte niet de fraaiste 
registers uit die periode.

Dispositie  

Sleeuwijk, 
Ontmoetingskerk
Pels & Van Leeuwen-
orgel, 1968. 
Restauratie 2012.

Hoofdwerk  C-g3

Prestant* 8 vt
Roerfluit ¹) 8 vt 
Octaaf ¹) 4 vt
Gedekte Fluit  4 vt
Quint  3 vt
Octaaf 2 vt
Sexquialter ¹)  1-2 st
Mixtuur  5 st
Trompet ¹)  8 vt

Borstwerk 
Holpijp ¹)  8 vt
Koppelfluit  4 vt
Nasard ¹²)  3 vt
Prestant ¹)  2 vt
Tertsfluit ²)  13/5 vt
Dulciaan  8 vt 
Tremulant

Pedaal  C-f1
Subbas  16 vt
Baarpijp  8 vt
Octaaf ¹)  4 vt
Fagot  16 vt

Koppelingen: 
Hoofdw.-Borstwerk 
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Borstwerk

*discant dubbelkorig

¹) 1894    ²) 2012

Het voormalige orgel in Sleeuwijk 
dateerde uit 1894 en was gebouwd 
door Jan Proper. Toen in 1968 een 
nieuw orgel gebouwd werd door 
Pels & Zoon, werden acht stemmen 
uit het Proper-orgel hierin opgeno-
men. Het orgel werd toen gebouwd 
onder advies van Jan Bonefaas. Het 
ontwerp grijpt in elementen terug 
op de historische orgelbouw, het-
geen o.a. blijkt uit het gebruik van 
spiegelvelden (van de in de discant 
dubbelkorige Prestant 8 vt). In de 
opbouw en de werkindeling zie je 
ook neobarokke elementen, maar 
qua klankbeeld sloot het deels aan 
bij het werk van Proper.
Bij de recente restauratie onder 
advies van Henk Kooiker werd het 
orgel geheel nagezien en geherinto-
neerd door Pels & Van Leeuwen te 
’s-Hertogenbosch. Hierbij werd o.a. 
een enkel koor uit de Mixtuur als 
zelfstandige Octaaf 2 vt bij half 
uitgetrokken stand te registreren. 
Bij de Sexquialter van het hoofd-
werk geldt dit ook voor het koor 
Quint 3 vt. De Spitsquint 1 1/3 vt 
van het Borstwerk werd opgescho-
ven naar een Nasard 2 2/3 vt en de 
drie sterke Scherp van het Borst-
werk werd vervangen door een 
Tertsfluit 1 3/5 vt. Hierdoor beschikt 
het orgel op zijn Borstwerk feitelijk 
over een Cornet décomposé. Mede 
door de totale herintonatie is een 
mooier klankbeeld ontstaan, terwijl 
door de aanpassing van de disposi-
tie de gebruiksmogelijkheden sterk 
zijn verbeterd.

Het Pels & Van Leeuwen-orgel 
in de Ontmoetingskerk 
Sleeuwijk 

Dispositie  

Werkendam, 
Dorpskerk
Van Leeuwen-orgel, 
1953, 1964, 1972.

Hoofdwerk  C-g3

Prestant  8 vt
Roerfluit  8 vt
Octaaf  4 vt
Gedekte Fluit  4 vt
Nazard  2 2/3 vt
Octaaf  2 vt
Cornet  3 st 
Mixtuur  4-6 st 
Trompet  8 vt

Rugwerk 
Holpijp  8 vt
Prestant  4 vt
Roerfluit  4 vt
Fluit  2 vt
Quint  11/3 vt
Sexquialter  2 st
Scherp  3 st
Dulciaan  8 vt
Tremulant

Pedaal  C-f1
Subbas  16 vt 
Prestant  8 vt
Fagot  16 vt

Koppelingen: 
Hoofdw.-Rugwerk
Pedaal-Hoofdwerk 
Pedaal-Rugwerk

Voorjaarsexcursie
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Het S.F. Blank-orgel 
in de Hervormde Kerk

Dispositie  

Aalburg 
(Wijk en Aalburg), 
Hervormde Kerk
S.F. Blank-orgel, 
1990

Hoofdwerk  C-g3

Prestant  8 vt
Holpijp  8 vt
Octaaf  4 vt 
Quint  3 vt 
Octaaf  2 vt
Cornet D 4 st
Mixtuur B/D 3-4 st
Trompet B/D 8 vt

Bovenwerk 
Gedekt  8 vt 
Fluit Travers D  8 vt
Fluit  4 vt
Gemshoorn  2 vt 

Pedaal  C-f1
Subbas  16 vt

Koppelingen: 
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Bovenwerk 
Hoofdw.-Bovenwerk

Opliggende
tremulant voor het 
gehele werk

De oudste vermelding van de kerk 
van Aalburg dateert uit 1012. Dit 
houten kerkgebouw is waarschijnlijk 
in de tweede helft van de 11e eeuw 
vervangen door een tufstenen kerk. 
De met riet gedekte kerk werd in 
1630 getroffen door blikseminslag en 
brandde geheel uit, waarna herbouw 
volgde. Een gevelsteen uit 1631 her-
innert hieraan. In 1944 werden kerk 
en toren ernstig getroffen door oor-
logsgeweld, waarna restauratie volg-
de welke pas in 1955 voltooid was. 
Een oude grafzerk uit 1449 is nog 
te vinden onder de toreningang. Het 
kerkinterieur heeft veel historische 
elementen. Zo dateren de geelkope-
ren kroonluchters uit 1503.
Bij het zien van het orgel in dit in-
tieme oude kerkje van de Hervormde 
gemeente van Aalburg (burgelijke 
gemeente Wijk en Aalburg) denkt 
de bezoeker direct te maken te heb-
ben met een oud historisch instru-
ment van de orgelmaker Van Oecke-
len. Maar het is wel ‘nieuw’. In 1828 
bouwde Van Oeckelen een nieuw or-
gel voor deze kerk. Nadat dit in 1944 
werd verwoest, werd het in 1945 
geheel afgebroken. In 1956 bouwde 
Verweijs, na de voltooide kerkres-
tauratie, een nieuw orgel. Reeds in 
1983 werd besloten dit te vervangen. 
Orgelmaker S.F. Blank te Herwijnen 
bouwde in 1990 een nieuw orgel op 
de historische ballustrade met on-
derbouw van Van Oeckelen. Het or-
gel, oorspronkelijk geadviseerd door 
Klaas Bolt en na diens overlijden door 
Aart van Beek, is geen reconstruc-
tie van het werk van Van Oeckelen, 
maar men liet zich hierdoor wel ori-
enteren. Qua klank is dit instrument 
geënt op de oud-Hollandse orgelbouw. 
Het schilderwerk in Biedermeijer 
kleurstelling werd verricht door W. van 
den Berg uit Lienden.

Wijk 
Dispositie  

Wijk
(Wijk en Aalburg), 
Hervormde Kerk
K.B. Blank-orgel, 
1972

Hoofdwerk  C-g3

Bourdon (af c) 16 vt
Prestant 8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Gemshoorn 4 vt
Octaaf 2 vt
Cornet 4 st
Mixtuur 5-6 st
Trompet B/D  8 vt
Tremulant

Positief 
Gedekt 8 vt
Prestant 4 vt
Fluit 4 vt
Nazard 3 vt
Octaaf 2 vt
Woudfluit 2 vt
Sexquialer 2-3 st
Dulciaan 8 vt
Tremulant

Pedaal  C-f1
Bourdon 16 vt
Prestant 8 vt
Bazuin 16 vt

Koppelingen: 
Positief-Hoofdwerk
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Positief

In 1972 werd door de orgelmaker 
K.B. Blank onder advies van Willem 
Talsma een nieuw orgel geplaatst. 
Het verving het oude orgel dat de 
Fa. Dekker uit Goes hier in 1920 
plaatste. Het orgel kreeg 20 stem-
men verdeeld over Hoofdwerk (bo-
venmanuaal) en Positief (onder-
manuaal). Opmerkelijk is dat de 
manuaalkoppel het Hoofdwerk aan 

De wat late orgels uit die tijd zijn 
vaak goed geproportioneerd, van 
goede en logische mechanische 
vorm en van een consequente stijl 
en opbouw van het prestanten-
plenum.
Goede voorbeelden van orgels uit 
deze periode zijn de orgels in de 
Stephanuskerk te Moerdijk, Mar-
cussen 1965, te beluisteren op CD 
Brabantse Orgelrijkdom XII van 
de Brabantse Orgel Federatie uit 
2012, de Sacramentskerk te Breda, 
Flentrop en Vermeulen 1958, en 
het Van Vulpen-orgel in Nieuwen-

dijk uit 1960 dat op het program-
ma van de voorjaarsexcursie van 
dit jaar staat.
Deze drie orgels tonen in onge-
wijzigde staat wat het klankideaal 
in die periode was: een zekere 
scherpte en niet al te sterk ont-
wikkelde grondtoon is één van de 
kenmerken.

Dat ook dit laatste type instrument 
op den duur weer aan het einde 
van de mogelijkheden qua ontwik-
keling kwam, lijkt normaal en met 

1970-heden

name het gebrek aan draagkracht 
ging steeds meer als een nadeel 
gelden. Pioniers als Willem Retze 
Talsma en Klaas Bolt wilden een 
meer ‘vocaal’ gericht klankbeeld, 
zoals zij dat dachten te vinden in 
de Nederlandse ‘gemeentezang-
orgels’, wat dat dan ook moge zijn.
Als reactie werden ook vele in onze 
oren te scherp klinkende instru-
menten uit de periode 1940-1970 
voorzichtig of rigoureus omge-
bouwd en ‘verbeterd’, overigens 
met zeer wisselend resultaat. Het 
blijkt dat een goed gebouwd orgel 

uit die tijd weinig ruimte laat voor 
aanpassen en een wat minder 
doordacht type soms verrassend 
in positieve zin kan worden aange-
past.
Zo zijn de orgels van de Dorps-
kerk te Werkendam, Van Leeuwen, 
1953, aangepast in 1964 en 1972, 
en Sleeuwijk, Pels & Van Leeuwen, 
1968, aangepast en opnieuw geïn-
toneerd in 2012, goede voorbeel-
den van een ombouw met het doel 
meer grondtoon en klankkwaliteit 
te verkrijgen. Beide orgels zijn 
daarom opgenomen in de voor-

jaarsexcursie en u kunt dus zelf 
daarover een oordeel vellen.
Ook de geheel nieuw gebouwde 
orgels laten een verandering van 
scherp en dun naar meer grondto-
nig zien in bijvoorbeeld het orgel 
van de Hervormde Kerk te Aalburg, 
met ook een nieuwe ‘oude’ kas 
(naar Van Oeckelen) en een klank 
die al meer richting 19e eeuw gaat, 
terwijl het orgel in de Hervormde 
Kerk te Wijk uit 1972 consequent 
in een historiserende stijl is ge-
bouwd door orgelbouwer Blank.
Ook deze orgels zijn opgenomen in 

de voorjaarsexcursie van zaterdag 
20 april in het Land van Heusden 
en Altena. 

De BOF wil met de twee orgel-
excursies in 2013 laten zien en 
vooral horen, dat iedere peri-
ode een eigen geluid heeft, dat 
niet beter of slechter behoeft te 
zijn dan dat uit andere tijden.
Nu we wat meer op afstand in 
de tijd zijn gekomen, is het mo-
gelijk van de drie boven aan-
gegeven duidelijk herkenbare 
stijlen te genieten. 

Aalburg 

het Positief koppelt.
In het zoeken naar een betere 
windvoorziening dan de tot nu toe 
gebruikelijke magazijnbalg, wer-
den twee balgen boven elkaar ge-
plaatst. 
Het orgel kreeg een Werckmeister-
stemming* op a = 440 Hz. 

* Zie bladz. 22 over stemmingen.

Voorjaarsexcursie

Het K.B. Blank-orgel 
in de Hervormde Kerk 
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Thuis in Boxmeer

Wout van Kuilenburg 
  Het orgel in de genen...  

In zijn huis in een buitenwijk van 
zijn woonplaats Boxmeer tref ik 
hem in zijn woonkamer te midden 
van kasten vol cd’s en orgelboeken 
en aan de muren afbeeldingen van 
orgels, de neerslag van een leven 
lang met orgels bezig zijn. Dat hij 
zich helemaal in de geschiedenis 
van orgelbouw in deze regio heeft 
ingegraven, is eigenlijk het gevolg 
van een auto-ongeluk dat hem op 
24-jarige leeftijd is overkomen. De 
handicap die hij daaraan overhield 
zette zijn leven op zijn kop. Het 
lukte hem nog om bijna twintig jaar 
door te werken in de school waar hij 
net als onderwijzer begonnen was, 
maar zijn passie om als organist in 
de Hervormde Kerk van Boxmeer 
te functioneren moest hij ook bij-
stellen. Wout is echter orgel blijven 
spelen en begeleidt nu nog steeds 
met veel plezier de gemeentezang 
in het Protestantse kerkje van Box-
meer op het prachtige Knipscheer-
orgel uit 1873, weliswaar alleen 
middels akkoorden met de rech-
terhand en rechtervoet. Nadat hij 
zijn onderwijzerswerk moest stop-
pen, het ging niet meer, is Wout zijn 
tijd volledig gaan besteden aan zijn 
passie: de orgels, hun context in de 
geschiedenis en achtergronden be-
paald door religie, samenleving en 
techniek.

Terugdenkend waar zijn belangstel-
ling voor het orgel vandaan komt 
zegt Wout dat hij als jongetje thuis in 
zijn geboorteplaats Oss op het twee-
dehands Mannborg zuigwindharmo-
nium leerde spelen. “Een prachtige 
technische doorsnedetekening van 
de constructie van een harmonium 
in mijn muziekboek intrigeerde me. 
Toen mijn vader zelf een nieuwe 
kast om het harmonium ging bou-

wen en ik zag dat het binnenwerk 
inderdaad overeenkwam met die te-
kening, wekte dat de interesse voor 
de samenhang tussen de muziek en 
de erachter liggende techniek.”

Vanaf zijn veertiende jaar was Wout 
organist in de Protestantse Kerk van 
Oijen. Daar stond toen ook een har-
monium. Maar toen de Hervormde 
Kerk van Oss tijdens zijn examen-
jaar werd afgebroken, bleef het 
pneumatische orgel daar in weer en 
wind achter. Hij zag toen een kans 
om in Oijen voor 400 gulden een 
echt orgel te krijgen en heeft toen 
met een aantal anderen, waaronder 
zijn vader, dat orgel in Oss snel uit 
elkaar gehaald en op boerenwagens 
met trekkers naar Oijen gereden. 
Ondanks zijn examenwerk is het 
hem gelukt om het daar in de kerk 
weer op te bouwen. “Zo raakte ik 
meteen vertrouwd met de pneu-
matische techniek”, herinnert Wout 
zich, waardoor zijn inzicht in de or-
gelbouw zich stapje voor stapje ver-
breedde. 
Dat zette hem ook aan tot onderzoek 
naar de in nevelen gehulde historie 
van dit anonieme, oorspronkelijk 
mechanische sleeplade-orgel dat 
hier sinds 1823 stond. “Het ingeni-
euze systeem van de in 1937 aan-
gebrachte Barker-hefbomen onder 
de ventielen fascineerde me, maar 
ook wat er langer geleden allemaal 
met het orgel was gebeurd. Daarbij 
kwam ook de orgelmakersfamilie 
van Nistelrooy in beeld, waarvan 
vader Paulus het orgel in 1823 in 
Oss plaatste. Dit was de aanzet 
tot mijn boek ‘Het werk van de 
orgelbouwfamilie Van Eijsdonck/
Van Nistelrooy/Kuijte’ dat in 1983 
werd uitgegeven.”

Wout van Kuilenburg heeft zich een groot deel van zijn leven 
verdiept in de geschiedenis van de orgelbouw in Oost-Brabant, 
ofwel ‘het land van Cuijk’ en Noord-Limburg. Hij is daarbij tot de 
conclusie gekomen dat deze niet los kan worden gezien van 
invloeden tot ver in België en in Duitsland waar orgelbouwers in 
de loop der tijden en onder diverse omstandigheden met elkaar 
samenwerkten, elkaar opvolgden of familierelaties hadden. 
Verbanden die nog lang niet allemaal in kaart zijn gebracht en waar 
door onderzoek in archieven en aan de orgels zelf nog steeds 
verrassingen boven water komen en waar nog steeds heel veel te 
ontdekken valt. 

Harmonium

Een orgel op 
boerenwagens

Dat Wout van Kuilenburg na de 
HBS voor het vak schoolmeester 
koos werd mede ingegeven door-
dat het toen gebruikelijk was dat 
daaraan de functie van organist 
gekoppeld kon zijn. Het was in het 
verleden maar wat handig dat de 
schoolmeester leerlingen de gunst 
kon geven om ‘orgel te trappen’ als 
dat nodig was, bij begrafenissen en 
trouwerijen. Wout vertelt dat hij 
veel mensen geïnterviewd heeft die 
als kind enorme keet konden trap-
pen tijdens dat orgeltrappen en 
daar nu nog smakelijk over kunnen 
vertellen. “Veel in de oorlog ver-
dwenen kerkjes die langs de Maas 
stonden hadden immers geen elek-
tromotor voor de windvoorziening. 
Wel leerden deze jongens zo dat 
instrument kennen terwijl ze de ka-
rakteristieke muffe lucht opsnoven 
die altijd rond zo’n orgel hangt. Dat 
gebeurde later niet meer.” 

Schoolmeester/
organist
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En koren in katholieke kerken ston-
den steeds minder boven bij het or-
gel, maar bij het altaar op het koor. 
Wout stelt: “Je kunt proberen wat je 
wilt om jongeren bij het orgel te be-
trekken, maar zo dicht als die orgel-
trappers toen bij het orgel kwamen, 
dat zal niet gauw meer gebeuren…”

Wout leerde zijn vrouw bij het car-
naval in 1971 kennen en kreeg in 
dat jaar ook een aanbod als school-
meester-organist in Boxmeer. Een 
keerpunt in zijn leven, zoals hij het 
zelf formuleert, ook vanwege het 
auto-ongeluk dat hem kort daarna 
trof en dat zijn leven en toekomst 

een andere wending gaf.
Voordat hij met zijn vrouw in Box-
meer een woning kreeg ging hij op 
kamers in het Karmelieten-klooster 
en mocht daarom het orgel van de 
Sint-Petrusbasiliek bespelen. Nie-
mand kon hem echter iets zinnigs 
vertellen over de geschiedenis van 
dat oude instrument. Het zou van 
de 17e eeuwse orgelbouwer Rup-
recht zijn. In Antwerpen ontdekte 
hij bij toeval in de kapel van het 
voormalige Elisabeth-gasthuis een 
Blasius Bremser-orgel uit 1675 met 
een nagenoeg identieke opbouw 
als het Boxmeerse orgel zoals hij 
dat van een oude vooroorlogse af-
beelding kende, waarbij het huidige 
rugwerk nog in de onderkas geïn-
tegreerd was. Die ontdekking zette

van wist, over ingrepen van deze 
orgelbouwers in de Protestantse 
Kerk van Grave na de bliksemin-
slag in 1866. Voor de vernieuwer 
F.C.Smits I had dit instrument een 
belangrijke ‘etalage’-functie, maar 
toen niet hij, maar Gradussen de 
opdracht kreeg het orgel na grote 
schade te herstellen, was hij zo in 
zijn wiek geschoten dat hij zich in 
Grave niet meer heeft laten zien. 
Van Nistelrooy kreeg in 1868 de 
opdracht om het Titz-orgel in de 
Hervormde Kerk van nieuw pijp-
werk te voorzien. Nu hij dit weet 
geniet hij weer met heel andere 
oren als hij luistert naar beide or-
gels bij het jaarlijkse dubbelcon-
cert dat orgelkring ‘Gregorius van 
Dijk’ daar organiseert. “Ik heb een 
cd-tje waar beide orgels op staan 
en als je dan dat verschil hoort 
tussen die pijpen van Smits en die 
van Van Nistelrooy, dat is gewoon 
fenomenaal.”

Bij een lezing in Oss met de titel 
‘Een orgeltuin in het Maasaland’ 
poneerde Van Kuilenburg zijn stel-
ling dat dankzij de karmelieten 
het Maasland en Brabant een rijke 
orgelgeschiedenis hebben. Deze 
kloosterorde kwam in 1652 van-
uit Vlaanderen naar Boxmeer. On-
danks de invloed van het einde van 
de Tachtigjarige Oorlog in 1648 op 
de samenleving, waarbij alleen de 
Gereformeerde godsdienst nog 
getolereerd werd, konden in deze 
streken goede instrumenten tot 
stand komen. Dat was in de hier 
ruim aanwezige vrijheerlijkheden 
waar de katholieke godsdienst wel 
vrijheid genoot. Gesteund en ge-
financierd door Duitse Freiherren 
werden in vrijheerlijkheden als 
het Graafschap Megen, het Land 
van Ravenstein, de Commande-
rij van Gemert, het ambt Oeffelt 
en de Baronie van Boxmeer fraaie 
instrumenten geplaatst. Een in-
vloedrijke figuur daarbij was de 
karmeliet Benedictus Buns, orga-
nist en componist in Boxmeer. Hij 
beijverde zich rond 1700 voor de 
bouw van vele orgels in de streek 
waarbij zijn contacten met Duitse 
orgelbouwers van invloed waren. 
Later hebben in de 19e eeuw de 
katholieke families Smits en Van 
Nistelrooy/Kuijte van de aanwe-
zigheid van de karmelieten kun-
nen profiteren.

Behalve dat Wout in de loop der 
tijd een levende orgel-encyclope-
die geworden is van deze regio 
met een inmiddels zeer omvang-
rijk archief van gegevens en on-
derzoeksresultaten, is hij ook een 
van de organisatoren van concer-
ten op die orgels. Dat is begonnen 
met een groepje van vier belang-
stellenden die in 1989 een stich-
ting oprichtten om in stand te hou-
den wat er was overgebleven van 
de activiteiten van die kerkorgel-
fabriek voorheen Johann Winkels 
& Zoon uit Boxmeer. Wout is nog 
steeds secretaris van die stichting.
Een van de eerste acties was een 
poging om het Winkels-orgel dat 
in de kapel van het huidige cul-
turele centrum De Weijer stond 
wellicht te verhuizen naar het ko-
ningskerkje in Vierlingsbeek waar 
ze alleen een oud harmonium had-
den. “Toen we daar gingen kijken 
lag er allemaal houtmeel onder 
het orgel en men dacht dat het 
wel houtworm zou zijn. Het bleek 
echter te lekken uit de dubbele 
wand van de zwelkast: het was er 
als geluiddempende isolatie inge-
stopt. Het orgel is daar toch geble-
ven en is helemaal opgeknapt. He-
laas wordt het nu nooit gebruikt”, 
vertelt Wout.
Zij wilden in die begintijd die Win-
kels instrumenten ook laten horen. 
Van lieverlee breidde dat zich ech-
ter uit tot steeds meer orgels in 
de omgeving. Dat heeft toen twee 
jaar later geresulteerd in het star-
ten van de Orgelkring Land van 
Cuijk en Noord-Limburg ‘Gregori-
us van Dijk’, waar Wout dus mede-
oprichter en bestuurslid van is. En 
daar werden ook Noord-Limburgse 
orgels bij betrokken. Geografisch 
bestrijken zij het gebied ten oosten 
van de Peel tussen Grave en Ven-
ray. Er worden al jarenlang con-
certen georganiseerd waarbij bij 
voorkeur aan jonge veelbelovende 
organisten, jongens en meisjes uit 
de streek die orgelles hebben, een 
platform wordt gegeven om zich te 
presenteren. Zo heeft bijvoorbeeld 
Jeroen van Kleef eind vorig jaar 
een bijzonder concert gegeven in 
Gassel en Escharen n.a.v. de uit-
gave ‘Canon van Grave’, waarin de 
orgelgeschiedenis van Grave en 
omgeving een van de vijftig ven-
sters is. 
“Wat ook heel leuk is dat Tineke 
Steenbrink, nu een kunstrijk orga-

nist, heel lang geleden registrante 
was bij mijn Oostduitse vriend die 
toen in Grave speelde”, vertelt 
Wout met trots. “En intussen heeft 
ze menig prachtig concert bij ons 
gespeeld, ook samen met haar zus 
Judith op viool.”
De laatste tijd wordt het wel moei-
lijker concerten te organiseren 
omdat soms meer vergoeding ge-
vraagd wordt voor het huren van 
de kerk. Dat is dan afhankelijk van 
hoe ‘orgel-minded’ de plaatse-
lijke deken, pastor of dominee is. 
Daar komt nog bij dat gemeenten 
minder subsidiegeld voor cultuur 
beschikbaar hebben. “Wij zouden 
het liefst bij het principe van vrije 
toegang met aan het eind ‘vrije 
gave’ blijven, zo laagdrempelig 
mogelijk,” zegt Wout, “maar mis-
schien moeten we ons bezinnen op 
toegangsprijzen of kaartjes of zo, 
maar dan kom je gelijk in een heel 
ander circus terecht…”

Een ander probleem dat in deze 
tijd opdoemt zijn de voorgenomen 
kerksluitingen. Bijvoorbeeld Op-
loo, Escharen en Gassel die voor 
dit jaar op de nominatie staan. “Ik 
kan eraan meewerken ze open te 
houden, maar daar geen orgel-
onderhoud plegen. Ik kan alleen 
maar proberen contact te houden 
met de mensen die de sleutels be-
heren, om wellicht daar concerten 
te blijven geven. De pastoor van 
de Elisabethkerk in Grave heeft al 
geopperd om al die orgels bij hem 
in de kerk neer te zetten… een ‘or-
gelpark Grave’… in een mega-pa-
rochie… In Oploo, waar in de Sint-
Matthiaskerk een prachtig net in 
2009 gerestaureerd Nolting-orgel 
uit 1790 staat, is nu een heel co-
mité ‘Kom-Oploo’ opgericht. Maar 
wat dat allemaal oplevert is niet 
duidelijk. Ook daar wordt gedacht 
aan een concentratie van orgels 
in die kerk… Zo zei een parochi-
aan van Oploo tegen mij: ‘I had 
a dream’ en doelde daarbij op het 
in stand houden van die bedreigde 
orgels. Er leeft dus nog wel het een 
en ander”, vertelt Wout hoopvol.

Op de vraag welke orgelmuziek zijn 
voorkeur heeft, geeft hij aan dat 
Bach’s muziek,  waarschijnlijk  door 
het  ordelijke,  hem met zijn HBS-B

Boxmeer 
en het Bremser-orgel

Boxmeer 
als startpunt

‘n Orgeltuin 
in het Maasland

Orgelkring
‘Gregorius van Dijk’

Kerksluitingen

Zijn favoriete 
muziek en orgels

hem aan het denken en de link 
was toen gauw gelegd. De Karme-
lieten zijn in 1652 vanuit Vlaan-
deren naar Boxmeer getrokken en 
waarom zouden zij dan niet hun 
Vlaamse orgelbouwer ook niet hier 
het orgel hebben laten bouwen… 
Dan wil Wout daar dan ook alles 
over weten en duikt hij meer en 
meer in de orgelbouw van de zui-
delijke Nederlanden. Uit archie-
fonderzoek concludeert hij dat 
Bremser het orgel waarschijnlijk 
in 1677 bouwde. Zoals in die tijd 
gebruikelijk was in deze regio, met 
anderhalf klavier. Hij ontdekt dat 
de beroemde karmelieten-compo-
nist Benedictus Buns, die organist 
was in Boxmeer, in 1687 aan zijn 
broodheer graaf Oswald III van 
den Bergh in ’s-Heerenberg vraagt 
om verbetering van het orgel en 
dat inderdaad een jaar later het 
orgel door Jon van Dijck uit Ge-
mert wordt uitgebreid tot een in-
strument met een Onderpositief. 
Dat is slechts het begin van Wout 
van Kuilenburgs ontdekkingstocht 
door de geschiedenis van het Sint-
Petrusbasiliek-instrument en in 
het verlengde daarvan alle andere 
orgels in de wijde omgeving.

“Het centraal gelegen Boxmeer, 
eigenlijk Gelre”, zegt Wout, ”is 
zo geschikt om vandaar uit alle 
invloeden vanuit het Rijnlandse 
gebied en Luik te onderzoeken, 
contacten te leggen met mensen 
daar, en dan zo de haakjes in de 
orgelhistorie te zoeken en te con-
troleren, steeds meer te weten te 
komen, dat is mijn uitdaging ge-
weest al die jaren. Neem nu het 
culturele centrum hier, een voor-
malig klooster, daar staat boven 
een orgel waar op staat: ‘Firma 
voorheen J.J.Winkels & Zoon, 
kerkorgelfabrikanten Boxmeer’. 
Niemand die er verder iets van 
weet en dan zoek ik uit hoe dat 
dan zit.” Wout duikt in archieven 
van gemeenten als Venray, Venlo 
of Oss om meer te weten te ko-
men. In het stadsarchief van Oss 
beschikt men nog niet zo lang over 
de voorheen in particuliere handen 
zijnde manuscripten van de orgel-
bouwers Van Nistelrooy en Kuijte 
uit Oss, waarover Wout, toen hij 
zijn boek schreef, niet kon be-
schikken. Daar ontdekte hij vorig 
jaar gegevens, waar hij nog niets 

Het Bremser/Verschueren-orgel 
(1677-1959)
in de Petrusbasiliek
van Boxmeer.
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mentaliteit het meest aanspreekt. 
“Als je zijn notenbeeld ziet, en je 
kijkt naar een kaart uit een draai-
orgel, dan zie je dat horen en zien 
samenvalt. Een orgel is so-wie-so 
een samenspel van kunst en tech-
niek, een ideale eenheid. Als je een 
orgelkast openmaakt dan word je 
ook geraakt door de symmetrie, de 
compositie van het geheel”. Verder 
vindt hij dat de muziek zo veel mo-
gelijk moet aansluiten bij de mo-
gelijkheden en oorsprong van het 
instrument waarop gespeeld wordt.
Een echte voorkeur voor een orgel 
heeft hij niet. Juist de verschillen en 
het eigene van ieder orgel maakt 
het zo interessant. “Als je een or-
gel van Bätz hoort, hoe de tonen 
over je heen rollen, ook afhankelijk 
van de ruimte waar dat instrument 
staat, natuurlijk, dan is dat zeer in-
drukwekkend”, glundert Wout.
“Denk eens aan het feit dat in de 
tijd dat die orgels gemaakt zijn, 
het gepeupel alleen het gebulk van 
een koe als hard geluid kende. Ver-
sterkers en luidsprekers waren er 
nog niet. Wat moet dat niet voor 
een indruk gemaakt hebben… Het 
horen bespelen van zo’n orgel. Dat 
moet schokkend geweest zijn in 

meerdere opzichten. Ja, ja….”

Aan het eind van het interview 
komt Wout nog even terug op zijn 
’eigen’ Knipscheer-orgel in de Pro-
testantse Kerk. Hij herinnert zich 
dat toen hij daar in 1971 kwam 
het Knipscheer-orgel eigenlijk als 
afgeschreven werd beschouwd. Er 
werden offertes gevraagd voor een 
nieuw klein orgel bij enkele orgel-
makers, maar er was er een bij die 
inbracht dat het Knipscheer-orgel 
misschien wel monumentale waar-
de had. Wout heeft toen de hele 
briefwisseling over het orgel, die 
in het archief, zat doorgenomen en 
kwam tot de conclusie dat restaure-
ren de moeite waard zou zijn. Het 
lukte hem iedereen te overtuigen 
en zo kon Verschueren al in 1972 
het orgel opknappen. Het klonk 
weer fantastisch. Maar toen moest 
het nog worden gecompleteerd. “Ik 
had ontdekt dat het uit Koudekerk 
aan de Rijn afkomstig was en toen 
ik daar een plaatje van zag, wist ik 
dat er een aantal Knipscheer-ele-
menten niet meegekomen waren 

toen het orgel in 1926 naar Box-
meer overgebracht was. Met een 
houtsnijder van hier ben ik toen 
daarnaar toe gegaan en zo hebben 
we de originele wangen opgemeten 
en hij heeft ze toen keurig uit ei-
kenhout gesneden. Ook de originele 
beelden die op het orgel gestaan 
hebben waren daar nog, maar die 
waren zo hoog dat ze hier bij ons 
niet zouden passen. Daarna hebben 
we in Wamel gekeken naar een klei-
nere 4-voets versie van ons 6-voets 
Knipscheer-orgel. Daar stonden 
ook beelden op en toen heeft onze 
koster, een man die normaal paar-
den van kermisdraaimolens maakt, 
bereid gevonden kopieën van die 
beelden te vervaardigen. Het orgel 
is toen nogmaals opgeknapt door 
Verschueren en opgeschilderd door 
de mensen van Gerard de Jongh uit 
Waardenburg. Sindsdien heb ik een 
plaatje van een orgel met de beel-
den èn de wangen. Het is nu een 
probleemloos orgel en zeker nu we 
vloerverwarming hebben gaat er 
nooit iets fout. Het zou nog mooier 
zijn om er ooit nog de voorbereide 
Vox Humana aan toe te voegen, 
maar dat laat ik dan maar aan mijn 
opvolger.”

Het Knipscheer-orgel
van Boxmeer

Het Knipscheer-orgel (1873)
in de Protestante Kerk
van Boxmeer.

J.C. van Rossum
Hoge Maasdi jk 8
4281 NG  Andel
T. :  0031(0)416 561790
F.:  0031(0)416 561874
M.:  06 53388734
E.:  info@rossumorgelbouw.nl
ht tp: / /www.rossumorgelbouw.nl
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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
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N I E U W E R K E R K  A / D  I J S S E L
Vrijheidslaan 55 - tel. (0180) 31 56 52 

Krabbendijke 
Nederhemert Nrd. 

Papendrecht

Krabbendijke 

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

Welkom

Tennesseedreef 16
3565 CJ Utrecht

Tel. 003130-2313541
Fax. 003130-2315476

E-mail: vulpen@proximedia.nl

www.vulpen-orgel.nl
NIEUWBOUW - RESTAURATIES - STEMMEN - ONDERHOUD

Restauratie Bätz-orgel TilburgGeldermalsen, Oud Ger.Gem. 2012

Gebr. van Vulpen bv.
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In gesprek met      orgelbouwer

De klank is de uitkomst van het totaal: 
het concept bepaalt hoe het gaat klinken.

Wetend dat zijn vader destijds organist 
was, is de vraag gerechtvaardigd of hij 
geboeid raakte door het orgel door de 
inspanningen van zijn vader. 
“Mijn vader was elektrotechnicus en 
daarnaast amateurorganist en zan-
ger. Er is ooit sprake van geweest 
om beroepsmusicus te worden maar 
zijn moeder vond dat het maar bij 
een hobby moest blijven. Hij heeft 
o.a. les gehad van Rocus van Yperen 
en Jan Bonefaas en zangles van de 
vrouw van Rocus van Yperen. Hij had 
een enorme orgelhobby en heeft ook 
zelf tweemaal een huisorgel gebouwd. 
Daarbij gebruikte hij vermoedelijk his-
torische laden en pijpwerk en bouwde 
er zelf zo een orgeltje omheen. Hij is 
organist geweest in de gereformeerde 
kerken in Gorinchem en daarna van 
het Hervormde kerkje in Dalem, waar 
hij 25 jaar organist geweest is op het 
Mittenreither-orgel. Hij heeft o.a. in 
1998 nog gespeeld op de Landelijke 
Orgeldag van De Orgelvriend ‘in en om 
Gorinchem’ toen ook ‘zijn’ kerk in het 
programma betrokken was.”
Wanneer begon jouw fascinatie?
‘Ik was al jong geboeid en gefasci-
neerd door het orgel als muziekinstru-
ment. En ik denk dat ik zo’n 6, 7 jaar 
was dat ik in Sleeuwijk in de vroegere 
Gereformeerde kerk aan de dijk de 
toetsen mocht indrukken bij het stem-
men. Daar stond een eenklaviers me-
chanisch orgel met zijkantbespeling. 
Toen ik zo’n 10 jaar was, kocht mijn 
vader een tweeklaviers pedaalharmo-
nium. Eerst heb ik toen les gehad van 
mijn vader; pas heel veel later bij o.a. 
Peter van Dijk.”

Had je toen al idee dat de orgelbouw je 
beroep moest worden?
“Beslist niet. In de schoolperiode vond 
ik zeilen veel leuker dan naar school 
gaan, dus dat hield me voornamelijk be-
zig. Het orgel heb ik daarbij nooit uit het 
oog verloren. Op de LTS heb ik toen met 
name de praktijkvakken gedaan, dat 
vond ik wel interessant. Dat kon ik mis-
schien bij mijn interesse voor het orgel 
wel gebruiken.”
En speelde je toen al in de kerk?
“Ik speelde in de Johanneskerk in Go-
rinchem toen ik 11 à 12 jaar was. In de 
Hervormde Kerk in Spijk heb ik een paar 
jaar gespeeld tot ik 15 jaar was en ei-
genlijk nog niet op de brommer mocht! 
Daarna in Hardinxveld en Dalem. En 
sinds de restauratie van het orgel in 
de Lutherse Kerk in Heusden in 1993 
speel ik daar tweemaal  in de maand de 
dienst.”

“Ik ben in 1966 bij de orgelbouwer Bas 
Blank terechtgekomen, ik was maar net 
17 jaar. Toen ben ik ook veel boeken 
gaan lezen, waaronder het bekende van 
Van Heurn. Alles wat los en vast te krij-
gen was, las ik. Ik vond toen ook dat de 
neobarokke orgelbouw van die tijd niet 
echt aansloot bij de traditionele orgel-
bouw, en stelde Bas Blank voor of we 
wat meer naar de oude orgels zouden 
gaan kijken, met misschien wel kopiëren 
als denkrichting.
Toen ik bij Bas Blank kwam, werkten wij 
met vijf man in de oude werkplaats in 
Utrecht aan de Havikstraat. Daar was 
destijds de vader van Bas Blank begon-
nen. Vlak voor WO II had hij, na elders 

orgelbouwervaring opgedaan te hebben,  
bij Sanders gewerkt als meesterknecht 
en na de oorlog heeft hij het bedrijf van 
Sanders inclusief de genoemde werk-
plaats in Utrecht overgenomen. Bas 
heeft het van zijn vader in 1961 of 1962 
overgenomen nadat hij eerder een half 
jaar bij Busch in Herten had gewerkt in 
de pijpenmakerij.”
En kreeg je de ruimte om je eigen ideeën 
inhoud te geven?
“Vrij snel stemde ik de recent gebouw-
de orgels zoals in Vinkeveen, Rotter-
dam, Bussum en in Gorinchem (Grote 
Kerk). In 1967 ging de werkplaats van 
Utrecht naar Herwijnen i.v.m. de ruimte.
Mijn eerste orgel dat ik intoneerde was 
in de zomer van 1967 in Ellecom. Ook 
in dat jaar intoneerde ik een positiefje 
in de Hervormde Kerk van Oosterwijk 
(bij Leerdam). De restauratie van Has-
selt  speelde zich af in onze verlovings-
tijd en rond het trouwen in 1968, toen 
heb ik heel wat tijd in die kerk doorge-
bracht…..”

Dus feitelijk puur als autodidact aan de 
slag gegaan?
“Dat klopt, en je leerde van de instru-
menten die je onder handen had. Het 
was een wisselwerking waarbij ik ook 
dacht dat het anders kon. De tractuur 
destijds met de balansen e.d., dat speel-
de beroerd. Daarom zijn we al vroeg be-
gonnen met staartklavieren.
Zo zijn we ook met de windvoorziening 
gaan experimenteren: hoe kan het be-
ter? In de jaren 1971-1973 hebben we 
b.v. twee magazijnbalgen boven elkaar 
geplaatst om te onderzoeken hoe het 
beter kon. Daarna zijn we heel snel 
spaanbalgen gaan plaatsen. Zo heeft 
Aalten (1976) spaanbalgen en staart-
klavieren. Wanneer precies de eerste 
nieuwe spaanbalgen werden toegepast? 
Ik denk zo rond 1975. 
Het orgel in Huizen (Goede Herderkerk, 
1970, met Klaas Bolt als adviseur) had 
nog geen staartklavieren, wel dichtge-
soldeerd pijpwerk. Wijk (Hervormde, 
1972, onder advies van Willem Talsma) 
en Andel (Hervormde, 1972) hebben 
twee magazijnbalgen met één hoofd-
kanaal. In Wassenaar in de Messiaskerk 
(1973, met Jan van Biezen) was geen 
plaats voor spaanbalgen, maar we heb-
ben wel historiserend gewerkt naar een 
17e eeuws instrument. Dit was nog een 
overgang groeiend naar staartklavieren. 
Odijk (1974) had ook twee magazijn-
balgen boven elkaar (kopie kast naar 
het orgel in Ried, 1711, advies Willem 
Talsma). 

Autodidact

Brabant kende in het verleden ver-
maarde orgelbouwers. Maar ook 
nu zijn in onze provincie twee 
orgelbouwers actief die zich met 
hun medewerkers inzetten voor zorg-
vuldige restauraties en nieuwbouw van orgels. 
Voor dit jaarmagazine praat ik met Hans van Rossum in 
zijn atelier in Wijk en Aalburg. Op zijn kaartje staat 
‘Klavecimbel- en Orgelbouwer’. Je bouwt ook klavecimbels? 

“Dat klopt. In 1976 ben ik voor mezelf begonnen met het 
bouwen van klavecimbels. Ik woonde toen in Woudrichem. 
Het fijne is dat je klavecimbels helemaal zelf maakt met 
alle onderdelen, dat lukt niet met orgels. Maar ook bij or-
gels komt ontzettend veel kijken. In gedachten heb je een 
klank, je maakt een concept om die klank te creeëren.” 

Hans van Rossum
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Het dichtgesoldeerde pijpwerk had-
den we in Noord-Duitsland gezien, dan 
blijft de stemming beter staan en dat is 
dus praktisch. In de jaren ‘75-‘80 ging 
ik mee met de orgelreizen met leerlin-
gen van Nico van der Hooven van het 
Utrechts Conservatorium. Zo bezoch-
ten we o.a. Silbermann-orgels en gin-
gen ook naar het zuiden en oosten. Het 
contact met Peter van Dijk leidde  tot 
de radio-uitzendingen via de KRO en 
de Wereldomroep met een diversiteit 
aan orgels uit heel veel windstreken. Ik 
zorgde er dan ter plaatse voor dat de 
orgels weer in orde waren en geschikt 
waren voor de opnames.”

“Over stemmingen gesproken: al in de 
vroege periode pasten we de 1/6-komma 
stemming (naar Van Biezen) toe. Jan van 
Biezen had zelf deze stemming uitgere-
kend voordat hij wist dat deze al bestond 
(naar Valotti) en hij paste deze stemming 
toe. Van Biezen was daarbij meer de we-
tenschapper, Klaas Bolt ging meer om 
met het gevoel en de klankkleur. 
Willem Talsma, in 1972 adviseur in Wijk, 
had veel affiniteit met historische za-
ken, hij kon dat verklaren en had er een 
heel verhaal bij. Hij heeft daar toen een 
Werckmeisterstemming geadviseerd. 

Middentoon is het mooiste en alles wat 
daar dichtbij komt. Organisten zijn ui-
termate tevreden met deze stemmingen 
en het functioneert fantastisch in de li-
turgie, veel beter dan gelijkzwevend. 
Uitgangspunt is de muziekliteratuur. Je 
mag je in mijn ogen afvragen of laat 
19e, begin 20e eeuwse muziek wel ge-
schikt is voor de liturgie…. 
Burgsteinfurt is ook niet gelijkzwevend: 
Kirnberger III (met een reine terts). 
Men kiest bewust voor dit type instru-
ment, dan hoort deze stemming er ook 
bij. Dat gold b.v. ook in Essen: in een 
moderne kerk met een modern front 
een Van Biezen 1/6-komma stemming.
Restauraties vinden altijd plaats in over-
leg met de Rijksdienst voor Cultureel 
Erfgoed en orgeladviseur, en bijna altijd 
is daarbij aan te tonen dat het orgel oor-
spronkelijk ook een niet gelijkzwevende 
stemming had, dus terug naar wat het 
was. En dat geeft nooit problemen. Ove-
rigens ook in Esch zit een Van Biezen-
stemming. Zeerijp (1979-1980) kreeg 
een middentoonstemming, Woudrichem 
(1980) een Werckmeister III.
Ook de hele manier van werken, de 
wind, de intonatie, de tractuur, het is 
een manier van denken. Het geeft een 
meer opener vorm van klank. Bij een 
geknepen klank wordt de stemming eer-
der negatief ervaren. (Zie bladz. 22 voor 

informatie over stemmingen)
Overigens hebben heel veel orgels in de 
zestiger jaren platen op de windlades en 
plastic hulzen gekregen. Dat geeft een 
ongelooflijke negatieve beïnvloeding 
van de klank. Een van de belangrijkste 
bewijzen is b.v.  Benschop, waar ook 
een plaat was toegepast op de lade. Nu 
hebben we deze gesponseld en de ga-
ten in de sponsels in de oorspronkelijke 
maatvoering aangebracht en dat alleen 
al veroorzaakt een beter klankbeeld. De 
maatvoering van de tractuur beïnvloedt 
b.v. ook de snelheid waarmee je het 
ventiel opent. Zo neem je al direct resul-
taten waar en herken je een verbetering 
van het klankbeeld zonder veel aan het 
pijpwerk te moeten doen. De klank is de 
uitkomst van het totaal: het concept be-
paalt hoe het gaat klinken.”

Je werkt graag samen met diverse or-
geladviseurs.
“Als je in het verleden kijkt werkte ik 
met o.a. Klaas Bolt, Willem Talsma en 
Jan van Biezen en recenter gebeurt dat 
met o.a. Peter van Dijk, Aart van Beek, 
Rogér van Dijk, Cees van der Poel en nu 
in Maastricht met Remy Syrier. Nu is de 
verhouding adviseur-orgelmaker hier 
uniek; beider inbreng is beter voor het 
instrument. Dat is echt uniek en bijzon-
der in de geschiedenis. 
Peter van Dijk heb ik leren kennen als 
leerling van Nico van der Hooven bij een 
orgelreis in 1976. We hebben toen hele 
discussies gevoerd. Jos Leusink deed 
toen de opnames in de Elzas. Nico zocht 
veelal de instrumenten uit. Hij was een 
goed docent die ook zijn leerlingen zich 
breder liet oriënteren dan alleen maar 
waar je toevallig woont. Ook de wis-
selwerking tussen Peter en Jos Leusink 
was perfect. De intentie was om een 
gebied op de kaart te zetten of orgel-
makers eruit te lichten met zicht op wat 
er in de loop van de geschiedenis is ge-
beurd. Jos vertelde over de geschiede-
nis van orgelbouwfamilies en de invloe-
den van orgelmakers op elkaar. Helaas 
is het programma de nek omgedraaid. 
De luisterdichtheid bleef gelijk ondanks 
dat het op slechtere tijdstippen werd 
geprogrammeerd. Het was een combi-
natie van de KRO en de Wereldomroep. 
We hebben het tot eind negentiger ja-
ren mogen invullen met orgels in o.a. 
de DDR rond Strahlsund in de serie van 
Mecklenburg.”
Hoe kijk je aan tegen de vermindering 
van de subsidiemogelijkheden bij res-
tauraties voor de orgelbouw?
“De BRIM werd een loterij. Het totale 
geld werd steeds minder. Dat heeft con-
sequenties voor de orgelbouw en het 
door kunnen geven van de kennis van 
restauratie van historische instrumen-

Stemmingen

ten. De zorg voor de cultuur neemt van-
uit de overheid  helaas af. Zoals minister 
Plasterk dit destijds neerzette, dat was 
het begin van het aantasten van een 
stuk zorg voor ons cultureel erfgoed.”

Wat zijn zo je teleurstellingen in de af-
gelopen jaren?
“Ik vond het bijvoorbeeld jammer dat 
men in Benschop (restauratie 2011) ook 
wilde kunnen spelen op een toonhoogte 
van 440 Hz. Daar de oorspronkelijke 
toonhoogte 415 Hz weer is aangebracht, 
leidde dat tot het aanbrengen van een 
transpositieklavier;  dan moet je dus he-
laas wel gelijkzwevend stemmen. Overi-
gens zijn er de afgelopen 20 jaar geluk-
kig maar weinig concessies gedaan aan 
onze normen omdat de opdrachtgever 
dat wilde. Soms heeft de opdrachtgever 
andere klankwensen waarmee je dan in 
meer- of mindere mate moet instem-
men. En het kwam ook wel eens voor 
dat je genoegen moest nemen met de 
huidige windvoorziening omdat het aan-
brengen van nieuwe spaanbalgen er fi-
nancieel niet aanzat. Maar dat biedt nog 
mogelijkheden voor de toekomst!”
En wat zijn je mooiste ervaringen?
“De mooiste? Telkens weer het laatste 
orgel. Dan ben je weer een stapje ver-
der. Als er geen leerproces is tijdens het 
werk dan krijg je herhaling van zetten, 
dat is niet goed, dan moet je stoppen. 
Zeerijp was een heel belangrijke stap in 
mijn ontwikkeling. Met heel veel plezier 
heb ik daarna gewerkt aan b.v. Woudri-
chem. Daar zijn de ontwikkelingen 
zichtbaar. En bij Strahlsund heb ik ook 
een veel breder inzicht gekregen in de 
17e-eeuwse orgelmakerij. 
Bij een restauratie ga ik per definitie 
terug naar het oorspronkelijke concept. 
Veranderen is veelal verslechteren. Ver-
bouwen leidt tot minder zeggingskracht 
in meubel, mechaniek, pijpwerk e.d. Bij 
restauraties in het verleden was vaak de 
smaak van het moment het uitgangs-
punt, niet het orgel zelf, en dat is zonde. 
Een reconstructie wordt feitelijk door 
het orgel zelf aangegeven. Daar moet je 
dus ook kennis van hebben. Soms kom 
je voor verrassingen te staan. Je moet in 
je denkwijze altijd vragend naar het in-
strument kijken, dat levert andere din-
gen op dan je misschien oorspronkelijk 
dacht. 
Altijd is het instrument leidend, wij zijn 
een toevallige passant met eigen be-
lang, misschien wel met de vraag of dit 
economisch interessant is e.d.”
En het aanpassen van recente instru-
menten?
“Ik zou mijn eigen instrumenten die ik in 
het recente verleden bouwde nu even-
tueel aanpassen naar wat ik nu beter 
weet. Je moet instrumenten muzikaler 
maken mits de kosten in overeenstem-

Samenwerking met
orgeladviseurs

Plussen en minnen
Prachtige resultaten

het prima, niet als het managers zijn. 
De hoofdintentie is een bedrijf overeind 
houden, niet vanuit een eigen belang, 
maar vanuit het cultureel aspect met 
ook in het bijzonder de kennisoverdracht 
naar ‘de volgende generatie’. Overname 
daar geloof ik wel in.”

 
De afgelopen jaren hebben we heel wat 
prachtige instrumenten de werkplaats 
van Hans van Rossum zien verlaten. Of 
dat nu de nieuwbouw van een huisorgel 
in Geldermalsen betrof of het nieuwe 
orgel in Saarn. Maar kijk ook naar de 
restauraties van Hilvarenbeek, Esch, 
Diessen of Benschop. In eerdere edities 
van ons jaarmagazine Brabants Orgel-
rijkdom hebben wij daarvan diverse res-
tauraties beschreven. Met zijn vakman-
schap laat Hans van Rossum ook die 
historische instrumenten weer in oude 
glorie herleven.

ming zijn met het resultaat. De ontwik-
kelingen in de neobarok hebben geleid 
tot waar we nu zijn. De Nicolai in Utrecht 
in 1957 betekende een keerpunt; het 
werk van Marcussen was toen baanbre-
kend voor de Nederlandse orgelbouw! 
Ik ben onderdeel van die ontwikkeling, 
ik ben in mijn ontwikkeling medeverant-
woordelijk, en dan mag ik mijn eigen in-
strumenten verantwoord wijzigen.”
Een lastige tijd nu?
“Economisch zit het nu tegen. Kerkslui-
tingen veroorzaken minder kans voor 
de orgelmakerij, ook in het opdoen van 
ervaring en in de kennisoverdracht naar 
je ‘leerlingen’. Overigens is de collegiale 
kennisoverdracht nu beter dan 40 jaar 
geleden, toen moest het nog uitgevon-
den worden. 
Als het aantal orgelmakers minder zou 
worden, hoeft dit niet te leiden tot kwa-
liteitsverlies. Misschien leidt het wel tot 
fusies van orgelmakers. Als leidingge-
venden echte orgelmakers zijn dan gaat 

Zie ook www.rossumorgelbouw.nl 
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april
Zondag 7 april
Etten-Leur, Trouwkerkje

Aanvang 15.00 uur.
Donateurs € 4,50. Volwassenen 
€ 7,00. 65+ en C.P.J. € 6,00. 
Kinderen gratis. 
Ignace Michiels, Brugge, orgel. 

Geldrop, H.Brigida Kerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Koorconcert: Mannenkoor 
De Brabantzangers M.D.K.E. 
o.l.v. Ad Broeksteeg 
m.m.v. Henk Kooiker, orgel.

Zondag 14 april
Grave, Prot. Kerk en 
Sint-Elisabethkerk 

Aanvang 16.00 uur Prot.Kerk!
Gratis toegang met collecte.
Dubbelconcert, Jeroen van Kleef, 
orgel en Marthe de Jong (hobo, 
althobo en hobo d’amore).

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang.
IJsbrand ter Haar, Arnhem

Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur.
Bijdrage € 7,00.
Anne-Gaëlle Chanon (Frankrijk)

Dinsdag 16 april
Waalwijk, Sint-Jankerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50. 
Nico Blom (orgel). 
Werken van Bach, Rinck, 
Mendelssohn, Blom, Franck.

Zaterdag 20 april
‘s-Hertogenbosch, 
Grote Kerk
Aanvang 16.30 uur.
Bach-ensemble ‘s-Hertogenbosch 
o.l.v. Jeroen Felix.
Jamie de Goei, orgel.

Zondag 21 april
Bergeijk, Hofkerk

Aanvang: 15.30 uur. 
Toegang gratis met bijdrage. 
Boxmeers Vocaal Ensemble 
o.l.v. Ton van de Weem. 
Mark van Platen, orgel. 
o.a. Franz Schubert, Ralph 
Vaughan Williams en Benjamin 
Britten, zowel a capella als met 
pianobegeleiding. 

Bergen op Zoom, 
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,00.
Henk G. van Putten, orgel.

Deurne, Willibrorduskerk
Aanvang 16.00 uur
Entree gratis, vrijwillige bijdrage.
Sietse van Wijgerden en violiste 
Wanda van Wijgerden 
met Bach en Brahms.

Zaterdag 27 april
Eindhoven, 
Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte. 
Mark Christiaanse en 
Iskander Zalialdinov.

Zevenbergen, N.H. Kerk 

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,00. 
incl. programmaboekje.
Gijsbert Lekkerkerker, orgel.

Zondag 28 april
Someren, Lambertuskerk

Aanvang 15.30 uur.
Toegang gratis, vrije gave. 
Kees van Houten, orgel.

Hilvarenbeek, Petruskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang: € 7,00 en 65+ € 5,00 
Organist Ad van Sleuwen m.m.v. 
de Gregoriaanse Schola van de 
Petruskerk Hilvarenbeek 
o.l.v. Jac Peeters.
Muziekuitvoering: de uit 1703 
daterende Mis in de 8e toon van 
Gaspard Corrette.

Dinsdag 30 april
(kroningsdag)
Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang, bijdrage, 
richtbedrag € 3,50. 
Feestelijk concert t.g.v. de 
inhuldiging van Willem Alexander 
in opdracht van gemeente en 
Oranjecomité. 
M.m.v. Helmonds Vocaal 
Ensemble o.l.v. Jeroen Felix.
Lambertus Consort.
Jan van de Laar, stadsorganist.
Stadsbeiaardier Rosemarie 
Seuntiëns.
Feestelijk programma met 
werken van G. Fr. Händel.

mei
Woensdag 1 mei
Tilburg, Heuvelse Kerk

Aanvang 19.00 uur.
Toegang gratis.
Studenten conservatorium.

Zaterdag 4 mei
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis, collecte.
Willem Hörmann, orgel. 
Thema dodenherdenking.

Zondag 5 mei
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,00.
Berthold Labuda (D) 
en Julia Mochalova (D), orgel.

‘s-Hertogenbosch, 
Grote Kerk
Aanvang 17.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Jamie de Goei, bewerkingen 
van vaderlandse liederen.

Dinsdag 7 mei
Waalwijk,
Sint-Clemenskerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50. 
Bert van den Brink, orgel. 
Jazz-improvisaties 
op beide orgels.

Zaterdag 11 mei
Etten-Leur, Raadzaal
Aanvang 15.00 uur.
Gratis inloopconcert.
Rowan van der Westen (orgel)

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Laurens de Man, orgel.

Zondag 12 mei
Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur. 
Gratis toegang.
Peter van Dijk, orgel.

Boxtel, Petrusbasiliek

Aanvang 20.15 uur, 
kerk open 19.55 uur.
Bijdrage € 7,00.
Piet van der Steen, orgel.

Vrijdag 17 mei
Eindhoven, Christelijk 
Gereformeerde Kerk

Aanvang 20.15 uur.
Toegang vrij, collecte.
Gerben Mourik, orgel.

Zaterdag 18 mei
Etten-Leur, Raadzaal

Aanvang 15.00 uur.
Gratis inloopconcert.
Tommy van Doorn, orgel.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Jos Vogel, orgel.

Zondag 19 mei
(1e pinksterdag)
Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage € 8,00. 
(donateurs half geld).
Tineke Steenbrink (orgel): 
Scheidemann en Krebs.

Maandag 20 mei 
(2e pinksterdag)
Oosterhout, 
Sint-Jansbasiliek
Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage € 7,50, jongeren en 
studenten gratis.
Hans Leenders, orgel.

Een toonladder in de West-Europese 
oude muziek bestaat uit 7 tonen, 
bijvoorbeeld de reeks c, d, e, f, g, 
a en b voor de grote terts toonlad-
der en de volgende toon is dus weer 
een c. Daarom noemt men de af-
stand tussen die twee c’s een oc-
taaf: 8 tonen. Historisch is de situ-
atie ontstaan dat daardoor 12 tonen 
(en dus ook 12 toetsen) per octaaf 
nodig zijn, om ook andere toonlad-
ders zoals bijvoorbeeld beginnend 
bij g (g, a, b, c, d, e en fis) te kun-
nen spelen. Door deze historisch 
gegroeide conventie van 12 toetsen 
(7 meestal witte ondertoetsen en 5 
meestal zwarte boventoetsen) en 
tonen in een octaaf is het natuur-
kundig onmogelijk een toetsinstru-
ment zo te stemmen dat alle inter-
vallen, vooral de kwinten en grote 
tertsen zuiver zijn. Bij het zuiver 
stemmen van drie tertsen: bijvoor-
beeld uitgaande van c: c¹-e¹, e¹-
gis¹, gis¹-c² blijkt dat c² te laag uit-
komt. Doet men dit met twaalfmaal 
een kwint, dan blijkt dat de bereikte 
c, vijf octaven hoger, te hoog is in 
verhouding tot de uitgangs-c. Ik 
bespaar u de wiskunde die er aan 
ten grondslag ligt, maar het is wel 
handig als in ieder geval de octaven 
wel ‘rein’ zijn ofwel zuiver klinken.
Dat betekent dus dat er ergens tij-
dens het stemmen tertsen wat hoger 
en kwinten wat lager moeten worden 
gestemd.

Vanaf de vroeg-renaissance vond 
men dat het ultieme doel was zoveel 
mogelijk rein klinkende akkoorden 
te realiseren. Bovendien bleek het 
menselijk gehoor juist gevoelig 
voor onzuivere grote tertsen. De 
gehanteerde zogenaamde midden-
toonstemming voldeed vanaf 1600 
tot in de 19e eeuw aan die wens. 
In de praktijk betekent dit dat bij 
een zuivere ¼-kommastemming de 
tertsen op C, D, Es, E, F, G, A en Bes 
rein werden gestemd, met als resul-
taat zeer fraai klinkende akkoorden 
op die tonen. Echter niets is vol-
maakt, het offer is dat de overblij-
vende tertsen op Cis, Fis, Gis en B 
totaal onbruikbaar zijn evenals de 
kwint As-Es.
In de praktijk komt dat er op neer 

dat muziek geschreven in toon-
soorten tot maximaal drie mollen 
en drie kruisen goed tot uitstekend 
klinkt en alle andere muziek met 
meer voortekens meestal niet.
Om een idee van de praktijk te geven: 
ongeveer de helft van de werken 
van de grote Bach en de werken 
van veel componisten na Bach zijn 
dan niet speelbaar.

Als alle kwinten gelijkmatig kleiner 
worden gestemd, ‘evenredig vals’, 
ofwel ‘zwevend’, dan kan in iedere 
toonsoort worden gespeeld met 
dezelfde onreinheid en daarom 
heet deze tegenwoordig veel ge-
bruikte stemming evenredig zwe-
vende stemming. Het probleem is 
dat vooral de tertsen behoorlijk te 
hoog gestemd zijn en eigenlijk vals 
klinken.

Dat nu is de reden dat destijds 
Schlick, Werckmeister en later bij-

Middentoonstemming

Evenredig zwevende 
stemming

Overige stemmingen

Voorjaarsexcursie

Stemmingen
voorbeeld Neidhardt allerlei aan-
passingen bedachten, waardoor in 
bepaalde mate in veel of alle toon-
soorten kan worden gespeeld, maar 
nog wel zo dat de hoofdtoonsoorten 
tot maximaal drie voortekens beter 
klinken dan in de evenredig zwe-
vende stemming. De tol die betaald 
moet worden is dat toonsoorten ver 
verwijderd van C, dus met meer 
dan vier voortekens, ‘benauwd’ 
kunnen klinken, nog slechter dan in 
de evenredig zwevende stemming.
Uiteindelijk kan wat ongenuanceerd 
worden gesteld dat oude muziek 
veel beter tot haar recht komt bij 
een middentoonstemming en de 
muziek uit de romantiek en later 
beter bediend wordt met de even-
redig zwevende stemming.

Het orgel van Wijk (zie bladz. 11) dat 
tijdens de voorjaarsexcursie wordt 
bespeeld, is in een Werckmeister-
stemming gestemd, de overige in-
strumenten zijn evenredig zwevend 
gestemd en u kunt zo zelf ervaren 
hoe groot dat verschil is.
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Orgelbouwer Hans van Rossum stemt 
de Cornet discant 4 sterk zittend bij 
de verlengde houten Bourdon 16 vt 
pijpen in het Van Hirtum-orgel uit 1840 
van de Petruskerk in Hilvarenbeek.

van pijporgels
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Concertagenda 
op uitneembaar 
middenkatern.
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Zaterdag 25 mei
Eindhoven, 
Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Theo Visser, werken van Bijster, 
Tournemire en Karl Höller. 

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk

Aanvang 16.00 uur
Toegang gratis met collecte.
Bert den Hertog, orgel.

Zevenbergen, N.H. Kerk en 
Bartholomeuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,00.
Ignace Michiels, orgel, Brugge.
 
Zondag 26 mei
Etten-Leur, Raadzaal
Aanvang 13.30 en 15.30 uur.
Gratis inloopconcerten.
Gijs van Schoonhoven orgelim-
provisaties bij schilderijen van 
Vincent van Gogh. 

‘s-Hertogenbosch, 
kapel Jeroen Bosch Ziekenhuis

Aanvang 15.00 uur.
Toegang vrij met vrije gave. 
Reserveren aanbevolen!
Bert Augustus, orgel en 
Blokfluitensemble Flûtes à Lek 
o.l.v. Els Althuizen.

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Gratis toegang, collecte. 
Laurens de Man, orgel. 

Deurne, Willibrorduskerk 

Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang met bijdrage. 
Severijn, het ensemble van 
Judith en Tineke Steenbrink, 
speelt werken van Bach op 
barokviool en orgel.

Geldrop, H.Brigida Kerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Matteo Imbruno, orgel. 

Dinsdag 28 mei
Waalwijk, 
Witte Kerkje van Besoyen 

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50. 
Willem Hörmann. 
Orgel solo en orgel-gitaar. 
Rembrandt Gerlach (gitaar). 
Werk van Scarlatti, Langlais, 
Scheidemann, Ritter en DeBlasio 
(orgel en gitaar).

juni
Zaterdag 1 juni
Bergen op Zoom, 
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,00.
Peter van de Velde, organist 
Kathedraal Antwerpen met Nadja 
Nevolovitsch, viool. 

Zondag 2 juni
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,00. 
Ben van Oosten, orgel
Margaret Roest, sopraan.

Erp, Sint-Servatiuskerk

Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang, met bijdrage. 
Mark van Platen en 
Wout Oosterkamp.

Tilburg, Sint-Jozefkerk 
(Heuvelsekerk)
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,00, 65+ € 5,00. 
Gerard Habraken, orgel
Concert op beide orgels. 
Werken van Franse en Belgische 
componisten kort na 1900.

Dinsdag 4 juni
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,00 en jongeren t/m 
15 jaar gratis. 
Serge Schoonbroodt (Luik), orgel.

Bavel, OLVrTenhemelopneming

Van 20.15 – 21.15 uur. 
Gratis toegang.
Drik Hoogstede, orgel m.m.v. 
sopraan Sonja van den Dries en 
het strijkkwartet Felix.
Uitvoering op beide orgels, orgel-
concert van Händel, met sopraan 
en viool.

Woensdag 5 juni
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Lunchconcert 12.45–13.30 uur. 
Gratis toegang. Onder voorbehoud.
Pim Schipper (Zeist), orgel.

Zaterdag 8 juni
Bergen op Zoom, 
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij, collecte.
Janno den Engelsman, orgel 
met Peter Goedbloed 
en Lisa Voorbraak, fluit.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur.
Leo Spoor, orgel, toegang vrij. 

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk

Aanvang 16.30 uur.
Bach-ensemble ‘s-Hertogenbosch 
o.l.v. Jeroen Felix.
Jamie de Goei, orgel.

Zondag 9 juni
Oirschot, Petruskerk
Orgelbespeling van 15.30 tot 
16.00 uur. Gratis toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel.

Bergeijk, Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met bijdrage. 
Ad van Sleuwen, orgel met Chris-
tel De Meulder, zang en Fien van 
Dingenen, blokfluit. 

Helmond, Lambertuskerk

Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang.
Luc Ponet, Tongeren, orgel.

Woensdag 12 juni
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Lunchconcert, 12.45 – 13.30 uur.
Gratis toegang. Onder voorbehoud.
Matthijs Visscher (Apeldoorn)

Zaterdag 15 juni
‘s-Hertogenbosch,  Grote Kerk
11.00-16.00 uur open Orgeldag.
Orgelbezichtiging 30 min. rond-
leidingen om 12.00 en 13.30 uur. 
Gelegenheid orgelbespeling: 
opgeven bij Jamie de Goei.

Etten-Leur, Raadzaal
Aanvang 15.00 uur.
Gratis inloopconcert.
Jan Sjoerd van der Vaart, orgel.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur. 
Willeke Smits, orgel, toegang vrij.

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,-
Margreeth Chr. de Jong, orgel.

Zondag 16 juni
Geldrop, H.Brigida Kerk
15.00 uur beiaardconcert.
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Orgelconcert Bram Beekman.

Rosmalen, Lambertuskerk

Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage € 6,00 reductie € 4,00.
Thed van den Aker, orgel 
m.m.v. Philien, Reinier en Frank 
Wakelkamp, viool en cello.

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 20.00 uur.
Bijdrage € 7,50, jongeren gratis.
Gabriel Dessauer (D), orgel.

Dinsdag 18 juni
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,00, t/m 15 jaar gratis. 
Leon van den Brand, orgel. 

Woensdag 19 juni
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Lunchconcert, 12.45–13.30 uur. 
Gratis toegang. Onder voorbehoud.
Laurens de Man, orgel.

Zaterdag 22 juni
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Vanaf 11.00 uur BACH-dag.
Toegang gratis met collecte. 
11.00 uur Catharinakerk: Ruud 
Huijbregts (orgel en harmonium) 
met solist(en)
12.15 uur De Oude Rechtbank 
(Stratumseind):  Ruud Huijbregts 
(clavecimbel) en instrumentalisten
14.00 uur Catharinakerk: beiaard
15.00 uur Catharinakerk:  
Gerard Habraken, orgel m.m.v. 
vocaal ensemble.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00-16.30 uur. 
Koos Teekens, orgel, toegang vrij.

Zondag 23 juni
Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk

Aanvang 15.00 uur.
Gratis toegang, met collecte.
Pieter Dirksen, orgel en Franc 
Polman, barokviool.

Oirschot, Petruskerk
Orgelbespeling van 15.30 tot 
16.00 uur. Gratis toegang.
Gerard Hafkenscheid.

Deurne, Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang met bijdrage. 
Podium ‘jong muziektalent’ van 
De Muziekschool met solo’s van 
gastorganist Matthias Sars.

Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur.
Bijdrage € 7,00.
Kees van Houten, orgel.

Dinsdag 25 juni
Waalwijk, Sint-Jan de Doper

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50. 
Piet van der Steen (orgel) en 
Peter van Dinther (trompet). 

Woensdag 26 juni
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Lunchconcert, 12.45–13.30 uur. 
Gratis toegang. Onder voorbehoud.
Jan Willems, orgel, m.m.v. Ilse v. 
Wuijckhuijse, sopraan

Zaterdag 29 juni
Ooterhout, St-Jansbasiliek 

Gratis marktconcert, aanvang 
14.30 uur. ‘Orgel preuvement’ 
(kerkmusici Sint-Jansbasiliek/
organisten Capella Catherina).

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis toegang, met collecte. 
Ludmila Mackova, Maastricht.

Bergen op Zoom, 
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij, collecte.
Marcel van Westen, orgel.
Werken Joseph Rheinberger.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00-16.30 uur.
Jamie de Goei, orgel, toegang vrij.

Zondag 30 juni
Waalre, Agnus Dei kerk

Aanvang 15.00 uur. 
Entree € 5,00.
Henk en Eelco Kooiker, 
met 4 handen en voeten.

Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage € 8,00 (donateurs € 4,00).
Pieter Dirksen (orgel) en Vincent 
van Ballegooien (hobo).
Muziek van Johann Ludwig Krebs.

Oirschot, Petruskerk
Aanvang 16.00 uur. 
Gratis toegang.
Tommy van Doorn (Boxtel).

juli
Dinsdag 2 juli
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,00 en jongeren t/m 
15 jaar gratis. 
Ludger Mai (Essen, D), orgel.

Woensdag 3 juli
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Lunchconcert, 12.45 – 13.30 uur. 
Gratis. Onder voorbehoud.
Maria Lebedeva (Rusl.), orgel

Zaterdag 6 juli
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Gratis marktorgelconcert.
Aanvang 14.30 uur.

Sint-Oedenrode, 
Sint-Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis toegang, met collecte. 
Leo Spoor, orgel

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur. Entree € 8,-
Tobias Horn, organist Stuttgart.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00-16.30 uur.
Norbert Bartelsman, toegang vrij.

Geldrop, H.Brigida Kerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Willem Hörmann, orgel.

Zondag 7 juli
Oirschot, Petruskerk
Orgelbespeling van 15.30 tot 
16.00 uur. Gratis toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel.

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,00. 
Anne-Gaëlle Chanon (F), orgel.

Bergeijk, Hofkerk
Aanvang: 20.00 uur. 
Toegang gratis met bijdrage.
Herenkoor Jubilate Deo o.l.v. 
Janus van den Broek. 
Paul van der Heijden, orgel. 
Gregoriaanse muziek. 

Diessen, Willibrorduskerk

Aanvang 20.00 uur.
Toegang: € 7,00 en 65+ € 5,00
Peter van Dijk, orgel.

Vrijdag 12 juli
Breda, Grote O.L. Vr.kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 8,-. Tot 18 jaar gratis.
Aart Bergwerff, orgel.

Zaterdag 13 juli
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Gratis marktorgelconcert.
Aanvang 14.30 uur.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis toegang, met collecte. 
Christine Moraal, Maastricht.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00-16.30 uur. 
Christiaan Plaat, toegang vrij.

Geldrop, H.Brigida Kerk

Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Gerard Habraken, orgel.

Zondag 14 juli
Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang.
Ansgar Wallenhorst, Ratingen (D)

Dinsdag 16 juli
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,00, t/m 15 jaar gratis. 
Peter Westerbrink, orgel. 

Vrijdag 19 juli
Breda, Grote O.L. Vrouwekerk

Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 8,00. Tot 18 jaar gratis.
Willeke Smits, orgel.

Zaterdag 20 juli
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Gratis marktorgelconcert.
Aanvang 14.30 uur.

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
Aanvang 14.30 uur.
Marcel van Westen, orgel m.m.v. 
Maarten Stalpers, sax./klarinet.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis toegang, met collecte. 
Norbert Bartelsman, orgel.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur. 
Willem Visscher, orgel, toegang vrij.

Geldrop, H.Brigida Kerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Orgelconcert Kees van Eersel.

Zondag 21 juli
‘s-Hertogenbosch, kapel van 
Jeroen Bosch Ziekenhuis
Aanvang 15.00 uur.
Toegang vrij met vrije gave. 
Tommy van Doorn, orgel. 

Oploo, H. Matthiaskerk

Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang, met collecte. 
Jacques Steenbrink, orgel.

Vrijdag 26 juli
Breda, Grote O.L. Vr.kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 8,-. Tot 18 jaar gratis.
Jaap Zwart, orgel. Bach werken.

Zaterdag 27 juli
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Gratis marktorgelconcert.
Aanvang 14.30 uur.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis toegang, met collecte. 
Gerard Hopman m.m.v. Herman 
Hopman trompet.

Geldrop, H.Brigida Kerk
Om 15.00 uur beiaardconcert.
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Orgelconcert Bas de Vroome.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur. 
Arjan van Hees, toegang vrij.

Erp, Sint-Servatiuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang, bijdrage. 
Wladyslaw Szymanski, orgel.

Zondag 28 juli
Deurne, Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang met bijdrage. 
De Poolse organist professor 
Wladyslaw Szymanski.

Dinsdag 30 juli
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 

Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,00 en jongeren t/m 
15 jaar gratis. 
Jacques van den Dool, orgel. 

augustus
Vrijdag 2 augustus
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 8,-. tot 18 jaar gratis.
Laure Dermaut, orgel, Brugge.
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*Zie ook www.nationaleorgeldag.nl 
en www.openmonumentendag.nl

Zaterdag 3 augustus
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Gratis marktorgelconcert.
Aanvang 14.30 uur.

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

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur orgelspel.
Ronald de Jong. Toegang vrij.

Geldrop, H.Brigida Kerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Pieter-Jelle de Boer (Parijs).

Zondag 4 augustus
Breugel, Sint-Genovevakerk

Aanvang 16.00 uur
Toegang vrij met collecte
Pieter-Jelle de Boer (Parijs). 

Vrijdag 9 augustus
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 8,00, tot 18 jaar gratis.
Richard Pinel, winnaar 1e Interna-
tionale Orgelconcours Breda 2012.

Zaterdag 10 augustus
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Gratis marktorgelconcert.
Aanvang 14.30 uur.

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
Aanvang 14.30 uur.
Willeke den Hertog-Smits, orgel 
en Anneke van der Hoek, sopraan.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis toegang, met collecte. 
Ilona de Jonge, orgel, Maastricht.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur orgelspel.
Erik Visser. Toegang vrij.

Geldrop, H.Brigida Kerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Orgelconcert Arie de Bruijn 
m.m.v. Lucia van Vugt, sopraan.

Dinsdag 13 augustus
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,00, t/m 15 jaar gratis. 
Margreeth de Jong, orgel. 

Vrijdag 16 augustus
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 8,00. Tot 18 jaar gratis.
Daniel Beckmann, orgel, Mainz.

Zaterdag 17 augustus
Den Hout (Oosterhout), 
Corneliuskerk
Gratis marktorgelconcert.
Aanvang 14.30 uur.
‘‘Orgelsoap’, Ton Stevens.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur.
Arjan Mooij, orgel, toegang vrij.

Geldrop, H.Brigida Kerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Rob Nederlof, orgel (Tilburg)

Zondag 18 augustus 
Oirschot, Petruskerk
Orgelbespeling van 15.30-16.00 uur. 
Gratis toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel.

Deurne, Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang met bijdrage. 
De familie Maas met viool, piano, 
saxofoon, orgel, zang en gitaar.

Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur.
Bijdrage € 7,00.
Tommy van Doorn, orgel.

Vrijdag 23 augustus
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 8,00. Jongeren tot 18 
jaar gratis.
Raúl Prieto Ramirez, organist te 
Gerona.

Zaterdag 24 augustus
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Gratis marktorgelconcert.
Aanvang 14.30 uur.

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk

Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij, collecte.
Marcel van Westen, orgel met 
Maarten Stalpers, klarinet.

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur orgelspel.
Henk Jan Out. Toegang vrij.

Geldrop, H.Brigidakerk
Om 15.00 uur beiaardconcert.
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Jan van de Laar, orgel m.m.v. 
John van den Beemt, cello

Deurne, Willibrorduskerk 
Aanvang 21.00 uur.
Gratis toegang met bijdrage. 
‘Nacht van het Witte Doek’ 
filmvoorstelling met orgel-
bespeling door Joost Langeveld.

Zondag 25 augustus
Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 10,00.
Frank Heye, orgel, Gent

Oirschot, Petruskerk

Aanvang 16.00 uur. 
Gratis toegang.
Ad van Sleuwen (Hilvarenbeek) 

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang.
Leo van Doeselaar, orgel

Dinsdag 27 augustus
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,00, t/m 15 jaar gratis. 
Sander van Marion, orgel. 

Zondag 8 september
Oirschot, Petruskerk
Orgelbespeling van 15.30-16.00 uur. 
Gratis toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel.

Bergeijk, Hofkerk
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met bijdrage.
Gerben Mourik, orgel. 

Udenhout, Lambertuskerk

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,00 en 65+ € 5,00. 
Ad van de Wege, orgel
Muziekuitvoering: LORET

Dinsdag 10 september
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,00, t/m 15 jaar gratis. 
Véronique van den Engh, orgel.

Zaterdag 14 september 
Nationale Orgeldag*
12e Nationale Orgeldag.
Traditiegetrouw valt deze dag 
samen met de zaterdag van 
Open Monumentendag. Ook 
in Brabant doen veel kerken 
mee met aktiviteiten op deze 
dag. Doelstelling is met name 
die mensen kennis te laten 
maken met orgels, die op an-
dere wijze niet of nauwelijks 
met het orgel in aanraking 
komen. Door de openstelling 
van vele – met name histori-
sche - kerken op deze dag le-
ren ‘toevallige passanten’ dan 
ook het orgel op een mogelijk 
anders dan gebruikelijke 
wijze kennen. Uiteraard biedt 
deze dag ook orgelliefheb-
bers veel mogelijkheden één 
of meerdere orgels van hun 
keus te bezoeken en waar 
mogelijk ook zelf te bespelen. 
Voor actuele informatie over 
de Brabantse aktiviteiten 
op Nationale Orgeldag 2013 
zie de orgelagenda op www.
brabantorgel.nl.  
 
Etten-Leur, Raadzaal
Gratis toegang.
Bespeling in de raadzaal, uitleg 
over het orgel, tentoonstelling 
over de werking van het pijporgel. 

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
14.00 tot 16.30 uur. Toegang 
gratis. Bezichtigen orgel mogelijk. 
Bespelen op afspraak.

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk
14.30 uur: Gert-Jan Smit, orgel 
15.15 uur: Wilke Havinga, orgel 
16.30 uur: Jacques van den Dool
17.00 uur: Jamie de Goei 
cd-presentatie

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur  orgelspel.
Stephan van de Wijgert, toegang vrij.

Zevenbergen, N.H. Kerk
Aanvang 20.00 uur. Toegang € 7,- 
Gerben Budding, orgel

Zondag 15 september 
Open Monumentendag
Rosmalen, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage € 6,00 65+, CJP/studen-
ten/jongeren € 4,00.
Jos van der Kooy, orgel .

Zaterdag 21 september
Eindhoven, Muziekgebouw
Bert van den Brink, orgel.

Zondag 22 september
Etten-Leur, Lambertuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Donateurs € 4,50. Entree € 7,00. 
65+ en C.P.J. € 6,00. Kind gratis. 
Michel Gottmer, orgelimprovisaties. 
Schola Cantorum
o.l.v. Lambert van Eekelen.

Oirschot, Petruskerk
Aanvang 16.00 uur. 
Gratis toegang.
Theo Teunissen (Utrecht) m.m.v. 
Reina Waagenaar, sopraan

Geldrop, H.Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Barokensemble ‘Scordatura’, 
Axel Wenstedt, orgel, Jo Hennen, 
sax. en dichter Hans van der Sandt.

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur. Gratis toegang.
Dirk Luijmes, Arnhem, orgel.

Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur, kerk open 
19.55 uur. Bijdrage € 7,00.
Aart Bergwerff, orgel.

Zaterdag 28 september
Eindhoven, Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Ruud Huijbregts, orgel.

Zondag 29 september
Waalre, Agnus Dei kerk
Aanvang 15.00 uur. Entree € 5,00.
Leen Nijdam, orgel, o.a. Bach.

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur. Entree € 8,00.
Janno den Engelsman, orgel met 
Charlotte Stoppelenburg, alt-mezzo.

Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang vrij met collecte. Henk 
de Vries, orgel. Met gedichten.

Deurne, Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang met bijdrage.
Het mannenkoor Bonum Tenete 
met gregoriaans en motetten. 
Orgelspel door Istvan Eperjesy.

Rosmalen, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage € 6,00, reductie € 4,00.
Rob Nederlof, orgel en 
Vocaal Ensemble Pur Sang. 

Wouw, Lambertuskerk

Aanvang 16.00 uur. Entree € 10,-
Willem Ceuleers, Antwerpen.
Bloemlezing eigen orgelwerken.

Erp, Sint-Servatiuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang, bijdrage. 
Aad en Johan Zoutendijk. 
Concert met een lezing gerela-
teerd aan het Vollebregt-orgel.

oktober
Vrijdag 4 oktober 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Gehele dag dierendag-evenement. 
Oosterhoutse basisscholen 
bezoeken de Sint-Jansbasiliek 
om kennis te maken met het 
Maarschalkerweerd-orgel. 

Zondag 6 oktober
Etten-Leur, Lambertuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Donateurs € 4,50. Volwassenen 
€ 7,00. 65+ en C.P.J. € 6,00. 
Kinderen gratis. 
Lambert van Eekelen (orgel) en 
het Hoeks Koperensemble.

Teteringen, Willibrorduskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 5,00. Vrienden gratis.
Organist Jan Van Mol, 
soliste Sarah Van Mol. 

Someren, Lambertuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Toegang gratis, met vrije gave.
Ad van Sleuwen, orgel.

Cuijk, Sint-Martinuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage € 8,- (donateurs € 4,-).
Pieter Dirksen, orgel en clavecimbel.

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,00. 
Leon van den Brand, orgel en
Wout Oosterkamp, bas.

Wouw, concertzaal 
In den Wouwdfluit
Aanvang 16.00 uur. 
Entreeprijs € 15,00.
Jan Walraven, piano en orgel,
Loes van Langerak alt-mezzo.

Goirle, Sint-Janskerk 

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,00 en 65+ € 5,00
Elisabeth Vercammen, orgel (B). 

Zondag 13 oktober
Geldrop, H.Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Piet Groenendijk, orgel m.m.v. 
Simone Pannes, sopraan.

Bergeijk, Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met bijdrage. 
Marcel van Westen, orgel en 
Carlo Nabbe, viool.

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Gratis toegang.
Jan van de Laar, orgel.

Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur.
Bijdrage € 7,00.
Theo Visser, orgel.

Zaterdag 26 oktober
Eindhoven, Stadskerk Cathrien

Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Luc Ponet (B), orgel.

Zondag 27 oktober
Handel, O.L.Vrouw 
ten Hemelopneming  
Aanvang 14.00 uur.  
Toegang vrij. 
Leen Nijdam, orgel. 

Boxmeer, 
Prot. Kerk en Petrusbasiliek 

 
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij, met collecte. 
Jan Verschuren, orgel.

Deurne, Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang met bijdrage.
Het oecumenisch koor 
‘Lighthouse’ uit Helmond 
o.l.v. Arjan Mooij, tevens organist.

Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 10,00.
Jan Walraven, orgel, 
Loes van Langerak alt-mezzo. 

november
Zondag 3 november
Heeswijk, Abdij van Berne

Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,- 
Sophie-Véronique Choplin (F)

Zondag 10 november
Etten-Leur, Lambertuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Donateurs € 4,50. Volwassenen 
€ 7,00. 65+ en C.P.J. € 6,00. 
Kinderen gratis. 
Rob Nederlof, orgel, Wilke te 
Brummelstroete (sopraan) 
en Lex Bergink (hobo)

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Marcel Verheggen, orgel.

Zaterdag 23 november
Eindhoven, Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Gemma Coebergh, orgel.

Zondag 24 november
Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Capella Monteverde, o.l.v. Reinier 
Wakelkamp, m.m.v.
Thed van den Aker, orgel en 
Frank Wakelkamp, gamba.

Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Tannie van Loon, orgel 
met gedichten, Stan Mooij.

Deurne, Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur.
Gratis toegang met bijdrage.
Organist Joost Vermeiren en 
blokfluitiste Carine Rinkes.

december
Zondag 15 december
Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Leen Nijdam, orgel, met 
poëzie en het Sons Kamerkoor.

Zondag 22 december
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 12,50.
Capella Puellarum (Haarlem) 
o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen.
Ton van Eck, orgel.

Woensdag 25 december
Sint-Oedenrode, Martinuskerk
12.00-17.00 uur. Toegang gratis. 
Bert Augustus, ‘Orgelmuziek bij 
de Kerststal’. Bezichtigen orgel.

Donderdag 26 december
Sint-Oedenrode, Martinuskerk
12.00-17.00 uur. Toegang gratis. 
Axel Wenstedt, ‘Orgelmuziek bij 
de Kerststal’. Bezichtigen orgel.

Zaterdag 28 december
Eindhoven, Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Hugo Bakker, orgel.

2014
Zaterdag 15 februari
Eindhoven, Muziekgebouw
Ignace Michiels, orgel.

Zondag 23 februari
Etten-Leur, Raadzaal 
Ton Koopman, orgel.

Zaterdag 19 april
Eindhoven, Muziekgebouw
Hayo Boerema, orgel.
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Vrijdag 30 augustus
Breda, Grote O.L.Vr.Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 8,-. Tot 18 jaar gratis.
Dirk Out, jurylid 1e Internale 
Orgelconcours Breda 2012.

Zaterdag 31 augustus 
Midden-Brabantse Orgelkring 
– 26ste orgelexcursie
Caroluskapel en Munsterkerk 
te Roermond, orgelbouwer 
Verschueren te Heythuysen, als 
afsluiting de Petruskerk te Roggel 
en/of Missiehuis St. Jozef te 
Panningen. Deelname: € 40,00 
incl. busreis vanaf Tilburg, 
programmaboekje en lunch.

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Gratis marktorgelconcert.
Aanvang 14.30 uur.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Gratis toegang, met collecte. 
Bert Augustus, org.tit. 

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij, collecte.
Janno den Engelsman, orgel met 
Sascha Mommertz, blokfluit.

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

Geldrop, H.Brigidakerk
Om 15.00 uur beiaardconcert.
Aanvang 16.15 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Orgelconcert Roy Kroezen m.m.v. 
Gildas Delaporte, viool.

september
Zondag 1 september
Cuijk, Sint-Martinuskerk

Aanvang 16.00 uur.
Bijdrage € 8,- (donateurs € 4,-).
Yukiko Yamada (orgel): 

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,- 
Michael Hedley, orgel

Dinsdag 3 september 
Sprang, Hervormde Kerk

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,50. 
Sietse van Wijgerden (orgel) 
en echtgenote (viool). Dinella 
Brughout-Wolters (sopraan).

Zaterdag 7 september 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 -16.30 uur  orgelspel.
Sietse van Wijgerden, toegang vrij. 
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Orgelkringconcerten 2013

Sint-Lambertuskerk
Rosmalen
Zondag 16 juni
Thed van den Aker, orgel, m.m.v. Philien, 
Reinier en Frank Wakelkamp, viool en cello. 

Zondag 15 september
Jos van der Kooy, orgel 

Zondag 29 september
Rob Nederlof, orgel 
en Vocaal Ensemble Pur Sang

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

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

Zaterdag 4 mei 
Willem Hörmann, orgel 
(dit concert heeft 4 mei als thema)

Zaterdag 11 mei
Laurens de Man, orgel

Zaterdag 18 mei
Jos Vogel, orgel 
Zaterdag 25 mei
Bert den Hartog, orgel    
  
Secretariaat: bosga@tiscali.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. 

Inloopconcerten op zaterdagmiddag in 
de Raadzaal:
Aanvang 15.00 uur, toegang gratis.
11 mei, 18 mei, 8 juni en 15 juni.

Zondag 26 mei
Raadzaal om 13.30 en 15.30 uur:
Gijs van Schoonhoven, 30 minuten
orgelimprovisaties bij schilderijen van 
Vincent van Gogh.  

Zaterdag 14 september Nationale Orgeldag
Lambertuskerk 12.00 tot 16.00 uur
Orgelbespelingen, expositie over het orgel.

Zondag 22 september
Lambertuskerk 15.00 uur
Michel Gottmer, orgelimprovisaties.
Schola Cantorum olv Lambert van Eekelen

Zondag 6 oktober
Lambertuskerk 15.00 uur
Lambert van Eekelen (orgel) 
en het Hoeks Koperensemble.

Zondag 10 november
Trouwkerkje 15.00 uur
Rob Nederlof (orgel), Lex Bergink (hobo)
en Wilke te Brummelstroete (sopraan)

Zondag 23 februari 2014
Raadzaal 
Ton Koopman, orgel

www.jacobuszeemans.nl

Gertrudiskerk 
Bergen op Zoom
Concerten op de orgels in 2013 
Aanvang 16.00 uur.

Zondag 21 april
Entree € 8,-
Henk G. van Putten, organist Grote Kerk Kapelle

Zaterdag 1 juni
Entree € 8,-
Peter van de Velde, organist Kathedraal 
Antwerpen & Nadja Nevolovitsch, viool . 

Zaterdag 8 juni
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Janno den Engelsman, orgel 
& Peter Goedbloed en Lisa Voorbraak, fluit.

Zaterdag 15 juni
Entree € 8,-
Margreeth Chr. de Jong, 
organiste Nieuwe Kerk Middelburg.

Zaterdag 29 juni 
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Marcel van Westen, organist.
Werken van Joseph Rheinberger.

Zaterdag 6 juli
Entree € 8,-
Tobias Horn, organist te Stuttgart (D).

Zaterdag 24 augustus
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Marcel van Westen, orgel 
& Maarten Stalpers, klarinet.

Zaterdag 31 augustus
Toegang vrij, collecte bij de uitgang.
Janno den Engelsman, orgel 
& Sascha Mommertz, blokfluit.
 
Zondag 29 september
Entree € 8,-
Janno den Engelsman, orgel 
& Charlotte Stoppelenburg, alt-mezzo.
Werken van R.Wagner en Fr.Liszt.
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Stadskerk Cathrien
Eindhoven

ORGELCONCERTEN 2013
Zaterdagmiddag om 15.00 uur.
Gratis toegang met collecte.
 
27 april 
Mark Christiaanse en 
Iskander Zalialdinov 
 
25 mei 
Theo Visser, werken van Bijster, Tour-
nemire en Karl Höller 
(Variationen ‘Jesu, meine Freude’) 
 
22 juni (BACH-dag)  
11.00 uur Stadskerk Cathrien: 
Ruud Huijbregts op orgel en 
harmonium, met solist(en). 
12.15 uur De Oude Rechtbank 
(Stratumseind): 
Ruud Huijbregts op clavecimbel, 
met instrumentalisten. 
14.00 uur Stadskerk Cathrien: 
Rosemarie Seuntiëns, beiaard. 
15.00 uur Stadskerk Cathrien: 
Gerard Habraken, orgel 
m.m.v. vocaal ensemble. 
 
28 september  
Ruud Huijbregts, orgel 
 
26 oktober 
Luc Ponet (B), orgel 
 
23 november  
Gemma Coebergh, orgel 
 
28 december  
Hugo Bakker, orgel

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

Abdij van Berne
Heeswijk

BERNE ABDIJCONCERTEN 
sinds 1952

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

5 mei  Berthold Labuda (D) en 
Julia Mochalova, (D), orgel

2 juni Ben van Oosten (NL) en
Margaret Roest (NL), sopraan

7 juli  Anne-Gaëlle Chanon (F)  
1 september  Michael Hedley (NL) 
6 oktober  Leon van den Brand (NL) 

en Wout Oosterkamp (NL), bas
3 nov.  Sophie-Véronique Choplin (F)
22 dec.* Capella Puellarum (Haarlem) 

o.l.v. Sanne Nieuwenhuijsen en 
Ton van Eck (NL), orgel

Abdijstraat 49, Heeswijk

Grote Kerk
Breda

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

De concerten op het Vollebregt-orgel 
(1854) hebben als thema ‘Orgel en 
Poëzie’, orgelmuziek en gedichten in 
bonte afwisseling, waarbij woord en 
muziek op elkaar wordt afgestemd.

Zondag  4 augustus 
 Pieter-Jelle de Boer (Parijs)
geen gedichten

Zondag 29 september 
 Henk de Vries, orgel 
gedichten: n.t.b.

Zondag 24 november 
 Tannie van Loon, orgel
gedichten: Stan Mooij, Breugel

Zondag 15 december (15.00 uur)
 Leen Nijdam, orgel 
 poëzie en koorzang 

Secretariaat:     Klaas Woltjerweg 50
9636 BE Zuidbroek
Tel: 0598-755031

E-mail: sovob@gmx.com
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Sint-Jansbasiliek 
Oosterhout
ORGELCONCERTEN OP HET 
MAARSCHALKERWEERD-ORGEL

Aanvang 20.00 uur. Toegang € 7,50.

Maandag 20 mei  
Hans Leenders (Maastricht)

Zondag 16 juni  
Gabriel Dessauer (Wiesbaden, D)

Kerstconcert  
Laatste info zie onze site.

Elke zaterdagmiddag van 29 juni 
t/m 31 augustus om 14.30 uur gratis 
markt-inloopconcerten. 
Alleen op 17 augustus is de locatie:  
H. Corneliuskerk te Den Hout. 

www.stichtingludens.nl

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

zondag 26 mei: 
Matteo Imbruno (Amsterdam)

zondag 16 juni: 
Bram Beekman (Middelburg) 

zaterdag 6 juli: 
Willem Hörmann (’s-Hertogenbosch)

zaterdag 13 juli: 
Gerard Habraken (Eindhoven)

zaterdag 20 juli: 
Kees van Eersel (Kloetinge)

zaterdag 27 juli: 
Bas de Vroome (Delft)

zaterdag 3 augustus: 
Pieter-Jelle de Boer (Parijs)

zaterdag 10 augustus: 
Arie de Bruijn (Papendrecht) m.m.v. 
Lucia van Vugt (Langerak), sopraan

zaterdag 17 augustus: 
Rob Nederlof (Tilburg)

zaterdag 24 augustus: 
Jan van de Laar (Helmond) m.m.v. 
John van den Beemt (Eindhoven), cello

zaterdag 31 augustus: 
Roy Kroezen (Zwolle) 
m.m.v. Gildas Delaporte, viool

zondag 22 september: 
Axel Wenstedt (Sint-Michielsgestel), 
saxofonist Jo Hennen (Geldrop) en 
dichter Julius Dreyfsandt zu Schlamm 
(Sint-Oedenrode)

zondag 13 oktober: 
Piet Groenendijk (Zuidbroek) m.m.v. 
Simone Pannes (Bochum), sopraan 

Midden-Brabantse
Orgelkring
Toegang € 7,00 en 65+ € 5,00
Aanvang 20.00 uur.  
 
Zondag 28 april 2013 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Organist Ad van Sleuwen m.m.v. de 
Gregoriaanse Schola van de Petruskerk 
Hilvarenbeek o.l.v. Jac Peeters

Zondag 2 juni 2013  
Tilburg, Sint-Jozefkerk (Heuvelsekerk) 
Gerard Habraken, orgel 
 
Zondag 7 juli 2013  
Diessen, Sint-Willibrorduskerk 
Peter van Dijk, orgel 
 
Zaterdag 31 augustus 2013 
26ste orgelexcursie 
Caroluskapel en Munsterkerk te Roermond, 
orgelbouwer Verschueren te Heythuyzen, 
als afsluiting de Petruskerk te Roggel en/of 
Missiehuis St. Jozef te Panningen. 
Deelnamekosten: € 40,00 incl. busreis 
vanaf Tilburg, programmaboekje en lunch.
 
Zondag 8 september 2013  
Udenhout, Sint-Lambertuskerk 
Ad van de Wege, orgel 
 
Zondag 6 oktober 2013  
Goirle, Sint-Jankerk  
Elisabeth Vercammen, orgel 

Voor informatie en aanmelding: 
telefoon 013 5435762 of e-mail: 
brabantseorgelklanken@home.nl

H.Lambertuskerk
Someren
Zondag 24 maart
Tannie van Loon, organiste
 
Zondag 28 april
Kees van Houten, organist
 
Zondag 6 oktober
Ad van Sleuwen, organist
 
Aanvang 15.30 uur.
Toegang gratis, na afloop een vrije gave

Internationale 
Orgelfestival 2013  

Vrijdagavonden op het 4-klaviers 
Flentrop-orgel.
Aanvang 20.00 uur, 
kerk open 19.30 uur. 
Entree € 8,-. Jongeren t/m 18 jaar gratis. 

 12 juli Aart Bergwerff

 19 juli  Willeke Smits

 26 juli Jaap Zwart, Bach-concert

 2 augustus Laure Dermaut (Brugge)

 9 augustus Richard Pinel (Windsor) 
  
 16 augustus Daniel Beckmann (Mainz)

 23 augustus Raúl Prieto Ramirez 
  (Gerona)

 30 augustus Dirk Out

Gratis lunchpauzeconcerten 
op woensdag om 12.45 uur:
5, 12, 19 en 26 juni en 3 juli 2013

www.stichtingorgelconcertenbreda.nl

Lambertuskerk
Wouw
Zondag 25 augustus, 16.00 uur
Orgelconcert door Frank Heye, Gent.

Koraal An Wasserflüssen Babylon BWV 653 
en Toccata, Adagio en Fuga BWV 564, 
Cyriel Van den Abeelen Sonate 4,  
Gabriël Verschraegen Sonate in e klein.

Zondag 29 september, 16.00 uur
Orgelconcert door Willem Ceuleers, 
Antwerpen

eigen orgelwerken, o.a. 
Prelude en fuga in mi klein (2003) 
Audi Benigne Conditor (1998) 
Klavierübung für die Patin (2006) 
Magnificat Primi Toni (2003)

Zondag 27 oktober, 16.00 uur
Concert door Jan Walraven, orgel, 
Loes van Langerak alt-mezzo. Wouw. 

Sweelinck en zijn navolgers, orgel met de 
menselijke stem, de Vox Humana, o.a.  
Sweelinck Chromatische fantasie 
Constantijn Huygens uit Pathodia Sacra 
Carlo Mosso: Ave Maris Stella en Ave Maria

Entree € 10,00

www.indenwouwdfluit.nl

Sint-Petruskerk 
Oirschot
Gratis toegang, aanvang 16.00 uur.

Zondag 30 juni  
Tommy van Doorn (Boxtel)   
Zondag 25 augustus 
Ad van Sleuwen (Hilvarenbeek)   
Zondag 22 september 
Theo Teunissen (Utrecht) 
m.m.v. Reina Waagenaar, sopraan 
 
Organist Gerard Hafkenscheid geeft 
orgelbespelingen op de zondagen 
9 juni, 23 juni, 7 juli, 18 augustus en 
8 september van 15.30-16.00 uur. 
Gratis toegang. 

Informatie E-mail haf@iae.nl
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Orgelkringconcerten 2013

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

Zondag 14 april
Grave Prot. Kerk en Sint-Elisabethskerk 
dubbelconcert, 
Jeroen van Kleef, orgel

Zondag 12 mei 
Ottersum Joh. de Doperkerk (Limburg)
Jos van der Kooy, orgel

Zondag 9 juni
Horst (Limburg) Sint-Lambertuskerk 
Hans Heykers, 
met koor en 2 trompetten

Zondag 21 juli
Oploo H. Matthiaskerk
orgelbespeling Jacques Steenbrink

Zondag 23 september
Horst (Limburg) Sint-Lambertuskerk 
Paul Rosoman, 
Wellington (Nieuw-Zeeland)

Zondag 27 oktober
Boxmeer Prot.kerk en Petrusbasiliek
dubbelconcert, 
Jan Verschuren, orgel

ORGELSERIE 2013  
Op zondagavonden om 20.00 uur.
Vrije toegang.

14 april: IJsbrand ter Haar, Arnhem    

12 mei: Peter van Dijk, Utrecht  

  9 juni: Luc Ponet, Tongeren (B)

14 juli: Ansgar Wallenhorst, Ratingen (D)

25 augustus: Leo van Doeselaar, Bussum      

22 september: Dirk Luijmes, Arnhem 

13 oktober: Jan van de Laar, Helmond

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

Het overzicht van alle concerten: 
www.lambertusconcerten.nl
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Sint-Lambertuskerk
Helmond

Sint-Janskathedraal
‘s-Hertogenbosch
Dinsdagavondconcerten
Aanvang 20.00 uur.  
Entree € 7,00. 
Jongeren t/m 15 jaar gratis.

4 juni
Serge Schoonbroodt (Luik, B) 
18 juni
Leon van den Brand (Ravenstein)

2 juli
Ludger Mai (Essen, D)

16 juli
Peter Westerbrink (Noordbroek)

30 juli
Jacques van den Dool 
(‘s-Hertogenbosch) 

13 augustus
Margreeth de Jong (Middelburg)

27 augustus
Sander van Marion (Den Haag)

10 september
Véronique van den Engh 
(‘s-Hertogenbosch)

Zaterdagmiddagconcerten
Van 8 juni t/m 14 september.
Van 16.00-16.30 uur.
Toegang vrij. Collecte.

www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl

JBZ kapel
‘s-Hertogenbosch

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
organiseert iedere derde zondag 
van de maand om 15.00 uur in de 
Kapel van het ziekenhuis een 
kamermuziek- of orgelconcert in 
samenwerking met de ‘Stichting  
Kamermuziek ’s-Hertogenbosch’ 
en de ‘Brabantse Orgelfederatie’. 
Bijwonen van de concerten is 
gratis – een vrijwillige bijdrage 
wordt op prijs gesteld. 
Na afloop van ieder concert wordt u 
een kop koffie of thee aangeboden.

Voor meer informatie: 
www.jeroenboschziekenhuis.nl/
concerten

Zondagmiddag. Aanvang 16.00 uur.

19 mei - Tineke Steenbrink (orgel): 
Scheidemann en Krebs

30 juni - Vincent van Ballegooien 
(hobo) en Pieter Dirksen (orgel):  
Johann Ludwig Krebs

1 september: Yukiko Yamada 
(orgel): Sweelinck, Scheidemann, 
Böhm en Krebs

6 oktober - Pieter Dirksen (orgel en 
clavecimbel): Scheidemann en Bach

meer info:
www.severijn-orgel.nl

Sint-Martinuskerk
Cuijk, Severijn-orgel

Kamermuziek- 
en orgelconcerten

St.Willibrorduskerk 
Deurne
Zondag 21 april 16:00 uur
Organist Sietse van Wijgerden 
en violiste Wanda van Wijgerden 
met werken van Bach en Brahms.

Zondag 26 mei 16:00 uur
Severijn, het ensemble van Judith en 
Tineke Steenbrink, speelt werken van 
Bach op barokviool en orgel.

Zondag 23 juni 16:00 uur
Podium ‘jong muziektalent’ van 
De Muziekschool Deurne en solo’s van 
de jonge gastorganist Matthias Sars.

Zondag 28 juli 16:00 uur
De Poolse organist professor 
Wladyslaw Szymanski.

Zondag 18 augustus 16:00 uur
De familie Maas uit Vlierden met viool, 
piano, saxofoon, orgel, zang en gitaar.

Zaterdag 24 augustus 21:00 uur
In het kader van de Nacht van het Witte 
Doek een filmvoorstelling met orgelbe-
speling door Joost Langeveld.

Zondag 29 september 16:00 uur
Het mannenkerkkoor Bonum Tenete uit 
Someren met gregoriaans en motetten. 
Vooraf orgelspel door Istvan Eperjesy.

Zondag 27 oktober 16:00 uur  
Het oecumenisch koor ‘Lighthouse’ 
uit Helmond met een hedendaags 
repertoire o.l.v. Arjan Mooij, die ook 
het orgel bespeelt.

Zondag 24 november 16:00 uur  
Organist Joost Vermeiren en 
blokfluitiste Carine Rinkes met werken 
vanaf de 17e eeuw tot vandaag.

or
ge

lk
ri
ng

-a
dv

er
te

nt
ie

s

B
ra

b
an

ts
 O

rg
el

ri
jk

d
om

 2
0

1
3

Boekenleesclubs zijn, met name onder vrouwen, populair. 
Samen een boek bespreken dat de hele groep gelezen heeft 
is goed voor de persoonlijke ontwikkeling, het verruimt de 
kennis en is nog gezellig ook. Maar dat er ook luisterclubs 
voor orgelmuziek zijn is minder bekend. De BOF was te gast 
in Tilburg waar een groep van vijf orgelliefhebbers al acht-
tien jaar met elkaar cd’s beluisteren en bespreken. 

Het idee om eens bij elkaar naar cd’s 
te gaan luisteren ontstond in 1995 
toen een paar liefhebbers het met 
elkaar hadden over hun opname-
collectie. Zo gezegd zo gedaan. 
Het resulteerde in een tot op van-
daag voortdurende traditie dat ie-
dere deelnemer van de kring een 
keer per jaar een programma van 
ongeveer tweemaal drie kwartier 
samenstelt, daar een programma-
boekje van maakt en zijn huiska-
mer ter beschikking stelt om het te 
beluisteren. 
Op een van die avonden mag ik te 
gast zijn bij de club. In een buiten-
wijk van Tilburg tref ik de vijf he-
ren (want dit schijnt nou typisch 
een mannenhobby te zijn) al luis-
terend naar het eerste deel van het 
programma: Jan Jongepier op het 
orgel van Alkmaar. Het is muisstil. 
Ze luisteren met een kop koffie er-
bij geconcentreerd naar de muziek. 
Als het pauze is wordt er van ge-
dachten gewisseld over de beluis-
terde orgels, de muziek, hoe de 
organist registreerde of de kwaliteit 
van de akoestiek, afhankelijk van 
de interesses van de deelnemers. 
Joop Meijer, voormalig pianostem-
mer, orgel- en klavecimbelbouwer, 
werkte jaren bij Flentrop. Hij luis-
tert vooral naar het instrument en 
hoe de gebruikte registers klinken. 
Peter Boone, 94 jaar oud, heeft het 
orgel in de oorlogstijd ontdekt toen 

Tilburgse luisterclub 
  ‘De kleine orgelkring’

Mooie muziek
samen beluisteren 

hij als dwangarbeider in Leipzig, de 
bakermat van veel van Bach’s or-
gelwerken, terecht kwam. Hij ge-
niet er nu nog steeds van. Toen hij 
laatst de beurt had, stelde Peter een 
programma samen met orgelmu-
ziek uit de Thomaskirche: organist 
Ulrich Bohme op het Schuke-orgel. 
Chris de Jager, civiel ingenieur weg- 
en waterbouw, had vroeger thuis 
een harmonium en kwam zo met 
het orgel in contact. Hij beschouwt 
zichzelf gewoon als orgelgenieter. 
Hans van der Leun is gepensioneerd 
verpleegkundige die jarenlang op 
de ambulance heeft gezeten, maar 
die door een vriendje, zoon van de 
predikant, mee naar het orgel ge-
nomen was. Zo begon zijn passie 
voor het orgel. De jongste van de 
vijf, Wouter van der Meiden, speelt 
zelf piano, is ICT-er en begeleidt bij 
kerkdiensten. Heeft zich in de loop 
der tijd ook het orgelspelen eigen 
gemaakt. 
Nu we toch bij Joop te gast zijn laat 

opgepakt en luistert de groep naar 
Leo van Doeselaar op het Maar-
schalkerweerd-orgel in het Con-
certgebouw. Het is opvallend hoe 
er weer doodstil, alsof het een echt 
concert is, genoten wordt. De am-
biance is er hier ook wel een beet-
je naar. In de huiskamer van Joop 
staat heel dominant een door hem 
gebouwd klassiek ogend positief te 
pronken en even verderop om het 
hoekje heeft hij nog een modern 
drieklaviers oefenorgel met pedaal.
Als het programma afgelopen is 
krijgen we daar natuurlijk ook nog 
even een demonstratie te horen 
van de live gesampelde klank van 
het Bätz-orgel in de Domkerk van 
Utrecht, die zomaar de huiskamer 
in getoverd wordt.

Duidelijk is dat hier een aantal or-
gelliefhebbers elkaar gevonden 
hebben om vijf maal per jaar bij 
elkaar op visite gaan en dan te ge-
nieten van alle aspecten van orgel-
muziek. Dat ze het al zo lang doen 
geeft aan dat wellicht anderen ook 
belangstelling zouden kunnen heb-
ben om in hun woonplaats of regio 
een dergelijk luistergroepje op te 
zetten. De Brabantse Orgelfederatie 
bemiddelt graag om gelijkgezinden  
met elkaar in contact te brengen. 
Kijk op de homepage www.brabant-
orgel.nl onder de toets ‘luisterclubs’. 

Nieuwe 
luisterkringen?

hij ons meteen even trots 
het eikenhouten positiefje 
zien dat hij nu in de garage-
werkplaats aan het bouwen 
is, gebruik makend van ge-
recyclede onderdelen zo-
als ebbenhouten en ivoren 
toetsen van oude piano’s en 
decoratieve accessoires die 
hij verzameld heeft.

Na de pauze wordt de draad 
van het programma weer 

Als bij een concert...

V.l.n.r. Chris, Joop, Peter, Wouter en Hans.
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Orgelfestival voor Nieuwe Muziek 

De toegang tot dit festival bedraagt slechts € 10,- per persoon. Dat is met inbegrip van een programmaboekje, 
de lunch alsmede koffie en thee. U kunt dit bedrag ter plaatse voldoen.
Indien u dit festival wilt bezoeken wordt u verzocht zich aan te melden via festival@brabantorgel.nl. 
Meer en actuele informatie over dit Orgelfestival voor Nieuwe Muziek vindt u op onze website 

www.brabantorgel.nl onder de c’’-toets ‘Festival nieuwe muziek’.

Aanmelding en kosten
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Bij de voorbereidingen van dit Orgelfestival Nieuwe 
Muziek hebben Ad van Sleuwen, docent Hoofdvak or-
gel, Theoretische vakken en Muziekgeschiedenis van 
het Fontys Conservatorium, en Daan Manneke een 
belangrijke bijdrage geleverd in richting en aanpak. 
In ons magazine van vorig jaar, Brabants Orgelrijk-
dom 2012, vertelt Daan Manneke in een interview 
iets over zijn zienswijze bij nieuwe composities. Op 
onze website www.brabantorgel.nl kunt u dit inter-
view nog eens nalezen. 
Aldert Winkelman, voorzitter van de vereniging van 
Brabantse componisten en organist te Wouw, stimu-
leerde zijn leden voor het aanleveren van bijdragen. 
Naast dat hij zelf enkele composities inbracht, kun-
nen wij tijdens het festival ook werk horen van o.a. 
Jacques van den Dool, Jurjen van Geenen, Daan 
Manneke, Fons Mommers en Henk van der Vliet. 
Bekende organisten, zangers en speellieden, en stu-
denten van de orgelklas van het Fontys Conservato-
rium verlenen die dag hun medewerking.
Studenten van de Orgelklas voeren o.a. composities 
uit van de Compositieklas en zullen improviseren. Het 
programma wordt eind van de middag afgesloten met 
een bespeling van de twee grote orgels in de Heikese 
Kerk door Sjak Smulders en Ad van Sleuwen in het 
werk ‘Tweespraak’ van Louis Toebosch.

Programma

Het programma opent ’s ochtends in de Kapel met 
een mini-symposium over Nieuwe Orgelmuziek. 
Een viertal componisten/organisten, Ad van Sleuwen, 
Jelena Bazova, Daan Manneke en Henco de Berg, 
zullen spannende stellingen poneren en wij zullen 
met hen in discussie gaan. In het voorgesprek gaf 
Daan Manneke een aardige voorzet: 
“Het orgel heeft afgedaan!?”. 
Ook u heeft ongetwijfeld uw mening over de toekomst 
van het orgel en het orgelspel. Deelt u die met ons op 
dit mini-symposium!

Mini-symposium en 
Nieuwe Muziek

Dit jaar wordt het festival georganiseerd in nauwe 
samenwerking met Fontys Hogeschool voor de Kunsten, 
afdeling Conservatorium. Het geheel speelt zich af in 
en rond het Brabants Fontys Conservatorium: zowel 
in de Visitatiekapel van het conservatorium, waar o.a. 
een tweetal orgels en een drukwindharmonium staan, 
als in de tegenover liggende Heikese Kerk wordt 
gemusiceerd. Niet alleen diverse Brabantse com-
ponisten hebben een of meer composities geleverd, 
ook de compositieklas van het conservatorium werd 
gestimuleerd nieuwe bijdragen te leveren. 

In samenwerking met

Op zaterdag 25 mei 2013 wordt voor 
de tweede maal het Orgelfestival Nieuwe 
Muziek gehouden, dit keer in Tilburg. 
Het eerste Orgelfestival Nieuwe Mu-
ziek, een initiatief van de Brabantse 
Orgelfederatie, vond op 24 april 2010 
plaats in Eindhoven. Daar werd in het 
Muziekgebouw, de Paterskerk en de 
Stadskerk Sint Cathrien nieuwe muziek 
ten gehore gebracht waarbij het orgel 
een prominente rol speelde. 
Onverwachte combinaties met andere 
muziekinstrumenten en/of menselijke 
stemmen gaven een doorbraak in het 
traditionele denken over orgelmuziek. 
Opvallend was dat met name veel 
jonge musici zich presenteerden, maar 
dat ook nieuwe composities van wat 
‘oudere’ componisten ten gehore 
werden gebracht.

zaterdag 25 mei in Tilburg
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De vraag hoe hij tot de muziek en 
het orgel gekomen is, moet een logi-
sche opening van het gesprek zijn. 
“Van huis uit heb ik niet direct iets van 
muziek meegekregen. We hadden thuis 
ook geen instrument. Ik luisterde wel 
naar popmuziek en op mijn zevende  
leek het me wel mooi om pianoles te 
krijgen. Ik ging toen lessen bij een 
goede amateurpianiste in Boxtel. Zij 
gaf thuis wat leerlingen les volgens de 
bekende methodes met o.a. Folk Dean. 
Twee jaar later kreeg ik thuis een elek-
trische piano. Hoewel ik alleen maar 
tien minuten voor de les ‘studeerde’ 
wilde ik toch niet stoppen. Toen ik zo’n 
veertien, vijftien jaar was kwam ik 
meer in mijn ‘ruige periode’ en ging ik 
mezelf gitaar leren spelen: elektrisch, 
akoestisch, basgitaar e.d.; dat was leuk 
als vermaak.”
Nog steeds geen orgel? 
“Op mijn zestiende op het gymnasium 
in Boxtel dacht ik er uiteraard over na 
wat ik straks verder wilde gaan doen. 
Het was wel iets met muziek maar 
geen piano en de popmuziek was het 
ook niet. Toen ik in 2007 las dat Kees 

van Houten hier in Boxtel een orgelcon-
cert gaf ben ik daar naartoe gegaan. 
Oude kerken vond ik erg mooi. Als klein 
jongetje tekende ik vroeger al kerken, 
ook de Petruskerk. Ik had overigens 
totaal geen kerkelijke achtergrond. Ik 
had weliswaar hier in Boxtel op een 
katholieke basisschool gezeten en mijn 
eerste communie gedaan, maar ik 
noem mezelf liever ‘cultureel katholiek’. 
Dat Bachprogramma van Kees en die 
kerk, dat maakte diepe indruk op me. 
Als organist in je eentje zo’n groot or-
gel bespelen, ook met je voeten die in-
drukwekkende baspartij, dat deed wat 
met me. Toen ik voor mezelf dacht dan 
maar eens orgel te willen gaan spelen, 
dachten mijn ouders: wat nu weer…..”
Maar niet echt ‘tegen’?
“Nee, dat niet. Ik heb uiteindelijk Kees 
van Houten maar een brief geschreven, 
waarop hij me adviseerde contact op 
te nemen met Jan Verhoeven. In het 
najaar van 2007 kon ik bij Jan begin-
nen en moest ik uiteraard veel afleren 
en ook veel leren. Ik begon toen ook al 
te denken aan een vakopleiding. Al snel 
speelde ik Inventies van Bach, Toc-

cata’s van Pachelbel en korte stukjes 
van Tournemire. En ineens begon ik de 
hele dag te studeren en werd er thuis 
een Eminent gekocht. Ik had destijds 
op de middelbare school het vakken-
pakket met alle exacte vakken en ben, 
toen ik zo enthousiast begon te spelen, 
maar gelijk helemaal overgestapt naar 
het culturele pakket, met wel de talen 
die ik sowieso interessant vond. Mijn 
decaan vond dat, zo relatief kort voor 
de eindexamens, niet zo leuk… Ik dacht 
al gelijk aan de vooropleiding van het 
conservatorium in Tilburg. Ook thuis 
waren ze wat huiverig, want wie gaat er 
nou conservatorium doen, zoek liever 
iets met een zekere baangarantie.”
Was het niet meer zo de Bach van 
Kees van Houten die het meest 
imponeerde?  
“Niet alleen. In die periode is ook mijn 
liefde voor Messiaen geboren, dat sprak 
me aan, dat is een taal die ik volg. 
Ik heb toen toelating gedaan voor de in
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Tommy van Doorn

benoemd 

In december 2012 is Tommy van Doorn benoemd 
als titulair-organist van het Smits-orgel in de 
Sint-Petrusbasiliek te Boxtel. Hij volgde hier de 
in oktober vorig jaar overleden Jan Verhoeven op. 
Tommy is één van de jongste recent aangestelde 
organisten in onze provincie. 
Reden om een gesprekje met hem te hebben bij 
‘zijn’ orgel in Boxtel.

vooropleiding (bij Ad van Sleuwen, 
Henco de Berg en toen nog Bram 
Beekman) waarbij in die vooropleiding 
theorie en solfège al in het eerste-
jaars curriculum kon volgen. Daardoor 
bouwde ik in die voltijd-vooropleiding 
een voorsprong op.”
En nu dus inmiddels het vierde jaar 
conservatorium?  
“Ja, dat gaat prima. Mijn moeder begint 
het echt te waarderen, mijn vader vindt 
het leuk dat ik in fraaie kerken speel 
en mijn broers (historicus en ICT-er) 
vinden het een beetje wonderbaarlijke 
toestand. Dat vinden mijn vrienden 
ook en die komen dan wel een keertje 
luisteren maar vinden het dan mooi 
geweest.”
Alleen maar orgel of ook andere 
interesses? 
“Zelf heb ik een zekere voorliefde voor 
geschiedenis en vooral veel interesse in 
die rond de wereldoorlogen. Rond mijn 
dertiende ben ik in Verdun daar zo mee 
geconfronteerd dat ik daar verder in 
ben gedoken en vanaf mijn vijftiende 
breng ik daar jaarlijks meerdere weken 
door. Daar vind je in de bossen ook nog 

directe herinneringen uit die oorlogen. 
Tastbare geschiedenis fascineert me.
Het was misschien een quasi-ondoor-
dachte keuze voor het conservatorium 
en misschien wel lichtelijk onbezonnen 
maar het orgel, die muziek en de hele 
geschiedenis erachter trokken mij. Nu 
speel ik hier in Boxtel en heb moge-
lijk straks ook een stukje concert- en 
lespraktijk. Maar misschien ga ik ook 
nog wel iets geheel anders erbij stu-
deren, iets met talen en dan mogelijk 
in deeltijd een docentenbaan of iets 
dergelijks.”
Organist op een beroemd Smits-
orgel al op je 22e!
“Vorig jaar heeft Jan ook de parochie 
voorgesteld mij als zijn opvolger te 
benoemen. Vanaf september werd er 
bij de afwezigheid van Jan gewerkt met 
hulporganisten; sinds december ben ik 
de vaste bespeler. Jan was er nog wel 
bij toen de Petrus op 7 oktober vorig 
jaar tot basiliek werd verheven. 
Het is best boeiend om met mijn 22 
jaar hier nu als zijn opvolger titularis 
te zijn. Overigens heb ik hier in de 
kerk sinds kort ook mijn drukwind-

harmonium staan dat ik via Ad van 
Sleuwen van Jan Van Mol gekocht heb. 
Ook schitterend te gebruiken in Franse 
werken.”
Je bent een voorbeeld voor ‘jeugd 
en orgel’!
“Het is soms moeilijk om de jeugd te 
interesseren voor het orgel. Bij mij is 
het zo ‘gelopen’. Van oudsher houdt het 
orgelwereldje zichzelf in stand vanuit 
het contact met het instrument in de 
kerk. Het orgel moet echter gewaar-
deerd worden vanuit zijn klank- en con-
certmogelijkheden, los van het kerkelijk 
gebeuren. Hoe je dat moet stimuleren 
is een lastige vraag. Mogelijk werkt bij-
voorbeeld een Festival Nieuwe Muziek 
mee om het orgel uit zijn traditionele 
rol te lichten.”

Tot slot speelt Tommy nog een Prelu-
dium en Fuga van Buxtehude. 
“Ik denk dat ik dat zondag voor de 
dienst speel.”
De prachtige en indrukwekkende ver-
tolking in de Sint-Petrusbasiliek onder-
streept het vakmanschap van Tommy 
van Doorn.

als 22-jarige 
in Boxtel

Een in memorium over 
Jan Verhoeven 

vindt u op bladzijde 44.
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Een jaar nadat zij het orgel in de 
Sint-Cathrienkerk gebouwd hadden, 
voltooide Verschueren in 1937 in de 
Sint-Trudokerk in de wijk Strijp een 
drieklaviers orgel met 39 registers. 
Het werd gebouwd met elektropneu-
matische kegelladen. Evenals bij de 
Cathrien was als adviseur bij de bouw 
van dit orgel dr. W. Kerssemakers be-
trokken. 
Het orgel werd op 24 oktober 1937 

36

De twee excursies van de Brabantse Orgel-
federatie, die belegd worden in samenspel 
met het maandblad De Orgelvriend en de 
kring Noord-Brabant van de KVOK (Konink-
lijke Vereniging van Organisten en Kerk-
musici), staan dit jaar in het teken van de 
orgelbouw in Noord-Brabant in de vorige 
eeuw. In een toelichting schetst Henk Kooiker 
onderaan de pagina’s 6 tot 11 de ontwikkeling 
van de orgelbouw in die periode. 

Tijdens deze najaarsexcursie bezoeken 
wij orgels uit de eerste helft van de 20e 
eeuw. Noord-Brabant heeft tal van voor-
beelden van orgels uit die tijd. Gekozen is 
voor een selectie van deze instrumenten 
in de stad Eindhoven. Naast orgels van de 
orgelbouwer Verschueren uit Heythuysen 
(Sint-Trudokerk, 1937/1949, Sint Gerardus 
Majellakerk, 1956 en Sint Cathrien, 1936) 
bezoeken wij het kenmerkende orgel van de 
orgelmaker Michiel Maarschalkerweerd in 
de Paterskerk uit 1906. In de Gerardus Ma-
jellakerk, die in februari van dit jaar aan de 
eredienst werd onttrokken, kunnen wij te-
vens kennismaken met het daar geplaatste 
altaarorgel dat oorspronkelijk in 1873 door 
Fr. Uzeel in een oude kas uit 1667 (!) werd 
gebouwd. Het slotconcert wordt ’s middags 
in de Cathrien verzorgd door de titularis van 
dit orgel en tevens stadsorganist van Eind-
hoven Ruud Huijbregts.

Uiteraard wordt tijdens deze excursie een 
cd gepresenteerd waarop genoemde orgels 
in orgelspel door vakorganisten uit deze re-
gio te beluisteren zijn.
De beschrijvingen van de te bezoeken orgels 
treft u hierna. Meer en actuele gegevens 
over deze excursie en de aanmelding hier-
voor leest u op www.brabantorgel.nl

Wim van der Ros

Cd

Orgels uit de 
eerste helft van de 20e eeuw

Het Verschueren-orgel (1937/1949) in de 
Sint-Trudokerk  

Najaarsexcursie
zaterdag 
28 september
in Eindhoven

Hoofdwerk  C-c4

Baardpijp  16 vt 
Prestant  8 vt
Salicionaal  8 vt
Bourdon  8 vt
Prestant  4 vt
Gemshoorn  4 vt
Openkwint  2 2/3 vt  
Mixtuur  4-7 st
Trompet  8 vt

Dispositie
Positief  C-c4

Gemshoorn  8 vt
Roerfluit  8 vt
Kwintadeen  8 vt
Zingend Prestant  4 vt
Blokfluit  4 vt
Flageolet  2 vt
Sesquialter  2 st
Klein Mixtuur  4 st 
Kromhoorn  8 vt

Zwelwerk C-c4(5)*

Gedekt  16 vt
Houtenfluit  8 vt
Prestant  8 vt
Spits Gamba  8 vt
Celeste  8 vt
Prestant  4 vt 
Dwarsfluit  4 vt
Nazard  2 2/3 vt 
Zwitserse Pijp  2 vt
Mixtuur  3-4 st 
Trompet  8 vt
Schalmei  8 vt

Pedaal  C-g1

Prestantbas  16 vt 
Subbas  16 vt
Zachtbas *)   16 vt
Octaafbas  8 vt
Gedektbas  8 vt
Prestantbas  4 vt
Mixtuur  3 st
Bazuin  16 vt
Trompet  8 vt

*) transmissie 
van Zwelwerk

Koppelingen  
Naast de 6 ‘normale’ 
koppelingen ook 10 
super- en subkoppels.

Speelhulpen
2 vrije combinaties.
7 vaste combinaties 
(pp-p-mp-mf-f-ff-tutti)
Automatisch piano-
pedaal (vast en 
instelbaar).
Tongwerken af.
Generaal crescendo.

* Manuaalomvang  zwelwerk uitgebouwd tot c⁵
Toonhoogte  a’ = 440 Hz
Temperatuur  evenredig zwevend

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

Munsterkerk Roermond 

ingespeeld door Flor Peeters. Het werd 
wel het ‘kleine Cathrien-orgel’ genoemd. 
Bij bombardementen in 1944 werden 
de kerk en daarbij het orgel zwaar be-
schadigd. Nadat de kerk na de oorlog 
gerestaureerd was bouwde Verschue-
ren in 1949 een nieuw orgel met 
ongeveer dezelfde opzet als het zwaar 
beschadigde instrument. Adviseur was 
daarbij prof. dr. A. Smeijers. De oude 
windladen en windvoorziening kon-

den opnieuw gebruikt worden, maar 
praktisch het gehele pijpwerk werd 
vernieuwd. Onder advies van Hans van 
der Harst werd het orgel in 1986/’87 
gerestaureerd. Daarbij werd op het 
Zwelwerk de Schalmei 4 vt opgescho-
ven tot 8 vt. 
Een indrukwekkend klinkend instru-
ment waarop veel orgelstijlen kunnen 
worden vertolkt. De Sint-Trudokerk 
heeft een prachtige akoestiek. 

ZET JE MUZIKALE 
VERWONDERING OM IN EEN 
PERSOONLIJK TRAJECT

Vernieuwd curriculum 
Conservatorium
·  105 minuten 

hoofdvakles per week

·  keuzevakken gelinkt 
aan de beroepspraktijk

·  theorie en praktijk 
geclusterd in modules

Schrijf je in voor de 
audities in april of juni 
of spreek eerst een 
proefl es af!

Kijk op www.fontys.nl/
conservatorium 
voor meer informatie
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In 1956 bouwde Verschueren voor de 
Tuindorpkerk in Eindhoven een tweekla-
viers orgel met vrij pedaal (eveneens) 
onder advies van dr. W. Kerssemakers. 
Het orgel stond in twee kassen aan 
weerszijden van het roosvenster opge-
steld, welke kassen verbonden werden 
door een laag middendeel. Het orgel 
had veel reserveringen. De uitbreiding 
werd in twee fasen uitgevoerd. In 1959 
volgde de eerste fase. Hierbij werd ook 
de opstelling van de orgelkassen ge-
wijzigd. In 1965 volgde de voltooiende 
tweede fase. De Trompet 8 vt van het 
Zwelwerk werd toen op het Hoofdwerk 
geplaatst. Het pedaal kent naast de 
Mixtuur drie unit-registerfamilies. Hub. 
Houët was als adviseur bij de voltooi-
ing betrokken. Na de sluiting van de 
Tuindorpkerk (2004) werd het orgel 
overgeplaatst naar de Sint Gerar-
dus Majellakerk. Het verving hier het 
Vermeulen-orgel uit 1938.

Hoofdwerk  C-g3

Prestant  8 vt
Gemshoorn ²)  8 vt 
Roerfluit  8 vt 
Octaaf  4 vt 
Blokfluit ²) 4 vt
Kwint ²) 2 2/3 vt 
Superoctaaf ²) 2 vt 
Mixtuur  3-4 st 
Trompet  8 vt

Het Verschueren-orgel (1956) 
en het altaarorgel (1667) in de 
Sint Gerardus Majellakerk  

Dispositie
Zwelwerk  C-g3

Tolkaan ¹)  8 vt 
Holpijp  8 vt 
Prestant ¹)  4 vt  
Koppelfluit  4 vt 
Nachthoorn ¹) 2 vt  
Nasard ¹) 1 1/3 vt  
Sesquialter ¹) 2 st  
Cimbel ¹) 3 st  
Kromhoorn ¹) 8 vt

Pedaal  C-f1
Contrabas ²)  16 vt 
Subbas  16 vt 
Octaafbas  8 vt 
Gedektbas ²)  8 vt  
Prestantbas ²)  4 vt  
Mixtuur ²) 3 st  
Fagot ²) 16 vt  
Trompet ²) 8 vt  
Klaroen ²) 4 vt 

Koppelingen 
Hoofdwerk -  Zwelwerk 
Hoofdwerk -  Zwelwerk 16 vt
Hoofdwerk -  Zwelwerk 4 vt
Pedaal - Hoofdwerk
Pedaal - Zwelwerk
Pedaal - Zwelwerk 4 vt

Speelhulpen
4 vaste combinaties (p-mf-f-tutti).
1 vrije combinatie.
Tongwerken af.
Automatisch pianopedaal.

Systeem:  Elektropneumatische kegellade
¹) = 1959
²) = 1965

Het altaarorgel in de Sint Gerardus 
Majellakerk dateert uit 1667. Het werd 
oorspronkelijk gebouwd voor een kerk 
in Gits (België). De bouwer is onbe-
kend. In 1873 bouwde Fr. Uzeel in de 
oude kas een nieuw orgel, waarbij hij 
ook oud pijpwerk gebruikte. In 1895 
werd het orgel in het Antoniuskloos-
ter in Kortrijk geplaatst. Vanaf 1923 
tot 1952 stond het tot salon-orgel 
omgebouwde orgel bij enkele particu-
lieren. In 1952 werd het verkocht aan 
Verschueren in Tongeren, welke het 
doorverkocht aan Verschueren in Heyt-
huysen. Laatstgenoemde firma plaatste 
het onder advies van Hub. Houët geheel 
gerestaureerde orgel in 1954 in de Don 
Boscokerk in Eindhoven. Toen deze kerk 
in 2006 gesloten werd, werd het orgel 
in 2007/’08 overgeplaatst naar de Sint 
Gerardus Majellakerk en gerestaureerd 
door Nico van Duren, waar het als altaar-
orgel op het transept werd geplaatst.

In 1906 werd door Michiel Maarschal-
kerweerd in deze rectoraatskerk een 
nieuw orgel geplaatst. Teneinde een 
lichtere speelaard te verkrijgen, ging 
Maarschalkerweerd in die periode over 
van mechanische naar pneumatische 
tractuur. Waar lange tijd de orgels van 
Maarschalkerweerd niet als belangwek-
kend werden herkend, zijn veel van zijn 
orgels in de loop der jaren gewijzigd. 
Mede dankzij de inspanningen van de 
vroegere organiste Dorthy de Rooij 
heeft dit orgel echter vrijwel ‘onge-
schonden’ de gewijzigde inzichten in 
de afgelopen eeuw doorstaan. In 1980 
werd door Vermeulen een herstelbeurt 
uitgevoerd, waarbij de Viola di Gamba 
8 vt, die in 1955 door Van der Peet 
tot Gamba 4 vt was opgeschoven, zijn 
oorspronkelijke ligging herkreeg. Het 
meer dan een eeuw oude orgel is een 
rijksmonument. Bij de restauratie in 
2006 door Slooff Orgelbouw onder 
advies van Paul van der Woude zijn o.a. 
de membranen vervangen welke door 
droogte waren aangetast. Ook de laden 
werden waar nodig hersteld en de trac-
tuur afgeregeld. De contrabass-lade 
werd gereconstrueerd. Een zangrijk 
maar draagkrachtig orgel, waarop veel 
te kleuren is en waarop met name 
romantische literatuur uitstekend tot 
zijn recht komt.

Hoofdwerk  C-f3
Prestant  16 vt
Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt
Bourdon  8 vt
Flûte harmonique  8 vt
Salicionaal  8 vt
Octaaf  4 vt
Roerfluit  4 vt
Nasard  3 vt
Woudfluit  2 vt
Mixtuur  4-6 st
Cornet  5 st
Trompet  8 vt

Het Maarschalkerweerd-orgel (1906) 
in de 
Paterskerk 
van het
Augustijnenklooster 
Mariënhage   

Dispositie
Zwelwerk  C-f3
Vioolprestant  8 vt
Viola di Gamba  8 vt
Voix Céleste  8 vt
Holpijp  8 vt
Quintadeen  8 vt
Flûte octaviante  4 vt
Gemshoorn  2 vt
Basson-hobo  8 vt
Vox Humana  8 vt
Tremelo

Pedaal  C-d1

Contrabass  16 vt
Subbas  16 vt
Cello  8 vt
Gedekt  8 vt
Bazuin  16 vt

Koppelingen 
Pedaal + Hoofdwerk 
Pedaal + Zwelwerk
Hoofdwerk + Zwelwerk
 

Manuaal  
Bourdon  8 vt 
Montre  4 vt 
Flûte  4 vt 
Quinte  2 2/3 vt 
Doublette  2 vt 
Flûte  2 vt  basse
Tierce  1 3/5 vt 
Cornet  3 rangs dessus
Fourniture  3 rangs 
Cromorne  8 vt basse/dessus 
Voix Humaine  8 vt basse/dessus 
  (1740)
Pedaal
Aangehangen.

Temperatuur evenredig zwevend

Dispositie altaarorgel

Najaarsexcursie 28 september

De Sint Gerardus Majellakerk is in begin 
2013 aan de eredienst onttrokken.
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Het Verschueren-orgel is 
gebouwd in 1936 en na de 
Tweede Wereldoorlog weer 
hersteld na de geleden oor-
logsschade ten gevolge van 
een bombardement in 1942. 
Tevens werd het orgel toen met 
enkele stemmen uitgebreid en 
werd met zijn 76 stemmen het 
grootste orgel van Nederland. 
Het hield die status tot 1973. 
Het bevat meer dan 5700 
pijpen (!) en beschikt over 
twee speeltafels: de hoofd-
speeltafel met vier manualen 
en pedaal en een speeltafel 
aan de altaarzijde met twee 
manualen en pedaal, speciaal 
voor het altaarorgel. Bijzonder 
is dat zowel het hoofd- als het 
altaarorgel te bespelen zijn 
vanaf beide speeltafels. Bij de 
bouw van het Verschueren-or-
gel in 1936 was dr. W. Kersse-
makers als adviseur betrokken. 
Hij wilde in zijn denkbeelden 
daarbij romantische klanken 
realiseren aangevuld met hoog 
klinkende registers. Het orgel 
werd in 1990 geheel hersteld 
door Verschueren Orgelbouw 
en kreeg toen in zijn nieuwe 
elektronische speeltafel 32 vrije 
combinaties. Bij die gelegen-
heid werd ook de Subbas 32 vt 
als transmissie aan het pedaal 
toegevoegd.
Het orgel is een indrukwekkend 
voorbeeld van de vooroorlogse 
ontwikkeling in de orgelbouw.

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

Hoofdwerk  C-c4

Baarpijp  16 vt
Prestant  8 vt
Openfluit  8 vt
Bourdon  8 vt
Salicionaal  8 vt
Octaaf  4 vt
Gemshoorn  4 vt
Kwint  2 2/3 vt
Octaaf  2 vt
Mixtuur  11/3 vt 4-6 st
Scherp 1 vt 4-6 st
Sesquialter  2 st
Bombarde  16 vt
Trompet  8 vt
Hoorn  4 vt

Dispositie
hoofdorgel

Positief  C-c4

Kwintadeen  16 vt
Prestant  8 vt
Gemshoorn  8 vt
Holpijp  8 vt
Prestant  4 vt
Blokfluit  4 vt
Flageolet  2 vt
Terts  13/5 vt
Superkwint  11/3 vt
Mixtuur  1 vt 3-4 st
Trompet  8 vt
Kromhoorn  8 vt
Tremolo

Zwelwerk C-c4(5)*

Bourdon  16 vt
Hoornprestant  8 vt
Roerfluit  8 vt
Viola di gamba  8 vt
Voix céleste  8 vt
Vioolprestant  4 vt
Dwarsfluit  4 vt
Nasard  2 2/3 vt
Doublette  2 vt
Terts  1 3/5 vt
Nachthoorn  1 vt
Cymbel  2/3 vt 4 st
Progressio harm.  3-5 st
Dulciaan  16 vt
Trompet  8 vt
Hobo  8 vt
Regaal  4 vt
Tremolo

Pedaal  C-g1

Subbas  1) 32 vt 
Prestantbas  16 vt
Contrabas  16 vt
Subbas  16 vt
Zachtbas 2) 16 vt
Octaafbas  8 vt
Gemshoorn  8 vt
Gedektbas  8 vt
Koraalbas  4 vt
Zachtfluit  4 vt
Siffluit  2 vt
Mixtuur  2 vt 4 st
Sordun  32 vt
Bazuin  16 vt
Dulciaan  16 vt
Trompet  8 vt
Klaroen  4 vt
Zink  2 vt

Koppelingen   
Dit orgel telt naast 
de gebruikelijke kop-
pelingen ook veel su-
per- en subkoppels.

Speelhulpen
32 vrije combinaties.
Vaste combinaties. 
Automatisch piano-
pedaal. 
Tongwerken af.
Generaal Crescendo.

4e klavier 
Bedient het altaar-
orgel vanaf de 
hoofdspeeltafel.

1) transmissie/combinatie Bourdon 16 Zw 
    en Subbas 16
2) transmissie Bourdon 16 ZW

* Zwelwerk uitge-
bouwd tot c⁵ wegens 
de octaafkoppel.

Toonhoogte  a’ = 440 Hz
Temperatuur  evenredig zwevend
Het altaarorgel heeft een eigen tweeklaviers 
speeltafel bij het koor in de kerk.

Onderwerk  C-c4

Prestant  8 vt
Spitsfluit  8 vt
Octaaf  4 vt
Blokfluit  4 vt
Mixtuur 11/3 vt 3-4 st
Trompet  8 vt

Bovenwerk  C-c4

Hoornprestant  8 vt
Koppelfluit  8 vt
Dulciana  8 vt
Nachthoorn  4 vt
Zwegel  2 vt
Terts  13/5 vt
Gemskwint  11/3 vt
Tremolo

Pedaal  C-g1

Subbas  16 vt
Octaafbas  8 vt

Dispositie
altaarorgel

Najaarsexcursie 28 september

Eindhovens stadsorganist Ruud Huijbregts aan de klaviatuur van het hoofdorgel.
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Sound
craftmanship

 Zuidergracht 17  3763 LS Soest  The Netherlands  
Tel. +31 (0)35 - 601 25 92  Fax +31 (0)35 - 603 11 50
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Het Verschueren-orgel (1984) in de 
Sint-Lambertuskerk te Wouw kreeg de 
laatste jaren problemen met de bespeel-
baarheid ten gevolge van ‘versuikering’ 
van de loden conducten. Front- en bin-
nenpijpen die door middel van een con-
duct ‘gevoed’ werden, kregen steeds 
meer te maken met windverlies, waar-
bij zelfs sommige conducten spontaan 
braken. Slooff-Orgelbouw te Lekkerkerk 
vernieuwt momenteel alle conducten 
waarbij orgelmetaal met een aanzienlijk 
hoger tinpercentage wordt toegepast.
Het orgel wordt ook schoongemaakt 
en na terugplaatsing van het pijpwerk 
wordt de intonatie geëgaliseerd en de 
afregeling van de mechanieken nage-
zien, waarna een generale stemming 
volgt. 
Het werk is medio 2013 gereed.

Orgel Sint-Lambertuskerk 
  te Wouw 
    krijgt 
    groot-onderhoud




 

Luijtenstraat 17     *     2941 CE Lekkerkerk 

www.sloofforgelbouw.nl 

         nieuwbouw 

                          restauaratie 

                                           stemmen en onderhoud 
Van mechanische, pneumatische en electro-pneumatische 

orgels 
Tel:                +31(0)180 681562 

Fax:               +31(0)180 681226 

E-mail:          info@sloofforgelbouw.nl 

 

Elsendorp, Prot.kerk

Eindhoven, Paterskerk

Breda, Ger.Gemeente

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

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

Bergeijk, Hofkerk

Brabants orgel allerlei
Brabants Koor- en Orgelfestival 

Improvisaties 
 op het orgel bij 
   (stomme) films

De Stichting ‘Het Witte Doek’ is in 1992 
gestart met het vertonen van films in 
het centrum van Deurne. De Markt 
wordt voor deze gelegenheid omge-
bouwd tot een gezellige openluchtbios-
coop waar bezoekers onder het genot 
van een drankje van films kunnen ge-
nieten. Dit initiatief is inmiddels uitge-
groeid tot een drukbezocht driedaags 
filmfestival, waarbij dit jaar gekozen is 
voor het thema ‘Macht en Kracht‘. Het 
festival vindt op 23, 24 en 25 augustus 

Nacht van het Witte Doek
in Deurne

plaats, waarbij het onlangs gerestau-
reerde Smits-orgel in de Willibrordus-
kerk dit jaar ook een rol gaat spelen. 
Zaterdagavond 24 augustus om 21.00 
uur zal in het kader van de ‘Nacht van 
het Witte Doek’ een filmvoorstelling 
worden begeleid met orgelspel door 
Joost Langeveld. 
Details over het orgelconcert zijn later dit 
jaar te vinden op www.brabantorgel.nl 
en het complete filmfestivalprogramma 
op www.nachtvanhetwittedoek.nl.

Een stomme film begeleid door orgelim-
provisatie is een vaker voorkomend eve-
nement. In Brabant dit jaar zelfs twee 
maal. De eerste keer heeft de Stichting 
Ludens dit op 10 maart dit jaar geor-
ganiseerd in de Sint-Jansbasiliek van 
Oosterhout in samenwerking met het 
Oosterhouts Filmtheater De Bussel. Geert 
Bierling (de stadsorganist van Rotter-
dam) begeleidde toen de filmklassieker 
La Passion de Jeanne d’Arc (1928) live op 
het grote Maarschalkerweerd-orgel.  
In Deurne gebeurt iets vergelijksbaars in 
de ‘Nacht van het Witte Doek’.

Orgels en koren: een zeer waardige 
combinatie voor zingen, spelen en luis-
teren. Dat bleek tijdens de het Brabants 
Koor- en Orgelfestival dat zich op 23 en 
24 februari dit jaar in Bergen op Zoom 
afspeelde. Een festival opgezet door 
Koorplein Noord-Brabant, ‘de ontmoe-
tingsplaats voor koorzang in Noord-Bra-
bant’. Hoofdbedoeling van Koorplein was 
organisten en koordirigenten bekend te 
maken met de vele mogelijkheden van 
het orgel als gelijkwaardig vervanger 
voor een orkest. En dat blijkt goed ge-

lukt onder het motto ‘L’orchestre? C’est 
mon orgue!’ (een woordspeling op een 
bekende uitspraak van César Franck).
De zaterdag was vooral gewijd aan orgel-
workshops voor amateur ‘toetsenisten’. 
En voor orgelliefhebbers die onder het 
mom van ‘mag ik ook eens’ een bijzon-
der orgel wilden bespelen. De mogelijk-
heden van de orgels in de Gertrudiskerk 
en de Ontmoetingskerk konden daarbij 
worden ontdekt en uitgeprobeerd. On-
dertussen waren er zaterdag repetities 
van een speciaal projectkoor. Aan het 
projectkoor konden alle geïnteresseerde 
zangers meedoen, ondersteund door het 
Bachkoor Middelburg, het Vughts man-
nenkoor, ‘t Oisterwijks Kamerkoor en 
het jeugdkoor Kunstkwartier Helmond. 
De dag werd in informele sfeer afge-
sloten in de Gertrudiskerk met werken 
voor meerdere orgels. Helaas met een 
beperkte belangstelling, waardoor maar 

door weinigen genoten kon worden van 
een opzwepende uitvoering met meer-
dere orgels van Ravels Bolero.
Zondags oefende het projectkoor met 
vier organisten weer voor het mid-
dagprogramma in de Gertrudiskerk, 
een programma dat er mocht zijn. Na 
een korte inleiding, onder meer van 
-toen nog- BOF-voorzitter Han Polman, 
volgden werken van Bach (uit Cantate 
BWV29) en Mozart (Requiem KV626). 
En tenslotte ‘Psalm 150 – Laudate Do-
mine’ van Daan Manneke. Een werk 
voor gemengd koor, mannenkoor, 
kamerkoor, kinderkoor en vier orgels, 
verspreid opgesteld over de kerkruimte. 
Een imposant ruimtelijk gebeuren, dat 
een enthousiast reagerend publiek op-
leverde. Als toegift volgde een reprise 
van de 18-stemmige slotcanon uit het 
werk. Een waardige afsluiting van een 
geslaagd Koor- en Orgelfestival. 

Foto boven: het projectkoor opgesteld voor 
het grote Ibach-orgel van de Gertrudiskerk.
Foto rechts: de organisten Jan van de Laar, 
Janno den Engelsman en Norbert Bartelsman 
bespelen de kistorgels.

Bergen 
op Zoom
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J.L. VAN DEN HEUVEL
ORGELBOUW BV

Amstelwijckweg 44
3316 BB Dordrecht

078-6179540
vdheuvel.orgelbouw@wxs.nl
vandenheuvel-orgelbouw.nl

NIEUWBOUW
RESTAURATIE

STEMMEN
ONDERHOUD

Breda, Grote Kerk (R-2000) Breda-Princenhage, Johanneskerk (N-2004)
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In memoriam
  Jan Verhoeven

Brabants orgel allerlei

www.dejonghwaardenburg.nl

de Jongh Schildersbedrijf  bv
restauratie en onderhoudsschilderwerken

Steenweg 28 - 4181 AL  Waardenburg - tel. (0418) 651808 - fax (0418) 652473

hout- en marmerimitaties, bladgoud- en letterschilderwerk

Op 27 oktober 2012 overleed Jan Verhoeven in zijn woon-
plaats Oss. Hij was titulair-organist van de Sint-Petrusba-
siliek te Boxtel. Jan Verhoeven werd 76 jaar.
Ter gelegenheid van een radioconcert voor de NCRV eind 
zeventiger jaren kwam Jan Verhoeven voor het eerst in 
contact met het orgel van de Petruskerk in Boxtel. In 
1979 werd hij hier vaste organist. In de loop der tijd ont-
wikkelde Jan een breed repertoire: van middeleeuws tot 
modern en alle tussenliggende stijlen.

In Oosterhout heeft de Stichting Ludens Dierendag 2012 als 
opstapje gebruikt om het orgel te introduceren bij kinderen 
van groep 6 en 7 van de basisscholen. 
De leeuw als koning der dieren en het orgel als koning der 
muziekinstrumenten was als beeldmerk gebruikt. 
Gesponsord door ‘Oosterhout in Beweging’, het Cultuur-

Dierendag-orgeldag   
      in Oosterhout Na deze praktijkkennismaking met een echt orgel wordt de 

kinderen nog gevraagd om op de site www.stichtingludens.nl 
een verslag te maken. Daar kunnen ook nog allerlei andere 
interessante en leuke video’s worden bekeken, net als op de 
site www.orgelkids.nl.
Het bleek dat er ook belangstelling voor de demonstratie was 
van ouders en oudere kinderen van de middelbare school, 
zodat in de avonduren ook nog een sessie voor deze groep 
werd gedaan. 

Dit jaar kan voor de tweede keer de Dierendag-orgeldag ge-
organiseerd worden. Er kunnen dan weer vijf groepen het 
anderhalf uur durende programma meemaken en er is nog 
lesmateriaal beschikbaar zodat de kosten laag kunnen blij-
ven. Met de sponsoring is het voor de deelnemende scho-
len, die toch al weinig budget hebben voor culturele activi-
teiten, kostenloos. Met vijf betrokken vrijwillgers en de inzet 
van leerkrachten en een aantal begeleidende ouders denkt 
de Stichting Ludens dat er bij de scholen in Oosterhout en 
omgeving nog veel belangstelling is om dit te continueren...   

fonds van de gemeente, 
het Stroomversnellingsfonds 
van de Rabobank Amerstreek 
en Lydia Vroegindeweij van 
de website  www.Orgelkids.nl 
is deze dag een groot succes 
geworden. Zo’n succes zelfs 
dat dit jaar weer nieuwe 
groepen kinderen de kans 
krijgen om een echt orgel 
van dichtbij te horen en te 
zien.

Om het voor deze leeftijds-
groep interessant te maken 
worden de kinderen eerst 
vertrouwd gemaakt met het 
principe van een pijporgel 
met behulp van een klein 
demontabel demonstratie-
orgeltje, twee octaven groot, 
van Wim Janssen, voormalig 
werknemer van Verschueren 
Orgelbouw. Terwijl een kind 
de twee balgjes mag aan-
drijven kan een ander kind 
even iets spelen. Zo leren 
ze begrijpen hoe een orgel 
werkt. Na deze introductie 
gaat de groep de trappen 
van de Sint-Jansbasiliek op 
naar het hoog op de balu-
strade staande machtige 
Maarschalkerweerd-orgel 
uit 1890. Dat is op zich al 
een ervaring. En dan zien 
ze in het orgel al die pijpen 
omdat het orgel helemaal 
open staat. Er worden wat 
verschillende stemmen be-
luisterd en -spectaculair- de 

opliggende tremulant wordt gedemonstreerd. De sessie wordt 
vervolgd met een quiz waarbij kinderen in de gespeelde stuk-
jes dieren moeten raden... ‘Ik zag twee beren’, klinkt het bij-
voorbeeld, het is tenslotte dierendag. 
Ter afsluiting mag nog even gespeeld worden door kinderen 
die bijvoorbeeld op de muziekschool zitten en anderen mogen 
assisteren bij het registreren.

Tijdens zijn studie aan de 
koninklijke Academie voor 
Kunst en Vormgeving in 
‘s-Hertogenbosch nam Jan 
Verhoeven orgellessen bij 
Piet Hörmann, de toenma-
lige organist van de Sint-
Janskathedraal. Gelijktijdig 
was hij daar organist van 
de Sint-Cathrienkerk. 
Na lessen bij Albert de 
Klerk volgden conservato-
riumopleidingen te Utrecht 
en Tilburg. Hoofdvakken 
waren piano, klavecimbel, 
orgel en muziektheorie. 
Verschillende interpreta-
tiecursussen volgde hij bij 
o.a. Lili Kraus, het Franse bij Vlado Perlemuter. Vooral de 
Haarlemse Orgelacademie was inspiratiebron voor oude- 
en nieuwe Franse orgelliteratuur. Verhoeven volgde bij 
Marie-Claire Alain een Bachcursus in Saint Donat (Fr). Het 
moderne- alsook Duits-romantisch repertoire werd door-
gewerkt bij resp. Gerd Zacher en Joseph Haas.
Naast concertactiviteiten (ook in het buitenland) verzorg-
de hij orgelbespelingen voor de radio. Bovendien maakte 
hij plaatopnamen in de serie ‘Brabantse Orgels’ en nam 
hij met het Brabants Kamerkoor het Requiem van Du-
ruflé op in de Abdij van Heeswijk. Ten behoeve van de 
restauratie van ‘zijn’ Smits-orgel nam hij in Boxtel een cd 
op met werken van o.a. Andriessen, Bach, Daquin, Tour-
nemire en Dupré. Verhoeven heeft 30 jaar gewerkt aan 
de Osse Muziekschool als docent in verschillende vakken en 
was hij enige tijd directeur van deze muziekschool. 
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Nadat de Hervormde Laurentiuskerk in Ginneken in de Tweede 
Wereldoorlog voor een groot gedeelte verwoest was en ook het 
orgel verloren was gegaan, werd na de herbouw van de kerk door 
orgelbouwer D.A. Flentrop in 1951 een nieuw orgel geplaatst met 
een dispositie van 22 stemmen waarbij het pedaal werd gereser-
veerd. In 1965 werden de gereserveerde registers door Flentrop 
geplaatst en werd een kleine dispositiewijziging doorgevoerd. In 
2006 werd door Van den Heuvel Orgelbouw de klaviatuur geres-

Werkzaamheden 
  aan het Flentrop-orgel 
  in de Hervormde 
  Laurentiuskerk 
  te Ginneken 
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taureerd waarbij de te smalle boventoetsen werden vernieuwd. 
In 2010 werd de blaasbalg van nieuw leder voorzien. De wens 
van de gemeente om het orgel breder inzetbaar maken voor de 
orgelliteratuur leidde tot enige registerwijzigingen. Dit voorjaar 
werd op advies van Van den Heuvel het register Trompet 8 vt 
vernieuwd. Gelijktijdig werd op de plaats van de Nachthoorn 2 vt 
een Spitsgamba 8 vt geplaatst in de stijl en factuur van Flentrop. 
Op het borstwerk werd de Regaal 8 vt vervangen door een Dulci-
aan 8 vt en op het pedaal werd de Ruispijp vervangen door een 
Roerquint 5 1/3 vt.  
De intonatie van de overige registers werd gecontroleerd en ge-
egaliseerd waarbij het orgel iets meer grondtonig is geworden. 
Bij de Mixtuur en de Scherp werden enkele koren gestopt (met 
katoen).  Al het afkomend pijpwerk wordt op advies van Van den 
Heuvel bij het orgel bewaard. 
Zie voor verdere gegevens www.brabantorgel.nl
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De instandhoudingsregeling die door de rijksdienst is opgesteld voor het verlenen van 
subsidies aan monumenten is voor 2013 gewijzigd. Uiteraard ben ik benieuwd hoe de 
VON, de Vereniging van Orgelbouwers in Nederland tegen de huidige Brim 2013, de in-
standhoudingsregeling voor planmatig onderhoud van rijksmonumenten, aankijkt. 
Daarom praat ik met Peter van Rumpt, directeur van het in ’s-Hertogenbosch gevestigde 
Pels & Van Leeuwen Orgelbouw, die sinds vorig jaar voorzitter is van de VON.

De VON
De VON, de Vereniging van Orgelbou-
wers in Nederland, telt momenteel 20 
leden. In deze ambachtelijke bedrijven 
zijn nu ca. 160 mensen werkzaam. Zo’n 
30 jaar geleden waren er nog een kleine 
700 ambachtslieden werkzaam in deze 
branche. De VON is op dit moment be-
zig met het ontwikkelen van een kwa-
liteitsborging, waarbij het met name 
gaat om het stimuleren van het orgel-
makersambacht en om het koesteren 
en behouden van de kennis en ervaring 
hierin. Zij spant zich in voor het behoud 
en de verdere ontwikkeling van deze 
vakgroep en regelt de gedragscode en 
de CAO voor orgelbouwers.
Zie ook www.orgelbouwers.nl

“De afgelopen jaren zijn we als orgel-
makers druk geweest met veel restau-
ratiewerkzaamheden. Dat hield verband 
met de in 2006 door het rijk geïniti-
eerde ‘achterstandsregeling’, waarbij 
gedurende een aantal jaren door de 
overheid extra subsidie werd verstrekt 
voor het doen inlopen van restauratie-
achterstanden. Dat was een regeling 
voor veel rijksmonumenten, zoals ook 
molens, boerderijen en kerken, waar de 
afgelopen decennia een onnatuurlijke 
achterstand was ontstaan bij restaura-
tie en behoud. Deze ‘achterstandsrege-
ling’ werd ook van kracht voor orgels. 
In de afgelopen jaren zijn dan ook vele 
tientallen orgels die als rijksmonument 
zijn aangemerkt, en waar dringende 
restauratie gewenst was, gerestau-
reerd met behulp van de subsidie uit 
genoemde regeling. Dat betekende 
overigens, wanneer deze orgels in 
kerken stonden die eigendom waren 
van kerkgemeenschappen, dat deze 
lokale kerkgemeenschappen nog een 
behoorlijk bedrag zelf moesten opbren-
gen om de totale restauratiekosten te 
financieren.”

Dat heeft de orgelbouwers 
dus aardig wat werk opgeleverd?
“Wij hebben als orgelbouwers met een 
gefaseerde planning van grotere naar 
kleinere orgels - in de door de over-
heid strak aangegeven periode van de 
afgelopen 5 à 6 jaar - deze restauraties 
van orgels die als rijksmonument zijn 
aangewezen, kunnen voltooien. Soms 
betekende dat dat ander werk moest 
opschuiven. De bedoeling was dat er 
daarna een ‘gezonde achterstand’ zou 
zijn voor de restauratie van rijksmonu-
menten, maar het blijkt –zeker voor de 
orgelbouwers – dat deze restauratie-
achterstand echter weer oploopt.”

En kan dat opgevangen worden 
met de huidige Brim-regeling?
“Daar zitten nogal wat knelpunten. 
Toen in 2009 de Brim werd opgestart, 
werd vanuit die regeling subsidie in 
het vooruitzicht gesteld aan gebou-
wen (dus bij kerken geldt dat voor 
gebouw plus orgel!) voor een periode 
van 6 jaar over maximaal € 700.000,- 
subsidiabele kosten. Daarvoor moest 
een 6-jaren onderhoudsplan worden 
opgesteld. De ‘pot’ was echter beperkt 
en er gold ‘wie het eerst komt, die 
het eerst maalt’. Er werd uiteraard 
overvraagd. En de regeling bleek veel 

Brim 2013
In het staatsblad van het Koninkrijk der 
Nederlanden 2012 438 stond het ver-
meld: 
Besluit van 19 september 2012, hou-
dende vaststelling van regels met be-
trekking tot financiële ondersteuning 
van eigenaren voor de instandhouding 
van rijksmonumenten (Besluit rijkssub-
sidiëring instandhouding monumenten 
2013). 
Daarin kunnen wij de wijzigingen ten 
opzichte van de oude Brim-regeling her-
kennen. Enkele punten daaruit die voor 
monumentale orgels van belang zijn.
De maximaal subsidiabele kosten wor-
den nu berekend op basis van de her-
bouwwaarde van het gebouw en zijn 
inrichting, dus inclusief ornamenten, 
beelden en het orgel. Waar men per 
jaar 0,5% van deze waarde voldoende 
vindt voor sober onderhoud, is dat over 
een periode van 6 jaar dus 3%. Dus een 
eigenaar van een rijksmonument krijgt 
maximaal 1,5% van de herbouwwaarde 
over die periode, ongeacht of de werke-
lijke kosten daarvoor hoger zouden zijn.
De regeling heeft ook beperkingen in 
maximale bedragen (voor 2013 is dat 
voor alle rijksmonumenten maximaal 
€ 48,5 miljoen) en in een verdeling over 
grote en kleine objecten. Voor de Brim 
2013 moest de eigenaar van een monu-
ment de aanvraag op basis van het in-
standhoudingsplan indienen in februari 
of maart van dit jaar. Bij kerkgebouwen 
geldt alleen subsidieverlening wanneer 
deze in gebruik zijn voor religieuze of 
andere – b.v. culturele – functies.
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Peter van Rumpt

Het behoud van het ambachtelijke 
vakmanschap in de orgelbouw loopt gevaar.
Het wordt steeds moeilijker om subsidie 
te krijgen voor een vereist onderhoud of 
(deel-)restauratie van historische orgels die 
als rijksmonument zijn aangewezen.

te ruim voor kleinere kerken en veel 
te krap voor grote kerken. Het werkte 
niet echt en er kon maar voor een 
zeer beperkt aantal orgels vanuit die 
regeling ‘groot onderhoud’ een stuk 
subsidie worden toegekend. Voor 2012 
werd het maximaal voor subsidie in 
aanmerking komende bedrag over die 
periode van 6 jaar zelfs verlaagd naar 
€ 100.000,-.”

Dus dit betekende eigenlijk 
een einde aan de noodzakelijke 
restauraties aan orgels die 
als rijksmonument zijn aangeduid?
“Wanneer je dat vergelijkt met de 
‘achterstandsregeling’ moet ik daar ‘ja’ 
op zeggen. Bij de Brim 2013 geldt een 
versobering, en de reguliere subsidie 
is alleen nog bestemd voor onderhoud 
op basis van het zesjarig instandhou-
dingsplan en niet meer voor (deel)
restauraties. Iedere eigenaar van een 
rijksmonument moet daarbij ook 50% 
van de onderhoudskosten zelf betalen 
(of van b.v. sponsoren zien te verkrij-
gen). Vroeger was dat 35, later 40%. 
Bij die versobering wordt wel getracht 
meer maatwerk te leveren.”

Wat betekent dat 
voor de monumentale orgels?
“Dat betekent dat binnen de regeling 
2013 stemmen van en klein-onderhoud 
aan orgels nog net zal lukken. Maar 
groot-onderhoud en restauraties wordt 
moeilijker dan de afgelopen jaren. 
Zeker waar de eigen kerkelijke ge-
meenten ook een hoger percentage van 
het vereiste bedrag bij elkaar moeten 
brengen om deze monumenten goed 
in stand te houden of te restaureren, 
wordt de situatie voor de monumentale 
orgels er niet beter op”.

En wat betekent dat 
voor de orgelbouw?
“De grootste zorg voor de orgelbouw, 
en dat hebben wij als VON ook zo 
uitgesproken, is het op peil houden van 
het vakmanschap van orgelbouw en –
restauraties. Met ook andere ambachts-
groepen gaan wij daarvoor de politiek 
beïnvloeden. Denk daarbij b.v. aan 
restauratieaannemers, meubelrestaura-
teurs of restaurateurs van glas-in-lood.
Maar voor de orgels geldt nog iets 
bijzonders. Ooit is in de rijksregelingen 
bepaald dat monumentale orgels als 
één geheel worden beschouwd met de 
monumentale kerk waarin het orgel 

geplaatst is, het orgel verloor daarbij 
haar eigen monumentale status. Wel 
maakt het rijk onderscheid tussen za-
ken die ‘stil staan’, zoals gebouwen of 
schilderijen, en zaken die ‘bewegende 
onderdelen’ hebben zoals molens: ‘die 
slijten meer dan ‘gewone’ monumen-
ten’, zo staat in de notitie over de Brim 
2013. Voor molens gelden daarom 
andere regels. Voor orgels met de vele 
bewegende onderdelen wordt echter 
geen onderscheid gemaakt: zij wor-
den bij het gebouw betrokken en men 
houdt er geen rekening mee dat – net 
als bij molens – door het hebben van 
bewegende onderdelen orgels ook 
‘meer slijten’ dan stilstaande monu-
menten. Het wordt hoog tijd dat de 
verantwoordelijken in de politiek zich 
daarvan bewust worden. Door minder 
restauratiewerk komt ook de kwaliteit 
en het behoud van het ambacht van 
orgelmakers onder druk te staan. Dat 
mogen wij niet laten gebeuren. Het 
ambacht wordt als het ware doorge-
geven in een meester-gezel opleiding. 
Opleiding tot orgelrestaurateur duurt 
5 tot 10 jaar eer je het werk kent, 
begrijpt en onder de knie hebt. Door-
breek je dit, dan gaan veel kennis en 
vaardigheid in dit ambacht verloren!”

Staat het behoud van 
onze monumentale orgels 
nu op de tocht?
“Door de overheid zijn rond 1.600 
orgels als rijksmonument aangemerkt, 
‘geklasseerd’. Daar komt jaarlijks nog 
een aantal monumenten bij. Je mag 
deze orgels niet verplaatsen, verande-
ren of iets toevoegen; alles aan deze 
orgels gebeurt uiteraard alleen met 
instemming van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed, de RCE. Het rijk laat 
subsidie-aanvragen nu verlopen via 
de provincies, dus ook de provinciebe-
stuurders krijgen daarin een grotere 
verantwoordelijkheid. Zij moeten zich 
bewust zijn welk cultureel erfgoed zij 
in hun provincies ‘beheren’ en waar-
voor ook zij medeverantwoordelijkheid 
dragen. ‘Op de tocht’: nee, dat nog 
niet, maar we moeten wel de storm-
bal hijsen voor het behoud en gebruik 
van ook dit stuk cultureel erfgoed. Dat 
moeten we landelijk doen, provinciaal, 
maar ook plaatselijk. Ook met kerkbe-
sturen en orgelcommissies moeten wij 
die verantwoordelijkheid pakken om 
de politiek te beïnvloeden voor het te 
laat is.”in
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over de Brim

Peter van Rumpt in het atelier van Pels & Van Leeuwen te ‘s-Hertogenbosch bij het vroegere orgel uit de Hervormde Kerk in 
Gapinge dat deze zomer geplaatst gaat worden in de nieuwe behuizing van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg.
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Vanaf 2008 heeft de Brabantse Orgel-
federatie, mede dankzij de financiële 
steun van de Provincie Noord-Brabant, 
het project ‘Beheer’ kunnen opstarten. 
Daarbij kunnen kerkbesturen een 
beroep doen op de federatie om door 
orgeldeskundigen een visitatie te laten 
plaatsvinden. Inmiddels hebben meer 
dan 20 kerkbesturen een visitatie 
aangevraagd welke ook zijn uitgevoerd. 
Bij een visitatie wordt een onderzoek 
ingesteld naar de omstandigheden 
waaronder het betreffende orgel be-
heerd wordt. Aansluitend volgt een rap-
port waarin, verdeeld over de diverse 
aandachtsgebieden, de huidige situatie 
wordt beschreven en advies wordt ge-
geven voor mogelijke verbeteringen. 
Ook langdurige metingen naar de 
klimatologische omstandigheden in het 
betreffende kerkgebouw behoren tot dit 
onderzoek. 

Teneinde een helder beeld te verkrijgen 
van het orgel en alle omstandigheden 
rond het orgel, wordt in het betref-
fende rapport per aandachtsgebied een 
analyse gemaakt en worden daarbij 
aanbevelingen gedaan. In het uit te 
brengen rapport komen o.a. de volgen-

Goed beheer van orgels 
                 noodzaak 
                 voor kerkbesturen

de hoofdstukken aan de orde:
• Kerk en klimaat
• Gebruik / beheer, bespelers
• Korte beschrijving orgel
• Technische staat
• Onderhoud
• Advies en verwijzingen
Per aandachtsgebied worden vele zaken 
beoordeeld, waarbij wij hier enkele punten 
willen uitlichten. Te hoge temperatuur, 
te grote en te snelle temperatuur-
schommelingen alsmede een te lage 
luchtvochtigheid kunnen desastreus zijn 
voor een orgel. Om metingen juist uit 
te voeren en vast te leggen heeft de 
Brabantse Orgelfederatie hiertoe data-
loggers beschikbaar, welke bij onder-
zoeken voor beheer kunnen worden 
ingezet. 
Het regelmatig onderhoud en het 
bijhouden van een logboek over de 
situatie van het orgel is noodzakelijk. 
Bij de technische staat wordt onder 
meer gekeken naar de windvoorziening, 
speelmechanieken, windlades en pijp-
werk, terwijl ook het kastwerk wordt 
beoordeeld.
Ook wanneer een orgel geen rijks-
monument is, is een meerjaren-
onderhoudsplan zeker wenselijk. Niet 
alleen de stembeurten maar ook klein 
onderhoud zullen daarbij moeten wor-

De Brabantse Orgelfederatie 
zet zich in het bijzonder in 
voor de monumentale (his-
torische) orgels in Noord-
Brabant. Het gaat daarbij 
ook om de instandhouding 
en het behoud van deze or-
gels. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) 
heeft eerder met reden ge-
steld dat grote restauraties 
in de toekomst vermeden 
dienen te worden. Dit kan 
slechts gerealiseerd worden 
door een doelmatig en effec-
tief beheer van het orgel. Dit 
doelmatige beheer vergt een 
meerjarenplan ten aanzien 
van onderhoud en beheer. 
Op de volgende twee pagina’s 
wordt ingegaan op de Brim, in 
welke regeling is vastgelegd 
op welke voorwaarden o.a. 
kerkbesturen een deel van de 
subsidiabele kosten voor on-
derhoud vergoed kunnen krij-
gen uit deze regeling.

Aandachtsgebieden 
bij beheer

Uw orgel laten visiteren 
in het kader 
van Beheer?

den ingepland. Bij rijksmonumenten is 
een zesjaren-onderhoudsplan vereist 
om in aanmerking te kunnen komen 
voor subsidie in het kader van de Brim-
regeling.
De Brabantse Orgelfederatie kan het 
betreffende kerkbestuur bij het opstel-
len van onderhoudsplannen eventueel 
van dienst zijn.
Tot slot wordt op alle gebieden een 
advies uitgebracht teneinde het beheer 
te optimaliseren en de kwaliteit van 
het betreffende orgel zo goed moge-
lijk te houden of indien gewenst te 
verbeteren.

Heeft u vragen 
rondom het beheer 
van uw orgel of wilt 
u graag een visi-
tatie van uw orgel 
in het kader van 
het project Beheer, 
neem dan contact 
op met de Brabantse 
Orgelfederatie via info@brabantorgel.nl. 
Er worden dan nadere afspraken met u 
gemaakt. O
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Henk Kooiker
Wim van der Ros

Rochus van Rumpt, directielid van Pels & Van Leeuwen 
Orgelbouw en ‘artistiek brein’ bij het ontwerp van orgelregis-
ters, wilde als uitgangspunt een dergelijk tongwerkregister 
dat geïnspireerd was op de klank van die registers van de 
Duitse orgelbouwer Silbermann en geschikt moest zijn voor 
o.a. de vertolking van Franse barokmuziek. Daartoe heeft hij 
Silberman-orgels bezocht in o.a. Marmoutier (1709) en Arlesheim 
(1761). Hierdoor geïnspireerd heeft hij ‘proeftonen’  (een 
aantal testpijpen) gemaakt in een eigen mensuur om de klank 
van dit in zijn oren dulciaan-achtige trompet-register te reali-
seren. Na diverse pogingen met variatie in de mensuren van 
de kelen en de tongen, waarbij hij rekening moest houden 
met de harde akoestiek in de kapel, bereikte hij een in zijn 
oren optimaal klankresultaat met een goed verloop over het 
hele register. Jacques van den Dool, als adviseur betrok-
ken bij dit orgel, reageerde direct met “dit is het precies!” 
Samen met intonateur Piet van der Meijden wist Rochus van 
Rumpt met dit prachtige tongwerk het orgel te completeren.
De tongen van messing moesten o.a. door afwisselend 
verwarmen en hameren de juiste hardheid krijgen. De open 
voet van de stevel is kenmerkend voor dit register, evenals 
de ijzeren stemkrukken. Een messing ring aan de bovenzijde 
van de stevel zorgt voor de juiste stevigheid wanneer de 
palmhouten koppen hierin gepast worden.
In januari van dit jaar kon de 8-voets Kromhoorn definitief 
geplaatst worden.
Op bijgaande foto’s ziet u iets van de ontwikkeling van de 
proeftonen en het uiteindelijke register op de zwelwerklade 
van het orgel in de Jeroen Bosch Ziekenhuis kapel.

Orgel in Jeroen Bosch Ziekenhuis   
  ’s-Hertogenbosch 

met Kromhoorn voltooid

Vorig jaar werd het door Pels & Van Leeuwen gebouwde 
orgel in de kapel van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in 
gebruik genomen. In ‘Brabants Orgelrijkdom 2012’ is 
van de bouw van dit instrument een uitgebreid verslag 
gepubliceerd. Er ontbrak echter nog één register: het 
tongwerk Kromhoorn 8 vt.

De ‘proeftonen’ bleven bewaard bij de orgelmaker. Het complete register op zijn plaats in het orgel in de kapel.W
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Op de meeste hier 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 

Deel V:  Vier orgels in Oosterhout, (in de 
Vredeskerk, de Sint-Paulusabdij en in de Sint-
Jansbasiliek het Verschueren-koororgel en het 
majestueuze Maarschalkerweerd-orgel waar-
op organist Jan Willems een grandioos ‘Pre-
mier Choral’ van Hendrik Andriessen speelt) 
werden bezocht en vastgelegd in oktober 
2009.

Deel VI: Drie Van Hirtum orgels, in Eer-
sel, Diessen en Hilvarenbeek stonden voorjaar 
2010 in de schijnwerpers. Bij de opnamen o.a. 
de première van één van de grootste en lang-
ste  koraalfantasieën uit de Noordduitse school: 
‘Was kann uns kommen an für Not’ door Piet 
Groenendijk en het door Ad van Sleuwen stijl-
vol uitgevoerde Kyrie uit de ‘Messe solennels 
majeurs’ van F.J. Fétis voor orgel en schola.

Deel VII: In september 2010 werden opna-
men gemaakt in Nistelrode, in de Sint-Catha-
rinakerk te ’s-Hertogenbosch met o.a. drie 
goed klinkende werken van Marcel Dupré door 
Willem Hörmann op dit grootste Vollebregt-
orgel 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’, on-
derdeel van het boek ‘De orgelmakers Loret 
en hun orgels in Nederland’, zijn alleen bestel-
baar inclusief het boek. Zie hiernaast.

Deel IX: De dubbel cd ‘Midden- en Oost-
Brabantse orgels’ is uitgegeven ter gele-
genheid van het bezoek van een grote groep 
Duitse orgelliefhebbers in het kader van de 
59e Orgeltagung. Het geeft een prachtige 
doorsnee van veertien toonaangevende in-
strumenten uit dit deel van de provincie.

Deel X: ‘Orgels in Bergen op Zoom’, een 
cd opgenomen in september 2011 ter gele-
genheid 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 Ont-
moetingskerk.

Deel XI: ‘Smits-orgels II´ in Someren, Deur-
ne en Aarle-Rixtel van de voorjaarsexcursie in 
2012. De organisten Piet Groenendijk, Leen Nij-
dam en Sietse van Wijgerden laten horen hoe 
muziek van de 17e eeuw tot heden kan klinken 
op deze pareltjes van F.C.Smits. 

Deel XII: ‘de Noordwesthoek’ is opgenomen 
ter gelegenheid van de excursie naar Hooge 
Zwaluwe, Moerdijk en Zevenbergen. De orga-
nisten Laurens de Man, Lambert van Eekelen  en 
Sietse van Wijgerden spelen werken van Bach 
tot de 20e eeuwse Schuurman en Toebosch.

Deel XIII: op de cd ‘Land van Heusden en 
Altena’ staan de 20e eeuwse orgels die klon-
ken bij het bezoek aan de Protestante kerken 
in Nieuwendijk, Werkendam, Sleeuwijk, Wijk en 
Aalburg. Dit waren de orgels die op 20 april bij 
de voorjaarsexcursie werden beluisterd. 
Zie daarvoor ook bladzijden 6 en verder in dit 
magazine.

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 geres-
taureerd 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 dispo-
sitie 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 19e-
eeuwse klankkleuren.
Dit boek werpt nieuw licht op deze orgelmaker, 
bijvoorbeeld door de opname in facsimile van enkele 
van zijn publicaties. Het is te bestellen op de website.

Het boek over 
 de orgelmakers 
  Loret

Het eerste boek  
dat de Bra-

bantse Or-

De cd-serie ‘Brabants Orgelrijkdom’

orgels worden daarmee voor de toekomst vastge-
legd, een van de doelstellingen van de federatie.
De vertolkte composities, met gebruikte regi-
straties, en geluidsfragmenten van de cd’s zijn te 
vinden op www.brabantorgel.nl onder de c-toets 
‘cd collectie´, waar ook de nevenstaande titels 
kunnen worden besteld.

www.brabantorgel.nl

titel ‘De orgel-
makers Loret en 
hun orgels in 
Nederland’. 

gelfederatie 
heeft uitge-

geven heeft de 

Het meren-
deel van de 

orgels die Loret in 
Nederland bouwde bevindt zich in de provin-
cie Noord-Brabant. Het boek bevat twee cd’s  
waarop door Brabantse organisten diverse 
Loret-orågels worden bespeeld. 
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Publicaties van de 
  Brabantse Orgelfederatie

In het kader van de doelstelling van 
onze federatie publiceren wij op be-
knopte wijze op onze website gegevens 
over deze orgelmakers en hun instru-
menten. Daarnaast zijn de klankdocu-
menten in de vorm van cd’s belang-
rijke klankpublicaties. Voor specifieke 
projecten willen wij als federatie echter 
verder gaan en ook publicaties in de 
vorm van een boek verzorgen.
In 2011 gaf de Brabantse Orgelfedera-
tie het boek uit ‘De orgelmakers Loret 

In onze provincie Noord-Brabant zijn in het verleden bekende 
orgelmakers actief geweest. Daarbij kunnen wij namen noemen 
van orgelmakers die hier in Brabant ook hun domicilie hadden, 
zoals Smits, Van Hirtum en Vollebregt. Zij leverden belangwek-
kende orgels die kenmerkend zijn voor de inkleuring van Brabants 
Orgelrijkdom. Maar ook orgelbouwers van elders leverden in vorige 
eeuwen een belangrijke bijdrage aan Brabants Orgelrijkdom. Tot 
hen kunnen wij o.a. de orgelmakers Loret uit België rekenen.
Ook momenteel zijn diverse orgelbouwers actief in onze provincie. 
Twee orgelbouwers hebben hun ateliers binnen onze provincie-
grenzen: Pels & Van Leeuwen is gevestigd in ’s-Hertogenbosch, 
Hans van Rossum in Wijk en Aalburg. 

Domus Orgels BV, Industrielaan 26, 3903 AD Veenendaal, (0318) 519 136  • voor meer informatie: www.domusorgels.nl
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Chorale 2 v.a. €3.795,- Chorale 3 v.a. €4.295,-

Chorale P31 v.a. €6.950,-

De Chorale serie is een uitgebalanceerd

concept huiskamerorgels. De Chorale 8

is als 3-klaviers instrument de bekroning.

Ze staan speelklaar voor u!

• 4 orgelstijlen

• 42 stemmen + bibliotheek

• 4 orkeststemmen + bibliotheek

• 3 klavieren met kerkorgeltouchér

• in licht en donker eiken laminaat

DOMUS BIEDT MEER VOOR MINDER

CHORALE 8:

Chorale 8
3 klaviers

SPECIALE PRIJS

€6.495.-€6.495.-

Chorale-serie
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Adviesprijs €6.995,-

en hun orgels in Nederland’. Hiernaast 
leest u meer over dit boek en de uitge-
geven cd’s.

Ook de orgelmakers Van Hirtum heb-
ben aan Brabant boeiende instrumen-
ten achtergelaten. In het achterhalen 
van de historie van deze orgelbouwers 
ontdekte Ad van Sleuwen in 1977 een 

‘Kronyk’, waarin Nicolaas van Hirtum 
o.a. zijn werkzaamheden in kerken 
beschreef in de periode 1781 tot 1797. 
Zoon Bernard voegde later beschrij-
vingen toe van de twaalf door hem 
gebouwde orgels in de periode 1815 tot 
1859. Ad van Sleuwen en Frans Jespers 
verzorgden eerder diverse publicaties 
over de Van Hirtums. De recente res-
tauraties van orgels van Van Hirtum (of 
waaraan een Van Hirtum had gewerkt) 
wierpen nieuw licht op het werk van 
deze orgelmakers. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de Brabantse Orgel-
federatie in samenwerking met Frans 
Jespers en Ad van Sleuwen, alsmede 
met Rogér van Dijk (betrokken bij 
diverse restauraties van o.a. orgels van 
Van Hirtum) voorbereidingen treft tot 
het doen publiceren van een boek over 
deze orgelmakers. Bouwhistoricus Dick 
Zweers is betrokken bij dit project ten-
einde ook de kerken waar zich orgels 
van deze makers bevinden, nader te 
beschrijven. Daar nog veel onderzoek 
moet worden gedaan, kan nog geen 
indicatie worden gegeven wanneer deze 
publicatie zal volgen. De voorbereidin-
gen beloven veel goeds. 
U blijft op de hoogte door regelmatig 
onze website www.brabantorgel.nl te 
bezoeken.

Nieuw boek over  
 de orgelmakers 
  Van Hirtum

Boeken en cd’s
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kennismaking:

4 nummers voor € 10
of meteen een jaarabonnement

met korting voor € 35 (eerste jaar)

binnenwerk geheel in kleur

10 nummers per jaar

jaarabonnement € 51,-

Aanmelden: 
e : abonnementen@boekencentrum.nl
i :  www.orgelvriend.nl 
t :  079 – 3 628 628 
  (tussen 8.30-12.30 uur)

• nieuwe pijporgels

• restauraties

• uitgebreide concertagenda

• muziekbijlage in ieder 

nummer ook in klavar

• organisten

• orgelbouwers

• componisten

• concoursen

als orgelliefhebber kúnt u niet zonder

www.orgelvriend.nl
ADV_A4_Orgelvriend(A5)_april2012.indd   1 19-02-13   13:31

organbuilders since 1903

platinalaan 10
5234 gh  ’s-hertogenbosch

the netherlands

phone +31 73 641 29 51
fax +31 73 642 50 55

info@pelsenvanleeuwen.nl
www.pelsenvanleeuwen.nl
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Heuvelgalerie 140  |  tickets & info
MuziekgebouwEindhoven.nl  |  040.244 20 20

orgelconcerten
op zaterdag

ZA 21 SEP ’13 Bert van den Brink
ZA 15 FEB ’14 Ignace Michiels
ZA 19 APR ’14 Hayo Boerema 
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