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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 wordt sinds eind 2013 gevormd door 
Frank Petter, voorzitter, Wim van der Ros, vice-
voorzitter, Engbert Tienkamp, secretaris, Geurt 
Brouwer, penningmeester en Wijtse Rodenburg.

Adviseurs  
Als Brabantse Orgelfederatie prijzen wij ons 
gelukkig dat een aantal adviseurs het bestuur be-
geleidt in diverse trajecten. Dat geldt niet alleen 
op het artistieke niveau rond de samenstelling 
van excursies, de daarbij te spelen werken en op 
te nemen cd’s, het geldt ook bij de voorbereiding 
van o.a. radio-uitzendingen. En verder voor het 
visiteren van orgels en de advisering van paro-
chie- en kerkbesturen op het gebied van een goed 
beheer van hun orgel(s) kunnen wij de kwalitei-
ten van een of meer van onze adviseurs bieden. 
Graag noemen wij een drietal ‘vaste’ adviseurs 
van onze vereniging:
- Ad van Sleuwen, docent aan het Fontys Conser-
vatorium te Tilburg, organist van de parochiekerk 
in Hilvarenbeek.
- Henk Kooiker, lid van het College van Orgeladvi-
seurs in Nederland, akoestisch adviseur, opname-
technicus, organist van de Waalse Kerk in Den 
Haag en tweede organist van de Agnus Deï-kerk 
in Waalre.
- Tommy van Doorn, organist van de Sint-Petrus-
basiliek in Boxtel.

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

Vanaf de oprichting van de Brabantse Orgel-
federatie beijvert onze vereniging zich voor 
het documenteren van ‘Brabants Orgelrijk-
dom’. 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 docu-
mentatie in de vorm van een boek over ‘De 
orgelmakers Loret en hun orgels in Neder-
land’. Mede door de toevoeging van twee 
cd’s waarop het orgelspel op een achttal Bra-
bantse Loret-orgels beluisterd kan worden, is 
deze uitgave een uniek verzamelobject.
Informatie over onze verenigingsuitgaven 
treft u op pagina 51 van dit magazine.

Contactpersoon is Wim van der Ros. 
Mail naar: documentatie@brabantorgel.nl

Documentatie

Orgel-
statusrapportage

Zorgvuldig onderhoud van kerkorgels en 
verstandige klimaatbeheersing dragen bij 
tot het behoud van kostbare (historische) 
instrumenten. Op die manier wordt tevens 
een aanzienlijke kostenbesparing voor nu en 
later gerealiseerd. De Brabantse Orgelfedera-
tie zet zich in om eigenaren van orgels hierbij 
van dienst te zijn door visitatie en rappor-
tage, uitgevoerd door orgeldeskundigen. In 
hun orgel-statusrapportage adviseren zij de 
kerkbesturen hoe zij hun orgel(s) zo goed 
mogelijk kunnen beheren. De adviseurs zijn 
onafhankelijk en worden meestal begeleid 
door een bestuurslid. Het is een van de pri-
oriteiten van de Brabantse Federatie, daarbij 
gesteund door de Provincie Noord-Brabant, 
die met name in het kader van monumenten-
zorg het belang hiervan onderstreept. 

Contactpersonen 
Henk Kooiker en Wim van der Ros.
Mail naar: 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.
Mail naar: info@brabantorgel.nl

Orgelfestival 
voor 
Nieuwe Muziek

Inmiddels zijn er twee Orgelfestivals voor 
Nieuwe Muziek georganiseerd, een initiatief 
van de Brabantse Orgelfederatie. De eerste 
vond plaats in 2010 in Eindhoven op een 
drietal locaties, waaronder het Muziekge-
bouw. In 2013 werd in Tilburg het tweede 
Festival gehouden in samenwerking met het 
Fontys Conservatorium. Bij beide Festivals 
werden recente composities van diverse 
Brabantse componisten ten gehore gebracht 
waarbij het orgel in samenspel met vele 
andere – soms onverwachte - muziekinstru-
menten en stemmen kon worden beluisterd. 
Het tweede festival begon in de Kapel van 
het Fontys Conservatorium met een mini-
symposium, waarbij o.a. Daan Manneke, Ad 
bvan Sleuwen en Jelena Bazova spannende 
stellingen poneerden. 
In 2015 staat het derde Festival voor Nieuwe 
Muziek gepland.

Contactpersoon is Wim van der Ros. 
Mail naar: festival@brabantorgel.nl

Zoals ieder jaar belegt de Brabantse Orgel-
federatie ook in 2014 weer twee orgelex-
cursies in onze provincie. Onze voorjaars-
excursie op zaterdag 17 mei gaat naar de 
noordoosthoek van onze provincie: Grave, 
Mill, Zeeland en Uden. We bezoeken dan een 
drietal orgels van het Brabantse orgelma-
kersgeslacht Smits: een ‘vroeg’ en twee ‘late’ 
voorbeelden van hun rijke orgeloeuvre. 
Daarnaast wordt o.a. het grootste orgel van 
de orgelmaker Nöhren bezocht. Zie meer 
over deze excursie op de pagina’s 6 t/m 11. 
Tijdens de najaarsexcursie op zaterdag 
4 oktober zullen diverse orgels in de zuid-
westhoek van onze provincie worden bezocht 
in Chaam, Ulvenhout, Ginneken en Gilze. Het 
betreft twee historische en twee recentere 
instrumenten. Gegevens over deze excursie 
en van de orgels treft u aan op de pagina’s 
36 t/m 39 van dit magazine.
Zoals gebruikelijk zal aan het eind van iedere 
excursie een cd met recente opnames van 
deze orgels als klankdocument worden uitge-
reikt aan de deelnemers van deze excursies.
Meer en actuele informatie over deze orgel-
excursies op onze website www.brabantorgel.nl

Contactpersonen zijn Henk Kooiker, Tommy 
van Doorn en Wim van der Ros. 
Mail naar: excursie@brabantorgel.nl

Excursies

2

Brabants Orgelrijkdom 2014
7e 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, kunnen 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

“Ook dit jaar mag onze provincie Noord-Brabant er trots op zijn dat haar levende or-
gelcultuur onderstreept wordt door het wederom verschijnen van het jaarmagazine 
Brabants Orgelrijkdom, inmiddels een ‘traditie’. In onze provincie is sprake van een 
rijk bezit van historische tot recente orgels en er is een levendige orgelcultuur. 
Maar liefst 40 orgelkringen en zo’n 50 overige leden/organisten spannen zich in om 
onze orgels, een belangrijk stuk Brabants cultureel erfgoed, met grote regelmaat 
voor anderen te laten klinken. Daardoor kunnen veel Brabanders maar ook ‘gast-
toehoorders van buiten’ kennismaken met wat wij op orgelgebied te bieden hebben. 
Daarover hebben wij ook in een viertal uitzendingen op Radio 5 het nodige kunnen 
laten horen. Ik hoop, als nieuwe voorzitter van de Vereniging, aan dat alles de 
komende tijd ook mijn steentje te kunnen bijdragen.
In dit magazine maakt u in interviews kennis met het werk van een aantal 
enthousiaste organisten en orgelliefhebbers en leest u over recent onderhoud en 
restauratie van Brabantse orgels. Ook dit jaar weer veel concerten (te vinden in het 
middenkatern met de complete orgelagenda) en twee boeiende excursies waarin 
parels op de Brabantse orgellandkaart te bezoeken en in volle glorie te horen zullen zijn. 
In dit magazine vast een vooruitblik daarop. Geniet met ons mee en 
houd ook dit klinkend cultureel erfgoed met ons levend.
Wij zijn onze adverteerders en onze sponsor weer erkentelijk dat 
dankzij hun bijdragen de uitgave van dit gratis door de hele provincie 
te verspreiden fullcolour magazine ook in 2014 mogelijk is.” 

Frank Petter
Voorzitter 
Brabantse Orgelfederatie

Vereniging
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deurs
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50      BOF op 
Radio 5

23-27
orgelconcert
agenda

32 

Frans 
van
Mameren
Geldrop

28-30 
orgelkring
concerten

14

Ton Stevens
Oosterhout

8-13 

voorjaars- 
excursie

20 
Marcussen-

orgel
in Klundert

Ambassadeurs
Om meer te kunnen realiseren dan alleen het 
bestuur en de adviseurs kunnen ondernemen, 
wordt dit jaar onder de ongeveer tachtig BOF-
leden gezocht naar regionale ‘ambassadeurs’ 
die in het verlengde van de bestuursaktivitei-
ten regelmatig taken voor de vereniging uit 
willen voeren. Ambassadeurs kunnen de regi-
onale aanspreekpunten voor de vereniging en 
het bestuur zijn, als het ware de voelsprieten 
die in de gaten houden wat er in hun deel van 
Noord-Brabant gebeurt met orgels, kerken, 
concerten en alles daaromheen. Daarnaast 
kunnen ze assisteren bij het uitvoeren van 
allerlei praktische zaken.  
De ambassadeurs zullen één of meerdere ma-
len per jaar bij elkaar komen om met het be-
stuur te overleggen, waarbij uitwisseling van 
ervaringen en initiatieven zal leiden tot weder-
zijdse inspiratie. Dat zal dan weer helpen de 
doelstellingen van de BOF te realiseren. 
Lees meer over dit initiatief op pagina 6 en 7.

Contactpersoon is Geurt Brouwer. 
Mail naar: penningmeester@brabantorgel.nl

48       
Kees 
van Houten
en Bach’s 
Schübler-
koralenn

36-39    
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Han Polman, oud-burgemeester 
van Bergen op Zoom, heeft het 

voorzitterschap van de 
Vereniging Brabantse Orgelfederatie 

doorgegeven aan zijn opvolger Frank Petter. 
In dezelfde burgemeesterskamer, 

iets anders ingericht, vertelt Frank z’n verhaal.

Toeval of lotsbeschikking? 
Feit is dat na vier jaar Han Polman weer 
de burgemeester van Bergen op Zoom 
onze voorzitter is. Frank wil er alleen 
over kwijt dat Han Polman bij zijn aan-
stelling als Commissaris van de Koning 
in Zeeland tegen hem zei: “Doe het nou 
maar, ze kunnen je heel goed gebruiken, 
met jouw theologische achtergrond en 
je culturele en politieke ervaring op het 
bestuurlijke vlak”. 
Als je weet dat hij zich in zijn nieuwe 
functie moet beperken in ‘bijbanen’, dan 
zal het duidelijk zijn dat de Brabantse Or-
gelfederatie bijzonder blij is dat hij de kar 
wil trekken. Want er valt veel te doen! 
Niet verwonderlijk dat de leden van de 
Vereniging eind 2013 nagenoeg una-
niem instemden met zijn benoeming tot 
voorzitter. 

De liefde voor het kerkorgel heeft 
Frank Petter meegekregen vanuit zijn 
ouderlijk huis in zijn geboorteplaats 
Breda en later Bavel. Zijn vader draaide 
grammofoonplaten van Feike Asma en 
hij hoorde het instrument steeds in 
de zondagse diensten in verschillende 
gereformeerde kerken. Nu zegt hij erover: 
“Het orgel is zo belangrijk. Eeuwenlang 
heeft dat instrument mensen in hun 
emoties ondersteund bij hoogte- en 
dieptepunten en heeft het hen troost 
en blijdschap geschonken. Zo heb ik 
er een sterke band mee gekregen. Het 
gaat me dan ook erg aan het hart dat 
er zo veel kerkgebouwen gesloten of 
zelfs gesloopt gaan worden, waarbij er 
vanuit de kerkleiding nauwelijks be-
langstelling is voor het lot van de vaak 
schitterende orgels die er in staan.”

Na een korte tijd studie rechten in 
Utrecht werd hij nieuwsgierig naar wat 
theologie te bieden had en stapte hij 
over naar de studie theologie aan de 
Theologische Universiteit Kampen. Hij 
was predikant van de gereformeerde 
kerken van Luttelgeest-Kuinre en Goes 
en later predikant in Dongen en Rijen. 

in stand houden”. 
Die ambities sluiten volledig 
aan bij de beleidsplannen 
van de BOF. Hij zal zich 
daarbij met zijn omvangrijke 
bestuurlijke en culturele 
netwerk op allerlei niveaus 
kunnen inzetten.Burgemeester

“Zo’n orgel is in een kerk onmisbaar. 
  Het staat voor de longen
   van het gebouw...”

Doelstellingen

om burgemeester van Woudrichem te 
worden voorbij en toen heeft hij die 
aangegrepen om een nieuwe richting 
in te gaan. Ook als burgemeester was 
hij portefeuillehouder cultuur en had hij 
een grote belangstelling voor orgels en 
orgelmuziek. Na zeven jaar in Woudri-
chem burgemeester te zijn geweest is 
hij aan de slag gegaan in Bergen op 
Zoom. 

En nu gaat hij aan de slag bij de 
Brabantse Orgelfederatie. Hij ziet 
voor zichzelf enkele doelen om daar 
te bereiken. Hij somt op: “Ten eerste 
het vastleggen van de status van de 
Noord-Brabantse orgels. Wat is er alle-
maal, in welke staat is het en dat goed 
documenteren in beeld en geluid. Ten 
tweede, en dat is echt spannend, de or-
gels en de orgelmuziek aan een groter 
publiek laten zien en horen. Er kunnen, 
naast de eredienst, zo veel verrassende 
dingen mee gedaan worden. Daar 
moeten we veel meer aan gaan doen! 
Verder het netwerk van orgelliefheb-
bers en ambassadeurs verstevigen en 

Predikant

Frank Petter heeft hele goede her-
inneringen uit zijn predikantentijd 
aan het Flaes & Brünjes-orgel van 
de Oosterkerk in Goes. Met wee-
moed denkt hij terug aan de schit-
terende concerten die organist Wim 
van Beek er op gaf. Dit historische 
instrument werd in 1865 voor de 
Oudezijdskapel in Amsterdam ge-
bouwd. Na wat omzwervingen werd 
het orgel geplaatst in Goes, maar 

er werd toen een nieuwe ‘moderne’ 
kas en front voor gemaakt. Wat had 
Frank graag gezien dat bij de laat-
ste restauratie in 2010 er weer een 
nieuw front voor was gemaakt, maar 
dan in de originele vormgeving. 
Helaas is dat er niet van gekomen. 
Ook aan de samenwerking met orga-
nist Kees van Eersel in de Grote of 
Maria Magdalenakerk, ook in Goes, 
bewaart hij goede herinneringen: 

“Die had heel eigen ideeën over hoe 
muziek in de eredienst moest wor-
den ingepast. Daarover heb ik van 
hem veel geleerd.”

Links: het oude en het nieuwe front 
van het Flaes & Brünjes-orgel in Goes.
Boven: Het orgel in de Grote of 
Maria Magdalenakerk.
Orgelfoto’s: orgeldatabase.nl van Piet Bron.

Frank Petter
In Goes heeft hij nog een fonds opge-
richt om het Flaes-orgel dat geplaatst 
was in de Oosterkerk aan de Bergweg 
van de originele orgelkas te voorzien. 
Organisten zoals Bram Beekman ver-
zorgden orgelconcerten om het fonds te 
‘spekken’. 
In 2002 promoveerde Frank Petter 
in de Godgeleerdheid en Godsdienst-
wetenschap aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. In zijn proefschrift gaat hij 
vooral in op de relatie tussen kerk en 
samenleving.
Petter was directeur van het Centrum 
voor Wetenschap en Levensbeschou-
wing van de Universiteit van Tilburg. In 
die periode hield hij zich vanuit het CDA 
bezig met het religieus erfgoed. Petter: 
“Ik was toen voorzitter van de landelij-
ke taskforce ‘toekomst kerkgebouwen’, 
ik schreef voor de wetenschappelijk 
Raad voor het regeringsbeleid over de 
betekenis van het kerkgebouw in de 
publieke ruimte en de kwestie van de 
scheiding van kerk en staat. Vraagstuk-
ken zoals ‘hoe ga je met de gebouwen 
en het religieus erfgoed om’, daar 
was ik mee bezig”. In de ‘waarden en 
normen’ discussie was hij adviseur van 
Balkenende (kabinet Balkenende II) en 
in Europees verband was hij betrokken 
bij de ontwikkeling en presentatie van 

Wij wensen Frank Petter veel succes 
en tevens een genoeglijke periode, en 
hopen dat er tussen de werkzaamheden 
door tijd overblijft om te genieten van 
de mooie orgels en de orgelmuziek die 
Noord-Brabant te bieden heeft.

de Europese waarden atlas 
(European Values Studies). 

In die periode was Frank 
Petter ook al in de politiek 
actief, want hij was lid van 
de Provinciale Staten en was 
daar woordvoerder Cul-
tuur. In 2006 kwam de kans 

Goes...........................................................................................
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Sinds de oprichting zijn de meeste 
activiteiten ontplooid door een klein 
aantal bestuursleden en adviseurs, 
aangevuld met vrijwilligers voor de 
projecten zoals de excursies, het 
Festival Nieuwe Muziek, dit maga-
zine, de website, de beheersadvie-
zen en andere aktiviteiten, waarvan 
sommige worden uitgevoerd in 
samenwerking met andere organi-
saties en personen.
Om meer te kunnen realiseren dan 
we nu doen heeft het bestuur het 
initiatief genomen om onder de 
ongeveer tachtig BOF-leden regi-
onale ‘ambassadeurs’ te zoeken 
die in het verlengde van die be-
stuursaktiviteiten regelmatig taken 
binnen en voor de vereniging willen 
uitvoeren. Ambassadeurs kunnen 
de regionale aanspreekpunten voor 
de vereniging en het bestuur zijn, 
als het ware de voelsprieten die in 
de gaten houden wat er in hun deel 
van Noord-Brabant gebeurt met 
orgels, kerken, concerten en alles 
daaromheen. Daarnaast zouden ze 
kunnen helpen met het uitvoeren 
van allerlei praktische zaken.  
Om dit mogelijk te maken zullen 
de ambassadeurs één of meerdere 
malen per jaar bij elkaar komen 
om met het bestuur te overleggen, 
waarbij uitwisseling van ervaringen 

Aandachtsgebieden Drie aspirant 
ambassadeurs aan 
het woord
Er hebben zich al enkele leden in 
principe aangemeld als ambassa-
deur, ondanks dat nog niet helemaal 
duidelijk is wat er van hen verlangd 
gaat worden. Dat ook meespeelt 
wat de betreffende ambassadeur 
zelf belangrijk vindt voor zijn eigen 
regio en van daaruit voor de BOF, 
spreekt voor zich. De ambassadeurs 
hebben heel verschillende invals-
hoeken van waaruit ze kijken naar 
de taak die ze kunnen vervullen. 
Ieder doet dat vanuit eigen erva-
ring en expertise. Dat zal zich de 
komende tijd, beginnend in dit jaar, 
verder moeten ontwikkelen.
Hiernaast vindt u de uitgangspunten 
van drie leden die zich in principe 
als ambassadeur aangemeld heb-
ben en waarbij al duidelijk wordt 
dat de invalshoek bij ieder van hen 
heel verschillend is. Dat is helemaal 
niet erg zolang het resulteert in 
het steeds verder realiseren van de 
doelstellingen. 

Zaken die in de betreffende regio 
aan de orde kunnen komen zijn 
bijvoorbeeld:
-  het informeren van het bestuur  

over zaken die orgels betreffen, 
zoals restauraties, groot onder-
houd, het up-to-date houden van 
de gedocumenteerde gegevens 
op de website van de BOF, maar 
ook van voorgenomen sluitingen 
van kerkgebouwen en de con-
sequenties voor de betreffende 
orgels.

-  het ondersteunen van bestuursle-
den met de jaarlijkse verspreiding 
van dit magazine Brabants Orgel-
rijkdom binnen hun eigen regio 
naar alle orgelkringen en VVV’s.

-  het ondersteunen van de BOF 
met de voorbereiding en organi-
satie van excursies en/of andere 
evenementen.

- de coördinatie van concerten in 
de regio en de daarvoor beno-
digde regionale publiciteit.

-  het ongevraagd doen van voor-
stellen inzake mogelijke activitei-
ten voor of door de BOF.

en initiatieven zal leiden tot weder-
zijdse inspiratie. Dat zal dan weer 
helpen de doelstellingen van de 
BOF te realiseren.

De Vereniging Brabantse Orgelfederatie (BOF) heeft tot doel 
om het culturele erfgoed dat het orgel vormt in stand te 
houden en om de orgelcultuur in het algemeen, en die 
van Noord-Brabant in het bijzonder, te bevorderen. 
Zij wil dit bereiken door de interesse voor het orgel 
te vergroten, door de samenwerking tussen de 
diverse orgelkringen te stimuleren en door het 
organiseren van diverse activiteiten op het gebied 
van het orgel. 

Doelstelling BOF

Aanmelden
Leden kunnen zich aanmelden als 
ambassadeur. 
Voor het invullen van één of meer 
genoemde taken kunt u contact 
opnemen met één van de 
bestuursleden of zich aanmelden 
via info@brabantorgel.nl. 

Ambassadeurs 
van de 
Brabantse 
Orgelfederatie

Wout van Kuilenburg is medebestuurslid 
van de Orgelkring Land van Cuijk en 
Noord-Limburg.
“Wij proberen het orgelbestand in 
onze regio zo optimaal mogelijk te 
krijgen en te houden. Dat kan het 
best door je publiek zoveel moge-
lijk te betrekken bij het fenomeen 
orgel. Daarbij moet je niet alleen 
denken aan het instrument an 
sich, maar ook aan de makers en 
de rol die hun orgel speelde en 
hopelijk nog speelt in de plaatse-
lijke geschiedenis. Om het te laten 
klinken is behalve de bespeler ook 
de goodwill nodig die het orgel in 
optima forma houdt. Maar al te lang 
is het orgel de sluitpost op menige 
begroting geweest, wat tot gevolg 
had dat de staat van het instrument 
er ‘zienderogen en luisteroren’ op 
achteruit ging.
Wij willen de betrokkenen erop 
wijzen hoe belangrijk het is dat elk 
orgel een eigen vaste wacht heeft, 
iemand die het orgel als zijn of haar 
kindje voelt en begaan is met het 
wel en wee. Niet alleen de stem-
ming van de tongwerken, maar zo 
mogelijk de totale klimatologische 
omstandigheden waarin het orgel 
functioneert.
Het is triest te moeten aanzien dat 
recentelijk gerestaureerde instru-
menten er na één stookseizoen al 
weer bijstaan of er jarenlang niets 
aan gebeurd is! Laat onze orgels dat 
niet gebeuren!
En bedenk wel: een organist moet 
niet steeds spelen, hij mag het...”

Wout van Kuilenburg
(Boxmeer)

Gerrit Janssen is de spil van de Midden-
Brabantse Orgelkring die concerten 
organiseert in Tilburg en omgeving. En 
jaarlijks een excursie naar België.  
“Als ambassadeur ben je een ver-
lengstuk van de organisatie om die 
te voorzien van zoveel mogelijk 
informatie ter ondersteuning van 
haar werkzaamheden.

Als ambassadeur van de BOF zal ik 
dan ook trachten in samenwerking 
met anderen hieraan zoveel moge-
lijk bij te dragen.
Belangrijke zaken daarbij zijn:
- de verspreiding van het orgel-

magazine in Noord-Brabant maar 
ook daarbuiten in België, Duits-
land, als je daar toch naartoe gaat. 

- kontakten met orgelkringen 
onderhouden over concertuitvoe-
ringen (bijv. het uitwisselen van 
solisten) 

- jeugdaktiviteiten (betreffende het 
orgel) 

- kerkgenootschappen (zeer be-
langrijk) i.v.m. kerksluitingen 
en daardoor herplaatsing en/of 
verloren gaan van orgels, 

- restauraties, groot onderhoud 
(gegevens up-to-date houden)

- voorstellen doen aan het bestuur 
van de BOF.

Maar het allerbelangrijkste is om 
het instrument ‘Het Orgel’ in ere 
te houden, ook voor de jeugd, 
ondanks onze beperkte middelen.”

Gerrit Janssen
(Tilburg)

Rochus van Rumpt is orgelmaker bij 
Pels & Van Leeuwen Orgelbouwers.
“Als ambassadeur zou ik graag de 
mensen willen inspireren voor dit 
geweldige ambacht en instrument. 
Het orgel proberen populairder te 
maken bij de mensen zodat het een 
beter imago krijgt dan de ‘piep-
kast’ achter in de kerk. Je zou het 
orgel soms uit z’n kerksfeer moe-
ten halen door bijvoorbeeld niet 
alleen orgelconcerten te geven, 
maar bijvoorbeeld het orgel ook 

Rochus van Rumpt
(‘s-Hertogenbosch)

samen te laten klinken met andere 
instrumenten en het te gebruiken 
voor het begeleiden van kinderver-
halen/films. Als ambassadeur zou 
ik ook de mensen wat meer van 
de kunst van het inwendige orgel, 
dat ook het uiterlijk bepaalt, willen 
laten zien en hoe je dit maakt. Het 
lijkt me ook leuk om organisten te 
stimuleren iets meer van het orgel 
te weten en daardoor beter hun 
orgel te kunnen beheren. Dit zou 
bijvoorbeeld kunnen d.m.v. een 
workshop over hoe men bepaalde 
storingen zou kunnen verhelpen en 
daarbij iets dieper in te gaan op het 
stemmen van tongwerken.
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De jaarlijkse voorjaarsexcursie voert 
naar een viertal kerken in het noord-
oosten van Brabant. Hierbij worden drie 
orgels van het 19e-eeuwse orgelmakers-
geslacht Smits in de schijnwerpers gezet. 
Daarnaast zullen we het grootste orgel 
van Th. Nöhren hier in Nederland be-
zoeken (van zijn hand kennen we in 
ons land slechts een vijftal orgels). Dat 
orgel bevindt zich in de Sint-Petruskerk 
in Uden, waar ook een groot drieklaviers 
orgel van Verschueren als koororgel 
staat opgesteld.

Het F.C.Smits-orgel (1846) 
in de Sint-Elisabethkerk

W
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In nauwe samenwerking tussen 
de Brabantse Orgelfederatie, 
tijdschrift De Orgelvriend 
en de afdeling Noord-Brabant 
van de KVOK, 
de Koninklijke Vereniging 
van Organisten en Kerkmusici.

Hoofdwerk  C-f3
Bourdon B/D  16 vt
Prestant  8 vt
Holpijp  8 vt 
Viola  8 vt 
Prestant  4 vt
Dulcena  4 vt 
Octaaf  2 vt  
Mixtuur  2-3 st 
Bombarde  16 vt  
Trompet B/D  8 vt  

Echowerk 
Veldfluit-Baarpijp B/D 8 vt
Holpijp  8 vt 
Echo D 8 vt 
Prestant  4 vt 
Salicet  4 vt
Fluit  2 vt 
Hobo-Dulciaan B/D  8 vt 
Vox Humana  8 vt

Pedaal (C-d’)
Aangehangen

Koppelingen
Manuaalkoppel
Pedaal - Hoofdwerk

Temperatuur  
evenredig zwevend.
Toonhoogte  a’= 415,3 Hz
Winddruk 85 mm Wk

Dispositie

Zij vervingen de Prestant 4 vt en de Sifflet 4 vt 
(discant) van het Echowerk door een Salicionaal 
8 vt en een Voix Céleste 8 vt (discant). 
In 1974 werd het orgel in verband met een 
kerkrestauratie gedemonteerd en opgeslagen 
bij Verschueren. In 1981 werd het instrument 
onder advies van Hans van der Harst door 
Verschueren gerestaureerd en herplaatst op 
een nieuw balkon. In de nieuwe balustrade 
werd een schijnrugwerk geplaatst. De klavia-
tuur werd weer met een derde (loos) manuaal 
uitgebreid. Verschueren plaatste daarbij een 
Prestant 4 vt op de plaats van de Salicionaal, 
terwijl de Voix Céleste vervangen werd door 
een Fluit 2 vt. Het orgel heeft vier spaanbalgen.

Grave

1De orgelmaker F.C. Smits plaatste hier in 1846 
een nieuw orgel. In zijn ontwerp was een zelf-
standig pedaal met acht stemmen opgenomen, 
maar het drieklaviers orgel had bij oplevering 
dertig stemmen en een aangehangen pedaal. 
De kas, die verwantschap vertoont met het König-
orgel in de Stevenskerk in Nijmegen, is vermoe-
delijk van de hand van J. Beuijssen uit Boxmeer. 
Toen in 1866 een deel van de kerk instortte ging 
het rugpositief verloren. Hierna restaureerden de 
gebroeders Gradussen het orgel (zonder herbouw 
van het rugwerk) en herplaatste dit – met verwij-
dering van het derde klavier - op een nieuw orgel-
balkon.  F.C. Smits II herstelde het orgel in 1883, 
terwijl in 1919 de Gebrs. Smits het orgel wijzigden. 

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

BIJ KONINKLIJKE BESCHIKKING
HOFLEVERANCIER

Orgel Kathedraal Tarragona (Spanje) 2013

De start van de excursie is in Grave (1) 
waar deelnemers vanaf 9.30 uur wel-
kom zijn. Om 10.00 uur zal pastoor René 
Aarden ons het een en ander vertellen 
over de kerk en het orgel, dat gedemon-
streerd zal worden door Tommy van 
Doorn. 
Om 11.15 uur zijn wij welkom in Mill (2) 
waar titularis Geert Verhallen zijn orgel 
presenteert en de bespeling verzorgt. 
Daarna kunt u gaan lunchen.
Om 13.30 uur gaan wij verder in Zeeland 
(3) en zal Jan de Laat ons namens de 
Orgelstichting ‘Margaretha van Hattum’ 
verwelkomen. Tommy van Doorn ver-
zorgt de bespeling. De afsluiting is in 
Uden (4 en 5) vanaf 15.00 uur. Ook hier 
is Jan de Laat gastheer. Henk Kooiker 
en Tommy van Doorn zullen ons beide 
orgels toelichten en demonstreren en zij 
verzorgen de slotbespeling.
De excursiebijdrage is € 15,- inclusief 
programmaboekje en cd. Deze cd, waar-
op de vier orgels te beluisteren zijn met 
werk dat ook tijdens de excursie ten 

Grave

Mill

Uden

Zeeland

gehore wordt ge-
bracht, zal aan het 
eind van de excursie 
gepresenteerd en 
overhandigd worden 
in het parochie-
centrum in Uden. 

Deelnemers worden verzocht zich van te 
voren aan te melden via: 
excursie@brabantorgel.nl. 
De laatste informatie over deze excursie 
is te vinden op de website: 
www.brabantorgel.nl
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Het F.C.Smits-orgel (1895) 
in de Heilige Jacobus de Meerdere

Hoofdwerk  (I)   C-f3
Prestant  16 vt 
Bourdon  16 vt 
Prestant  8 vt 
Holpijp  8 vt 
Diapason  4 vt 
Quint  3 vt 
Octaaf  2 vt 
Cornet  2-3 st
Trompet  8 vt 
Clairon  4 vt 

Echowerk (II)  
Fluit  8 vt 
Viola di Gamba  8 vt  
Vox Celeste  8 vt 
Violine  4 vt 

Positief (I)
Bourdon (af f) 16 vt 
Vioolprestant  8 vt 
Holpijp  8 vt 
Salicet  4 vt 
Flûte Douce  4 vt 
Flûte Octaviante  4 vt
Piccolo  2 vt 
Basson  8 vt

Pedaal C-e1

Subbas  16 vt 
Violon  16 vt 
Octaaf  8 vt 
Bazuin  16 vt

Koppelingen: 
Hoofdwerk - Positief 
Pedaal - Hoofdwerk

Temperatuur: 
evenredig zwevend
Toonhoogte a1= 430 Hz
Winddruk 81 mm Wk

Dispositie

Zeeland

Voorjaarsexcursie

3

Het F.C.Smits-orgel (1884) 
in de Sint-Willibrorduskerk

2

Mill

Hoofdwerk  C-f3
Bourdon B/D 16 vt
Principaal  8 vt
Violoncello  8 vt 
Holpyp  8 vt 
Diapason  4 vt 
Fluit  4 vt 
Octaaf  2 vt 
Sesquialter D  2 st
Mixtuur   2 st 
Trompet  B/D 8 vt
Clairon  4 vt

Onderpositief
Flûte Conique  8 vt 
Bourdon  8 vt 
Prestant (1962)  4 vt
Flûte Douce  4 vt 
Quint  3 vt 
Violine  2 vt 
Terts (1962)  13/5 vt
Cymbel  (1962) 2 st
Basson B/D 8 vt

Pedaal (C-d’)
Violon  16 vt
Subbas  16 vt 
Octaafbas  8 vt 
Fluit  4 vt
Bazuin  16 vt

Koppelingen
Hoofdwerk-Onderpositief 
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Onderpositief

Temperatuur: 
evenredig zwevend
Toonhoogte: a’= 435 Hz

Dispositie

In 1884 bouwde F.C. Smits II een nieuw orgel voor 
de nieuw gebouwde kerk. Het beschikte over twee 
klavieren en aangehangen pedaal. In 1901 plaats-
ten de Gebrs. Smits een vrij pedaal van 5 stem-
men en wijzigden twee strijkers. In 1962 werd 
het orgel onder advies van Hub. Houët gerestau-
reerd door de Gebr. Vermeulen. Daarbij wer-

Dit orgel bouwde F.C. Smits II in 1895. 
Het betreft een twee-manuaals orgel met 
drie manuaalwerken, waarvan de lades 
dwars op het front zijn geplaatst. Het 
echowerk is samen met het Hoofd-
werk in één zwelkast gebouwd en 
deze werken zijn beide op man. II 
bespeelbaar. Ook het Positief, 
onderin de kast geplaatst, heeft 
een zwelinrichting. In 1923 werd 
door Gebr. Smits (III) o.a. de 
bovenkas vergroot. 
In 1999 werd het orgel onder 
adviseurschap van Jos Laus 
gerestaureerd door de orgel-
maker Hans Elbertse.

den o.a. de windladen van een verend sleep-
systeem voorzien en werd een nieuwe klavia-
tuur geplaatst. Op het Hoofdwerk werden de 
Prestant D 16 vt en Salicet 4 vt vervangen 
door een Prestant 4 vt en een Sesquialter. 
Op het Onderpositief verdwenen de Viool, 
de Voix Céleste 8 vt en de Violine 4 vt, welke 
plaatsmaakten voor een Prestant 4 vt, een 
Terts en een Cymbel.
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Het Th. Nöhren-orgel (1906) 
in de Sint-Petruskerk

Uden

De in 1890 gewijde nieuwe Sint-Petruskerk werd 
ontworpen door de bekende architect Carl Weber 
en werd bekend door o.a. zijn koepel. 
In 1906 werd hier door Theodorus Nöhren een 
nieuw orgel geplaatst. Dit orgel werd in 1970 on-
der advies van Hub. Houët gerestaureerd door L. 
Verschueren, waarbij o.a. de pneumatische trac-
tuur werd omgebouwd naar elektropneumatisch.
Tevens werd een dispositiewijziging doorgevoerd 
waarbij op het Hoofdwerk op de plaats van de 
Gemshoorn 8 vt een Nasard 2 2/3 vt werd gedispo-
neerd, en op het Zwelwerk de Salicionaal, Aeoline 
en Voix Céleste verdwenen. Hiervoor in de plaats 
kwamen de Gemshoorn van het Hoofdwerk en een 
Larigot en Sesquialter. 
Op het pedaal moesten de Violon 16 vt en de Vio-
loncello 8 vt het veld ruimen voor een Gedekt 8 vt 
en een Ruispijp 3 st. 
Na de kerkrestauratie van 2003 is het orgel in 
fases gerestaureerd door Nico van Duren. 

4 Hoofdwerk  C-g3

Prestant 16 vt
Bourdon  16 vt
Principaal  8 vt
Flûte Harmonique  8 vt
Gamba  8 vt
Holpijp  8 vt
Octaaf  4 vt
Flute Dolce  4 vt
Nasard  22/3 vt
Octaaf 2 vt
Cornet  3 st
Mixtuur  3-5 st
Trompet  8 vt

Zwelwerk
Lieblich Gedeckt  16 vt
Vioolprestant  8 vt
Gemshoorn  8 vt
Quintadeen  8 vt
Principaal  4 vt
Flûte Traverse  4 vt
Piccolo  2 vt
Larigot  11/3 vt
Sesquialter 2 st
Clarinet  8 vt

Pedaal C-d1

Majorbas  32 vt
Contrabas  16 vt
Subbas  16 vt
Octaafbas  8 vt
Gedekt  8 vt
Octaaf  4 vt
Ruispijp 3 st
Bazuin  16 vt

Koppelingen
Hoofdwerk-Zwelwerk
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Zwelwerk
Speelhulpen
Vaste combinaties:
(pp - p - mf - f - ff - tutti)
Generaal Crescendo
Automatisch piano-pedaal 
en 1 vrije combinatie. 
Temperatuur:  
evenredig zwevend
Toonhoogte  a1= 440 Hz
Winddruk: 
Manualen   90 mm Wk
Pedaal  100 mm Wk

Dispositie

zaterdag 17 mei
Voorjaarsexcursie

Het Verschueren-orgel (1941) 
in de Sint-Petruskerk

Uden

In 1941 werd door Verschueren voor de Tivoli-
kerk (Sint-Josephkerk) te Eindhoven een nieuw 
(eenklaviers) orgel gebouwd onder advies van 
dr. W. Kerssemakers. Bij de bouw was reeds 
rekening gehouden met latere uitbreiding naar 
meerdere klavieren. Bij de herbouw in 1950 na 
oorlogsschade, onder advies van Hub. Houët, 
werd deze uitbreiding nog niet gerealiseerd. Dat 
gebeurde wel voor een tweede manuaal in 1955. 
Ten slotte werd in 1959, weer onder advies van 
Hub. Houët, het orgel met een rugpositief (derde 
manuaal) uitgebreid. Het is een elektropneuma-
tisch orgel met kegelladen waarbij op het pedaal 
een enkele transmissie en unit is toegepast. 
Na sluiting van deze kerk in 2005 werd het orgel 
‘geschonken’ aan Uden en kon het door Nico van 
Duren in de Sint-Petruskerk in het noordertran-
sept als koororgel worden opgesteld. Het vroe-
gere rugpositief werd als kroonpositief opgesteld. 
Eind 2005 werd het hier in gebruik genomen.

Pedaal C-f1
Prestant  16 vt
Subbas  16 vt 
Zachtbas, transm.  16 vt 
Octaafbas, unit  8 vt 
Gedektbas, unit   8 vt 
Prestantbas, unit   4 vt 
Bazuin  16 vt 
Trompet, unit 1959  8 vt 
Klaroen, unit 1959   4 vt 

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

Speelhulpen:
Vrije combinatie
Tutti

Dispositie5Hoofdwerk  C-g3

Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt 
Gemshoorn  8 vt 
Octaaf  4 vt 
Roerfluit  4 vt 
Octaaf  2 vt 
Mixtuur  3-4 st 
Cornet D 5 st   
Trompet  8 vt  

Zwelwerk
Tolkaan  8 vt   
Bourdon   8 vt 
Prestant  4 vt 
Blokfluit  4 vt 
Zwitsersepijp  2 vt   
Sesquialter  2 st   
Scherp  3 st   
Schalmey  8 vt   
Tremulant

Kroonpositief   
Roerfluit  8 vt 
Baarpijp  4 vt 
Prestant  2 vt 
Spitskwint  11/3 vt 
Cimbel  3 st 
Dulciaan  8 vt
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Ton Stevens

Ton is van katholieke huize en 
werd door zijn moeder, die koster 
was in de Sint-Willibrorduskerk 
van Hooge Zwaluwe, als jongetje 
meegenomen naar de mis waarin 
zij zong in het dameskoor. Zo 
kwam hij in aanraking met orgels. 
Toen de organist stopte werd hem 
op 13-jarige leeftijd gevraagd 
om op het elektronische orgel te 
komen spelen, omdat hij piano kon 
spelen. Een paar jaar later stuurde 
zijn oom, die in Langeweg en Ze-
venbergen pastoor was, hem naar 
Lambert van Eekelen om ‘echt’ 
orgel te leren spelen. Dat klikte 
meteen en zo kon Ton zich ook als 
organist ontwikkelen. 
Toen het op beroepskeuze aan-
kwam koos hij toch voor een 
rechtenstudie, specialisme belas-
tingrecht, in Tilburg. Na zijn afstu-
deren moest hij in militaire dienst 
en omdat dat ‘zo saai’ was deed 
hij toelatingsexamen voor orgel en 
piano op het Tilburgse conservato-
rium. Zo kon hij tijdens zijn dienst-

Als Ton voor dit interview boven op 
het oksaal van de basilieke Sint-Jan 
de Doper in Oosterhout achter de 
klavieren van het Maarschalkerweerd-
orgel kruipt begint hij onmiddellijk 
enthousiast te vertellen over hoe 
hier de kinderen van de basisscholen 
op Dierendag voor het eerst een echt 
pijporgel konden zien en horen. 
Vogelgeluidjes die hij er dan met 
de toetsen aan de rechterkant van 
het klavier uit tovert en olifanten-
gedreun als hij op de toetsen aan de 
linkerkant speelt... dat maakt grote 
indruk op die kinderen. 
En met je hand door een opening in 
de kas mogen voelen hoeveel wind 
er geblazen wordt uit die dunne sleuf 
onderin die enorme dikke en lange 
hoge houten pijp die daar staat en 
waar dan een heel laag, hard gebrom 
uit komt...

tijd de vooropleiding hoofdvak 
orgel bij Maurice Pirenne en piano 
bij Jacques de Tiège doen. Hij hield 
dat nog een jaar na zijn dienst-
tijd vol, maar moest toen piano 
laten vallen omdat hij inmiddels 
als belastingadviseur aan het werk 
was. Dat betekende op zaterdag 
orgelles, soms ook in de Sint-Jans-
kathedraal van ‘s-Hertogenbosch, 
als Maurice geen tijd had naar Til-
burg te komen. Dat was een leuke 
periode. Intussen was hij in zowel 
Hooge als Lage Zwaluwe organist 
geworden. Maar toen hij voor zijn 
werk naar Duitsland verhuisde 
moest hij met de orgelopleiding 
van het conservatorium stoppen.
Toen Ton, inmiddels getrouwd met 
zijn Duitse vrouw, terug naar Ne-
derland kwam, ging hij in Ooster-
hout wonen en vroeg Lambert van 
Eekelen hem als assistent-organist 
in Zevenbergen. 
Na een tweede periode werken in 
Duitsland kwam hij weer terug in 
Oosterhout en werd hij door de 

Stichting Ludens
Het fraaie Maarschalkerweerd-orgel 
in de Sint-Jansbasiliek is in 2006 
gerestaureerd met behulp van 
subsidie van de Rijksdienst voor de 
Monumentenzorg en door middel 
van fonds- en sponsorwerving en 
publieksacties.
Om ervoor te zorgen dat het orgel 
ook buiten de erediensten regelma-
tig voor het muziekminnend publiek 
te horen zou zijn, is na de restau-
ratie de Stichting Ludens opgericht. 
Met behulp van professionele vak-
mensen wordt jaarlijks een kwali-
tatief hoogstaand programma met 
concerten of culturele uitvoeringen 
rondom het orgel georganiseerd 
voor een breed publiek. Daarnaast 
zet de Stichting Ludens zich in om 
het Maarschalkerweerd-orgel be-

Maarschalkerweerd-orgel
(1890) in de
Sint-Jansbasiliek 
van Oosterhout. 
Elektrische speeltractuur 
met mechanische registertractuur

toenmalige organist van de Sint-
Jansbasiliek Hans Avontuur, een 
studievriend, gevraagd om als 
adviseur bij de Stichting Ludens te 
komen. (www.stichtingludens.nl)

Actief met orgels, concerten 
en kinderen rond Oosterhout.....  
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Projecten

Videoscherm

speelbaar te houden.
De concerten worden verzorgd 
door toonaangevende organisten. 
Daarnaast biedt Stichting Ludens de 
gelegenheid aan niet-professionele 
organisten om met het orgel ken-
nis te maken en het te bespelen, 
bijvoorbeeld tijdens marktconcerten 
op zaterdagmiddag.
Jan Willems, hoofdorganist van de 
Sint-Jansbasiliek, en Ton Stevens, 
organist en pr-adviseur, adviseren 
het bestuur van Stichting Ludens 
inzake de programmering. Daarbij 
staan zij voor het muzikale niveau 
van de deelnemende musici terwijl 
het bestuur dat steeds spiegelt aan 
de doelstellingen van de Stichting.
Ton vertelt daarover: “De markt-
concerten op acht zaterdagen in de 
zomer, waar regionale organisten 
voor worden gevraagd, lopen erg 
goed. Wel is het steeds passen 
en meten bij het inplannen van 
zowel de organisten als de vrijwil-
ligers, het is nu eenmaal in de 
vakantieperiode. De organisten 
wordt gevraagd een laagdrempelig 
programma samen te stellen om 
zoveel mogelijk mensen de kerk 
in te krijgen. Door de vrije gaven 
bij deze concerten bedruipen deze 
zichzelf.
Bij de hoofdconcerten ligt dat 
anders omdat we daarbij meer 
uitgeven dan er binnenkomt aan 
entreegelden. De organisten krijgen 
een normale gage, al is dat geen 
vetpot. Maar gelukkig is dat nog 
steeds te doen. We proberen af en 
toe een publiekstrekkend concert 
te organiseren of iets waarbij het 
bedrijfsleven interesse heeft om te 
sponseren. Zo is bijvoorbeeld een 
jaar of wat geleden Louis van Dijk 
uitgenodigd om het orgelconcert te 
geven en dat werd gekoppeld aan 
een bedrijvendiner diezelfde dag, 
waarbij Louis piano speelde. Dat 
heeft veel geld opgeleverd waar we 
nu nog van profiteren.”
Hoewel het niet de primaire doel-
stelling van Ludens is draagt de 
Stichting wel af en toe bij aan de 
onderhoudskosten van het orgel en 
wordt er gezocht naar sponsorgel-
den voor projecten.

Zo heeft ook de Rabobank een 
bijdrage geleverd aan de uitlichting 
van het orgel en bij de aanschaf 
van videoapparatuur. Die wordt 
gebruikt bij de hoofdconcerten 
zodat de mensen in de kerk op een 
groot scherm kunnen zien wat de 

organist boven doet. Ton: “Dat gaat 
erg goed. Bijvoorbeeld als iemand 
improviseert zie je dat er inderdaad 
geen partituur op de lessenaar 
staat. Of dat er een gedeelte alleen 
met de voeten gespeeld wordt. Dat 
je dat kunt zien geeft een grote 
toegevoegde waarde. Het orgel 
staat, zeker hier in de basiliek, ver 
weg. Het videoscherm brengt het 
orgel en de organist dichterbij. Bij 
de marktconcerten kunnen we nog 
wel eens iemand naar boven uitno-
digen om iets meer over het orgel 
te vertellen, maar bij de hoofd-
concerten doet het scherm dat. 
Onze voorzitter, Rien van Noort, 
is van huis uit een techneut en hij 
verzorgt de techniek. Ja, je moet 
bij het organiseren van concerten 
de kwaliteiten van verschillende 
mensen combineren om tot mooie 
resultaten te komen.”

Ton vertelt over enkele projecten 
waar Ludens aan denkt. “Het doel 
is steeds om mensen te berei-
ken die niks met het orgel heb-
ben. Afgelopen jaar hebben we in 
samenwerking met het Filmtheater 
De Bussel een stomme film laten 
begeleiden op het Maarschalker-
weerd-orgel (Geert Bierling, de 
stadsorganist van Rotterdam). 
Dat willen we zeker weer doen. 
Maar ook een idee is om met een 
balletschool samen iets van dans 
op orgelmuziek te gaan doen. Wat 
we ook al gedaan hebben, is een 
wijnproeverij organiseren waarbij 
passende ‘wijn’-muziek uitgekozen 
wordt. Je moet even in de gaten 
houden dat we wel in een kerk zijn. 
Zo hebben we in dit geval de proe-
verij in de ruimte onder het orgel 
gehouden. Dat is in de kerktoren 
en die is van de gemeente en niet 
van het bisdom...”
Ton gaat nog even door: “We heb-
ben hier in Oosterhout ook een 
symphonieorkest. Daar zouden we 
best samen een concert mee kun-
nen doen. Dan bereiken we weer 
een heleboel mensen die je nor-
maal niet in de kerk zult krijgen. 
Of meer met jazz doen. We hebben 
al samen met onze ‘huis’-organist 
Jan Willems en een jazz-fenomeen 
hier, de saxofonist Antoine Trom-
melen, een concert gedaan. Er 
zijn hier ook twee jazz-clubs en 
we zouden door samenwerken 
best wat van hun publiek bij onze 
concerten willen zien. Bijvoorbeeld 
jazz-organist Bert van de Brink zou 

daarin heel goed passen. Als dat 
lukt zullen we vermoedelijk met 
het registreren moeten assisteren 
want dat moet bij het Maarschal-
kerweerd-orgel toch wel met de 
hand en als het lastig wordt zelfs 
met z’n tweeën gebeuren.”
Het draait bij alle projecten steeds 
om twee vragen: ‘hoe krijgen we 
de mensen eerst binnen’ en daarna 
‘hoe krijgen we ze later weer eens 
terug’. Of het nu de jazz-liefheb-
bers of de kinderen zijn, Ton weet 
ook niet welke toverformule daar-
voor nodig is. Hij refereert aan de 
schokkende ervaring die hij vorig 
jaar had. Toen de Stichting Ludens 
in 2013 genomineerd was voor de 
Oosterhoutse Cultuurprijs werd de 
presentatie die daarbij hoorde in 
de basiliek zelf gedaan, uiteraard 
om het orgel ‘live’ te kunnen laten 
horen. De wethouder van cultuur 
merkte daarbij op dat zij nooit eer-
der in de basiliek was geweest...
Toch waren er toen zo’n 300 men-
sen in de kerk waarvan dan ge-
hoopt wordt dat ze een keer terug 
zullen komen, bijvoorbeeld bij een 
van de zomerse marktconcerten.

Dierendag

“Ik speel 
graag in de liturgie”

Samenwerken 
met de parochie

Naast zijn inzet voor de Stichting 
Ludens is Ton ook zelf als kerk-
musicus actief. Hij is al vele jaren 
als assistent-organist verbonden 
aan de Sint-Bartholomeuskerk te 
Zevenbergen. Daar begeleidt hij de 
Nederlandstalige diensten. Ook is 
hij  invalorganist in de St. Jans-
basiliek en vaste organist bij de 
Capella Catharina, het liturgische 
koor van de nieuwe Oosterhoutse 
parochie waarvan Jan Willems 
dirigent is. In 2011 werden de 
parochies van Oosterhout samen-
gevoegd tot de Catharinaparochie. 
De Capella Catharina verzorgt 
eens per maand een viering in één 
van de kerken van deze parochie 
en geeft af en toe concerten met 
meerstemmig klassiek repertoire 
uit alle eeuwen. Op deze wijze 
komt Ton in alle katholieke kerken 
in Oosterhout en omgeving. Zo ook 
in Oosteind, waar een fraai Van der 
Aa-orgel staat en in Den Hout met 
z’n grote Pels-orgel. In de gemo-
derniseerde Mariakerk, die naast 
de Sint-Jansbasiliek waarschijnlijk 
de centrale parochiekerk zal wor-
den, wordt gebruik gemaakt van 
het kleine orgel, maar ook van de 
vleugel die daar staat. In de basi-
liek wordt vooral gebruik gemaakt 
van het Verschueren-koororgel 
zodat het koor achter het altaar 
kan staan, hoewel eigenlijk het 
Maarschalkerweerd-orgel geschik-
ter is voor koorbegeleiding. “Maar 
ja, dat staat boven...” zegt Ton 
ietwat spijtig.
 
 

 
“De samenwerking tussen Ludens 
en de parochie is heel goed, geluk-
kig”, zegt Ton. Dat lijkt ook wel 
logisch als je ziet hoeveel zowel 
organist Jan Willems als Ton met 
koren doen en bij het begelei-
den van diensten in de katholieke 
kerken van Oosterhout en omge-
ving. Ludens en de parochie delen 
ook elkaars PR-contacten, maar, 
zegt Ton, “Er is in de parochie wel 

Een succesvol project dat Ton Ste-
vens mede-initieerde bij Ludens is 
een activiteit die helemaal aan de 
doelstellingen voldoet: het Die-
rendagproject voor kinderen van 
groep 6 en 7 van basisscholen. Dit 
jaar op 3 oktober voor de derde 
keer wegens succes herhaald! Daar 
werkt hij dan ook zelf aan mee 
door het Maarschalkerweerd-orgel 
te demonstreren. Vorig jaar kregen 
vijf groepen van dertig kinderen de 
kans om een echt orgel van dicht-
bij te horen en te zien. Met behulp 
van Lydia Vroegindeweij (zie ook 
website www.Orgelkids.nl) werd 
deze dag dan ook een groot succes. 
De opzet van de dag is zo dat de 
kinderen eerst vertrouwd worden 
gemaakt met het principe van een 
pijporgel met behulp van een klein 
demontabel demonstratie-orgeltje, 

twee octaven groot (afb. 1). Terwijl 
een kind de twee balgjes mag aan-
drijven kan een ander kind even 
iets spelen (afb. 2). Zo leren ze 
begrijpen hoe een orgel werkt. Na 
deze introductie gaat de groep de 
wenteltrap op naar het hoog op de 
balustrade staande machtige orgel 
uit 1890. Dat is op zich al een er-
varing. Alle luiken staan open (afb. 
3) en dan zien ze in het orgel al die 
honderden pijpen. Er worden wat 
verschillende stemmen beluisterd 
en -spectaculair- de opliggende 
tremulant wordt gedemonstreerd. 
Dan komt een quiz waarbij Ton 
speelt, een ander het verhaal ver-
telt en de kinderen in de orgelmu-
ziek dieren moeten ontdekken... 
‘Ik zag twee beren’, klinkt het bij-
voorbeeld, het is tenslotte dieren-
dag (afb. 4). Ter afsluiting mag nog 
even gespeeld worden door kinde-
ren die bijvoorbeeld op de muziek-
school zitten en anderen mogen 
dan meedoen met registreren (afb. 
5 en 6). Na deze kennismaking 
met een echt pijporgel wordt de 
kinderen nog gevraagd om later op 
de site www.stichtingludens.nl een 
verslag te maken. Daar kunnen 

ook interessante en leuke video’s 
worden bekeken, net als op de site 
www.orgelkids.nl.
“Zelfs voor kleuters (afb. 7) van 
de naschoolse opvang is het, met 
een simpeler programma, goed te 
doen. Probleem kan wel zijn dat 
de scholen veel voorbereidingstijd 
nodig hebben om het in te plan-
nen en dat Dierendag vrij snel na 
de grote vakantie komt. Nog beter 
is het om van tevoren al naar de 
school te gaan om daar het in-
troductiegedeelte met het kleine 
demonstratieorgeltje te doen. Dan 
kun je op de dag zelf veel meer 
groepen ontvangen. Of dat de kin-
deren iets met muziek voorberei-
den. Maar dan merk je weer dat er 
nu op basisscholen heel weinig aan 
muziek gedaan wordt.” 
Bij al dit werk is het van belang dat 
er voldoende vrijwilligers zijn die 
assisteren, want Ton constateert dat 
hij teveel zelf moet doen. Ideaal 
zou zijn dat een werkgroep dit zou 
kunnen doen. Vooral de contacten 
met de scholen voor het voorbe-
reidende werk vergt veel tijd. Toch 
gaan ze er dit jaar op Dierendag 
weer helemaal voor in Oosterhout!

Ton Stevens

1

2 5

3 6

4 7
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Kerksluitingen

Orgelsoap 
‘Marieke en Cornelus’

Een bijzonder project waar Ton 
zich in uitleeft is de orgelsoap 
die hij in de Corneliuskerk van 
Den Hout op het grote Pels-orgel 
daar uitvoert samen met ver-
teller Cees Rijnders. 
Het idee hiervoor ontstond 
toen een van de Ludens-markt-
concerten niet in Oosterhout 
kon worden gegeven omdat de 
kermis tijdens Maria Hemelvaart 
bij de basiliek voor geluidsover-
last zorgt. Ton bedacht om uit 
te wijken naar Den Hout en dan 

discussie over of de basliliek meer 
gebruikt moet of mag gaan worden 
voor culturele activiteiten naast de 
liturgische functie van het kerkge-
bouw. De huidige pastor staat daar 
gelukkig wel voor open. Zo kunnen 
op vrijdagavond jongeren vrij de 
kerk binnenlopen. En er hebben al 
diploma-uitreikingen van scholen 
plaatsgevonden. Maar de voorzie-
ningen, er is bijvoorbeeld maar een 
toilet, zijn er nog niet op afge-
stemd. Dat moet zich allemaal nog 

ontwikkelen.”

Dat de Catharinaparochie nog 
steeds een beroepsdirigent en 
een beroepsorganist heeft, noemt 
Stevens ‘toch vrij uniek’. Maar het 
proces van kerksluitingen gaat nu 
de komende tijd gevolgen hebben. 
Hoe dat in Oosterhout zal uitpak-
ken, is afwachten. 
De Sint-Willibrorduskerk van zijn 
geboorteplaats Hooge Zwaluwe 

is inmiddels definitief gesloten. 
Ton heeft er in november 2013 in 
de laatste mis gespeeld. Hij zegt: 
“Gelukkig is de kerk gekocht door 
een echtpaar dat er een restaurant-
feestgelegenheid van wil maken en 
die het orgel daar willen behouden 
om er ook af en toe gebruik van te 
laten maken. Ze willen wel wat met 
dat orgel gaan doen, maar weten 
niet precies wat. Ik moet ze nog 
duidelijk maken wat ze daarmee 
eigenlijk in huis hebben....”.

18

een programma te brengen dat 
voor kinderen en volwassenen 
interessant is. Zo wil hij ook 
het orgel wat van z’n imago als 
psalmenbegeleider afhelpen. Het 
werd een ‘orgelsoap’ waarbij 
Maria (Marieke) aan Cornelus 
(van de kerk) wordt gekoppeld. 
Het verhaal wordt verteld en 
daarbij, zoals vroeger bij the-
atervoorstellingen, begeleid 
door het orgel. Het eerste deel, 
waarin Cornelus probeerde om 
‘oos Houts Marieke’ over te ha-

len om met hem naar de Oos-
terhoutse kermis te gaan, werd 
in augustus 2013 uitgevoerd. 
Deel 2 volgde in januari dit jaar 
als een variant op het kerstver-
haal. Inspiratie voor de muziek 
vond organist Ton Stevens in 
orgelmuziek uit het lichte genre, 
geschreven voor de kersttijd.  
Dit is een fraai voorbeeld van 
een initiatief om met het orgel 
eens wat anders te doen dan 
het geven van een gewoon 
orgelconcert. 

Ton Stevens

- Restauratie en revisie van mechanische, 
  pneumatische en elektropneumatische pijporgels.
- Overplaatsingen van kerkorgels.
- Stemmen en onderhoud. 

           Zeer betaalbare tarieven!

Nico van Duren
        orgelmaker/restaurateur
- Restaurateur Nationaal Museum Speelklok tot Pierement, Utrecht (1983-1993)
- Restaurateur Gebr. Vermeulen, Weert (1993-1998)
- Flentrop Orgelbouw (1998-2003)
Zelfstandig sinds 2003.
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Bernhardweg 4
5394 AG Oijen (bij Oss)
Tel: 0412 850930  Mobiel: 06 51228817
E-mail: nicovanduren@home.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

 

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

Jan Bambacht - 06 104542191
www.consultare-organ.com - www.skrabl.com
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Marcussen-orgel 
   uit Moerdijk nu in Klundert .................

In 1958 werd in Moerdijk de Sint-
Stephanuskerk gebouwd. Het was een 
grote kerk, daar men verwachtte dat 
Moerdijk zou uitgroeien tot een belang-
rijke plaats met een sterke economie 
en veel inwoners uit de randstad zou 
trekken. Uit culturele overwegingen 
diende het orgel in de kerk niet alleen 
een liturgische functie te hebben, maar 
ook mogelijkheden moeten bieden voor 
concertgebruik.
Dankzij het Rampenfonds van de 
watersnood in 1953, kon Moerdijk een 
nieuw orgel krijgen, dat oorspronkelijk 
voor Klundert bestemd was, maar door 
de pastoor daar werd geweigerd. De 
gelden die de Deense staat stortten wa-
ren met name bestemd voor de (her)
bouw van orgels in het rampgebied, 

‘Rampenfondsorgel’ geplaatst worden 
in de Gereformeerde Kerk te Geersdijk. 
Daar de kerk in Geersdijk nog niet op-
geleverd was, kon het Van Vulpen-orgel 
tot 1961 in Moerdijk blijven staan. In 
1962 kreeg Moerdijk de beschikking 
over een klein positiefje met vijf stem-
men van Marcussen. Bij de levering 
van het grote orgel ging het in Moerdijk 
nog even mis: er was geen orgelbalkon 
en de toenmalige pastoor-deken wilde 
het grote orgel eigenlijk beneden in de 
nis bij het priesterkoor; hij wilde ook 
het vereiste orgelbalkon achter in de 
kerk niet betalen… Uiteindelijk werd 
dit balkon ook alsnog bekostigd uit het 
Rampenfonds en kon het orgel de door 
orgelmaker en adviseurs gewenste 
plaats innemen. Om het orgel geschik-

Stephanuskerk te gaan sluiten, was het 
bijna logisch dat velen vonden dat dit 
orgel behouden moest blijven. Lambert 
van Eekelen nam het initiatief hiertoe 
en met een voortvarend bestuur (naast 
hem Gerrit van der Schouw, Gerard 
Maters, Ton Stevens, Wies van Minder-
hout en Jos van Loon) werd begin 2010 
de Stichting Behoud Marcussenorgel 
Moerdijk opgericht. Doelstelling was 
het orgel te behouden voor de regio, 
waarbij al snel het oog viel op de 8 km 
verder gelegen Joannes de Doperkerk 
te Klundert, behorend tot dezelfde pa-
rochie. Het orgel zou daar een optimale 
plaats en functie kunnen krijgen. Daar-
toe werden door de stichting gelden 
ingezameld om deze overplaatsing mo-
gelijk te maken. De dreigende sluiting 
was ook aanleiding voor de Brabantse 
Orgelfederatie dit orgel te betrekken in 
haar najaarsexcursie 2012. De klan-
ken van het Marcussenorgel op haar 
oorspronkelijke locatie werden daarbij 
vastgelegd op de cd Brabants Orgelrijk-
dom XII, orgels in de Noordwesthoek 
(zie www.brabantorgel.nl). 

De geplande overplaatsing naar de 
Joannes de Doperkerk te Klundert was 
een prachtig initiatief. De mededeling 
dat ook dit kerkgebouw eind 2012 aan 
de eredienst zou worden onttrokken, 
leidde uiteindelijk op intiatief van enke-
le ondernemers en het kerkbestuur tot 
de oprichting van de Stichting Cultureel 
Klundert (SKC). Doelstelling is dit kerk-
gebouw als Multicultureel Centrum een 
duidelijke plaats in het culturele leven 
van Klundert en omgeving te geven. 
De Stichting tracht dit doel te bereiken 
door het behouden en beschermen van 
het reeds bestaande cultuuraanbod en 
het stimuleren van nieuwe culturele 
activiteiten in de gemeente Moerdijk. 
Direct na de oprichting van de SCK kon 
de overplaatsing van het Marcussen-
orgel van Moerdijk naar de Joannes 
de Doperkerk te Klundert gerealiseerd 
worden in samenwerking met Stich-
ting Behoud Marcussenorgel Moerdijk. 
De opbrengst van de verkoop van het 
Marcussen-koororgel uit Moerdijk kon 
ook worden ingebracht in de Stich-
ting Behoud Marcussenorgel Moerdijk. 
Mede dankzij de giften van vele grote 
en kleine sponsoren (ook via ‘adopteer 
een pijp’), de Rabo Westbrabant-Noord, 
het Prins Bernard Cultuurfonds, het 
Tienkamp-Kuijtenfonds en enkele on-
dernemers uit Klundert, kon vorig jaar 
augustus/september door orgelmaker 
Skrabl de overplaatsing en beperkt her-
stel van het Marcussen-orgel worden 
gerealiseerd. Op 12 oktober 2013 kon 
het orgel in Klundert officieel in gebruik 
worden genomen.

Ongetwijfeld zullen in deze kerk nog veel culturele en 
muzikale evenementen plaatsvinden. Ook exposities 
en muzieklessen zullen bijdragen om deze kerk tot een 
actief en waardig cultureel centrum voor de gemeente 
Moerdijk te doen zijn.
Als Brabantse Orgelfederatie zullen we zeker ook een 
keer Klundert bezoeken, om – naast de beide andere 
boeiende instrumenten van Van Dam en Flentrop in de 
beide andere kerken – het Marcussen-orgel op deze 
locatie te kunnen horen.

Dispositie
Huvudvaerk  
(Hoofdwerk)
Principal  8’
Rørfløjte  8’
Oktav  4’
Spedsfløjte  4’
Oktav  2’
Mixtur  4-6 kor 
Dulcian  16’
Trumpet  8’

Rygpositiv 
(Rugwerk)
Gedackt  8’
Principal  4’
Rørfløjte  4’
Gemshorn  2’
Nasat  1 1/3’
Scharf  4 kor 
Sesquialtera  2 kor
Krummhorn  8’
Tremulant

Brystvaerk 
(Borstwerk)
Traegedakt  8’
Gedaktfløjte  4’
Principal  2’
Sivføjte  1’
Regal  8’
Tremulant

Pedal (Pedaal)
Principal  16’
Oktav  8’
Oktav  4’
Mixtur  5 kor 
Basun  16’
Trompet  8’
Skalmeja  4’

Koppelingen:
HW + RP
HW + BW
RP + BW 
Ped + HW
Ped + RW
Ped + BW

Toonhoogte: a¹=440 Hz 
Temperatuur: 
gelijkzwevend

Marcussen-orgel 1966
Joannes de Doperkerk, Klundert

Toekomstige activiteiten

Overplaatsing 
naar Klundert

mits deze orgels door een Deense or-
gelmaker gebouwd zouden worden. Zo 
werd, onder advies van Lambert Erné 
en Willem Hülsmann, een orgel voor 
Moerdijk besteld bij de inmiddels in ons 
land ook bekende Deense orgelma-
ker Marcussen & Søn te Aabenraa. Zij 
bouwden o.a. in 1953 het Sweelinck-
orgel voor de NCRV-studio in Hilversum 
en in 1956 het orgel voor de Nicolaï-
kerk in Utrecht. 

Daar Marcussen een vrij grote order-
portefeuille had, kon dit orgel niet voor 
1962 in aanbouw worden genomen. 
Gelukkig deed zich het feit voor dat een 
kleiner tweeklaviers orgel van de orgel-
maker Van Vulpen tijdelijk beschikbaar 
was. Dit orgel, een kopie van bovenge-
noemd Sweelinck-orgel, was gebouwd 
voor plaatsing in het Nederlandse 
paviljoen op de Wereldtentoonstelling 
van 1958 te Brussel en zou daarna als 

ter te maken voor de R.-k. erediensten 
werden alle labia van het binnenpijp-
werk naar achteren gericht om de klank 
iets milder en minder direct te maken. 
Het orgel werd in 1966 in gebruik 
genomen. Het tijdelijk geplaatste koor-
orgel kon in Moerdijk blijven.

Vanaf 1966 nam het Moerdijkse 
Marcussen-orgel een prominente plaats 
in op de Nederlandse orgellandkaart. 
In totaal bouwde Marcussen dertien 
orgels in Nederland en door velen 
werd dit instrument als één van hun 
mooiste aangemerkt. De Zevenbergse 
organist Lambert van Eekelen was lang 
als titularis aan dit orgel verbonden. 
Toen een aantal jaren geleden vanuit 
het bisdom werd besloten om de Sint-

Een prominent 
instrument om 
te behoudenLange aanloop



A
lle

 i
n
fo

rm
at

ie
 o

n
de

r 
vo

or
be

h
ou

d!
  

V
oo

r 
de

 l
aa

ts
te

 a
ct

u
el

e 
in

fo
rm

at
ie

 o
ve

r 
de

 o
rg

el
co

n
ce

rt
en

 i
n
 N

oo
rd

-B
ra

ba
n
t 

zi
e:

 w
w

w
.b

ra
b

an
to

rg
el

.n
l

april
Zaterdag 12 april
Wouw, Lambertuskerk

 
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 10,- 
Cappella Breda 
o.l.v. Daan Manneke.  
Klaas Hoek, harmonium en orgel.  
 
Zondag 13 april 
Bergeijk, Hofkerk 
Aanvang 15.00 uur.  
Vrije toegang met collecte.  
’s-Hertogenbosch Vocaal Ensem-
ble o.l.v. Jos Akkermans m.m.v. 
Ad van Sleuwen, orgel en Vincent 
de Leur, bariton. Passieconcert.

Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,-. 
Willem Tanke, orgel.  
 
Dinsdag 15 april 
Waalwijk, 
Hervormde Kerk a/d Haven 

Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 8,-. 
Bosch Vocaal Ensemble o.l.v. Jos 
Akkermans m.m.v. bariton solist 
Ad van Sleuwen, orgel (Bergeijk) 
Performance: kruisweg-etsen van 
Hubertine Elias-Noordman. 
 
Zaterdag 19 april 
Eindhoven, Muziekgebouw 

Aanvang 14.15 uur. 
Toegang € 7,50. 
Hayo Boerema, orgel. 
 
Zondag 27 april
Etten-Leur, Raadzaal

 
Aanvang 15.00 uur. 
Entree € 7,-. Donateurs € 4,50.
65+ en C.P.J. € 6,-. 
Kinderen t/m 12 jaar gratis. 
Ensemble Crêpe Padoek o.l.v. 
Kees Schrauwen.

Gennep, St.-Martinuskerk, (L) 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang met een vrije gave. 
Orgelconcert Jo Louppen. 
Ingebruikname kabinetorgel.  
 

 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Henk Verhoef, orgel.  
 
Helmond, Lambertuskerk

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Pieter van Dijk (Alkmaar), orgel. 

mei
Zondag 4 mei
Heeswijk, Abdij van Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 12,50  
Thuredrecht Cantorij (NL) o.l.v. 
Frans Huijts 
Aart de Kort (NL), orgel  
 
Bergeijk, Hofkerk
Aanvang 19.45 uur. 
Dodenherdenking kranslegging. 
Gemengd Koor De Eyckelbergh 
o.l.v. Cees van Esch m.m.v. 
Paul van der Heijden, orgel.  
 
Woensdag 7 mei 
Tilburg, 
Sint-Jozef/Heuvelse Kerk 
Aanvang 19.00 uur. 
Toegang gratis. 
Orgelstudenten Conservatorium. 
 
Vrijdag 9 mei 
Eindhoven, Christelijk 
Gereformeerde Kerk

Aanvang 20.15 uur. 
Vrije toegang met collecte.
Bram Beekman, V. Vulpen-orgel.  
 
Zondag 11 mei 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,50, jongeren gratis. 
Frans Bullens: orgel met viool.  
 
Someren, Lambertuskerk

 
Aanvang 15.30 uur 
Toegang gratis met collecte. 
Jan van de Laar, orgel.  
 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,- en 65+ € 5,-. 
organist: Ad van Sleuwen m.m.v. 
Ramon Wolkenfelt (trompet). 
 
Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 7,-. 
Rowan van der Westen, orgel. 
 

Zaterdag 24 mei 
Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur. 
Gratis inloopconcert door
Jan-Sjoerd van der Vaart, orgel.
 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. 
Marcel van Westen, orgel.
14.00 uur inleiding César Franck.
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk

 
Van 16.00 tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Willem Hörmann, orgel.
 
Zaterdag 31 mei 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 14.30 uur. 
Gratis toegang met collecte. 
Ingebruikname kabinetorgel.  
Jamie de Goei, Cees van der Poel 
en Jacques van den Dool 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Laurens de Man, orgel. 
 
Zevenbergen, N.H. Kerk 

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-.
Jan van Westenbrugge, orgel.

juni
Zondag 1 juni 
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 8,- Donateurs € 4,-.
Pieter Dirksen orgel en clavecimbel
en Poppy Walshaw, violoncello. 
Werk van Tunder, Rameau en 
Carl Philipp Emanuel Bach. 

Heeswijk, Abdij van Berne-
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 8,- 
Rob Nederlof (NL), orgel 
 
Bergeijk, Hofkerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Vrije toegang met collecte.  
Herenkoor Jubilate Deo o.l.v. 
Janus van den Broek m.m.v. 
Paul van der Heijden, orgel.  
 
Helmond, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,50. 
Hoorn-kwartet & orgel. Leiding 
Rob van de Laar met 
Jan van de Laar, orgel.

De ‘orgelklas’ van het Fontys 
Conservatorium in Tilburg vindt 
zijn oorsprong in 1918, toen het 
Brabants Conservatorium werd 
opgericht en die vanaf het begin 
een orgelafdeling had. In die jaren  
lag het accent op kerkmuziek. 
De eerste directeur, Willem van 
Kalmthout, was tevens de eerste 
orgeldocent. Eind jaren dertig werd 
de beroemde orgelvirtuoos Flor 
Peeters bereid gevonden om les te 
gaan geven. Hub. Houët, een van 
zijn beste studenten, volgde hem 
op. Ook Houët had vele studenten 
(bij zijn afscheid werd hij de ‘Bra-
bantse organistenmaker’ genoemd) 
onder wie Kees van Houten, Gerard 
Habraken en Ad van Sleuwen. In 
de zestiger jaren van de twintigste 
eeuw voegden zich ook Maurice 
Pirenne en Louis Toebosch (met als 
student Bram Beekman) als docent 
bij de orgelklas. In 1980 volgde 
Bram Beekman Hub. Houët op als 
hoofdvakdocent. Ook Geert Bierling 
was enkele jaren als docent ver-
bonden aan het Tilburgse Conser-
vatorium.
Momenteel geeft docent Henco 
de Berg binnen de opleiding veel 
aandacht aan het vak Improvi-

Orgel studeren aan het 
 Fontys Conservatorium

22 23

agenda2014

satie en zijn collega orgeldocent 
Ad van Sleuwen besteedt veel 
aandacht aan uitvoeringspraktijk. 
De orgelklas heeft op dit moment 
tien studenten, verspreid over de 
vooropleiding, de bacheloropleiding 
en de masteropleiding.

De lessen worden in Tilburg gege-
ven in de Kapel van het Conser-
vatorium waar twee Pels-orgels 
en een Frans drukwindharmonium 
beschikbaar zijn. Verder in de Hei-
kese Kerk met een Van Nes-orgel 
en het Van Peteghem/Franssen/
Vermeulen-orgel (zie de afb.) en 
de Heuvelse Kerk met een Smits- 
en Loret-orgel. Daarnaast op het 
Van Hirtum-orgel in Hilvarenbeek 
en het König-orgel in de Waalse 
Kerk te Breda. Projecten vinden 
steeds plaats op orgels die geschikt 
zijn voor de betreffende muziek; 
van Frescobaldi in Hilvarenbeek 
met gastdocent Lucca Scandali, 
Spaanse muziek in Melsele, België, 
door docent Ad van Sleuwen, mu-
ziek van Mendelssohn door gast-
docent Wolfgang Baumgratz, Frans 
klassieke muziek in Balen, België, 
ook door docent Ad van Sleuwen. 

Gastdocent Jan Van Mol geeft les 
op het Franse drukwindharmonium.
Elke maand vinden er studenten-
concerten plaats in de Heikese of 
Heuvelse Kerk. Daarnaast zijn de 
orgelstudenten vaak gastspeler bij 
orgelconcerten van de orgelkringen 
in Noord-Brabant.

De orgelklas werkt binnen het 
conservatorium nauw samen met 
de pianoklas. Dat werkt naar twee 
kanten positief door: pianostuden-
ten krijgen de kans middels het bij-
vak orgel door te stromen naar het 
hoofdvak orgel en orgelstudenten 
kunnen hun techniek verbeteren 
door lessen piano te halen bij één 
van de docenten hoofdvak-piano.
Bij alle examens (zowel orgel als 
piano) wordt de commissie bemand 
door zowel organisten als pianis-
ten. Daarnaast zoekt de orgelafde-
ling aansluiting bij de hedendaagse 
muziek door samen te werken 
met de Compositie-afdeling van 
het conservatorium. Dit leidde bij 
het Festival Nieuwe Muziek in mei 
2013, dat samen met de Brabantse 
Orgelfederatie werd georganiseerd, 
tot bijzondere resultaten.

Informatie over de orgelopleiding 
en de open dagen is te vinden op 
www.fontys.nl/conservatorium.

Samenwerking
Leslocaties

Een kijkje in de Heikese kerk met twee van 
de orgels waarop les gegeven wordt: 
links het Van Nes-orgel uit 1985 dat in 2005 
als conservatoriumorgel in de Heikese kerk 
is geplaatst en rechts achteraan het grote 
Van Peteghem-/Franssen-/Vermeulen-orgel.

Vrijdag 16 mei 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 20.00 uur.  
Plaatskaarten zie website 
www.willibrorduskerkdeurne.nl/
concerten/agenda.html 
Concert ‘Het Dorp’ met Deurnese 
musici, o.a. Bert Augustus, orgel 
en m.m.v. Heemkundekring.  
 
Zaterdag 17 mei
BOF voorjaarexcursie. 
We bezoeken Grave (Smits) 
Sint-Elisabethskerk, 

vervolgens Mill (Smits), begin 
middag Zeeland (Smits) en 
ten slotte eindigen we in Uden 
(Nöhren en Verschueren). 
Welkom in de Sint-Elisabeth-
kerk in Grave met koffie vanaf 
9.30 uur. Aanvang 10.00 uur.  
Deelname € 15,- inclusief cd 
met uitgevoerde werken van 
deze dag. 
 
Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur. 
Gratis inloopconcert door Michel 
Gottmer: orgelimprovisaties over 
tentoongestelde schilderijen. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Geerten van de Weetering, orgel.  
 
Zondag 18 mei 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave. 
Joost Langeveld, orgel.  
 
‘s-Hertogenbosch, 
Jeroen Bosch Ziekenhuiskapel 
Van 15.00 tot 16.00 uur. 
Entree gratis, vrijwillige bijdrage.
Rob Dommisse, orgel.  
 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 8,- 
Orgelconcert Petra Veenswijk.  
 
Macharen, Rk Parochiekerk
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte. 
Norbert Bartelsman, orgel.  
 
Venray, St. Petrus’ B-kerk (L) 
Vermeulen-orgel gerestaureerd. 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met vrije gave.
Daniel Janssen en Remy Syrier.  
 
Geldrop, Brigidakerk 
Toegang vrij.  
Aanvang 16.15 uur. 
Koorconcert ‘Capella da Vittoria’ 
o.l.v. Esther Sijp m.m.v.  
Tannie van Loon, orgel.   
 
Helmond, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Elmar Lehnen (Duitsland), orgel.   
 
Dinsdag 20 mei 
Waalwijk, Sint Jan de Doper

 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 8,-. 
Dennis Vallenduuk, orgel.
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Dinsdag 3 juni  
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-, t/m 15 jaar gratis. 
Véronique van den Engh,
Sint-Janskathedraal, orgel. 
 
Woensdag 4 juni  
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Van 12.45–13.30 uur. 
Lunchconcert, toegang gratis. 
Adriaan Hoek (Tholen), orgel.

Zaterdag 7 juni 
Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis. 
Inloopconcert Jan Neven, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur..  
Orgelbespeling met collecte. 
Sacha van Dijk (Delft) orgel.  
, 
Woensdag 11 juni  
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Van 12.45–13.30 uur. 
Lunchconcert, toegang gratis. 
Jan Pieter Lanooy, orgel.

Zaterdag 14 juni  
Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur. 
Gratis inloopconcert door 
Léon Eijsbouts, orgel.
 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk

 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.  
Tannie van Loon, orgel  
& Els Lavrysen, hobo.  
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur..  
Orgelbespeling met collecte. 
Diederik Blankesteijn, orgel.  
 
Zondag 15 juni
Etten-Leur, Sint-Lambertuskerk 

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. Donateurs € 4,50. 
65+ en CJP € 6,-. Kinderen tot 
en met 12 jaar gratis. 
Tommy van Doorn met solist(e). 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk

 
Aanvang 15.00 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.  
Henk de Vries, orgel m.m.v. dich-
ter Julius Dreyfsandt zu Schlamm.
 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Jong talent: Dé Muziekschool, 
kinderkoren en orgel. 
 
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Orgelbespeling van 15.30 tot 
16.00 uur. Vrije toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel. 

 
Rosmalen, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 6,-, 65+, jongeren en 
studenten € 4,-, kinderen gratis. 
Orgel: Anne-Gaëlle Chanon (Fr).

Schaijk, Rk Parochiekerk  
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave. 
Bert Augustus, orgel en
Els Althuizen, blokfluit
 
Zeeland (N.Br.), 
Jacobus de Meerderekerk

 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave. 
Geert Verhallen (Mill), orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
Theo Visser (Leiden), orgel. 
 
Helmond, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Mark van Nispen (Tilburg), orgel. 
 
Tilburg, St.Jozefkerk

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs € 7,- en 65+ € 5,-. 
Janno den Engelsman, orgel. 
 
Dinsdag 17 juni  
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-, t/m 15 jaar gratis. 
Willem Hörmann, orgel.
 
Waalwijk, Sint-Jan de Doperkerk 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 8,-. 
Gerben Budding, orgel.
Margreet Rietveld (sopraan).  
 
Woensdag 18 juni  
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Van 12.45–13.30 uur. 
Lunchconcert, toegang gratis. 
Tannie van Loon (E’hoven), orgel. 
 
Vrijdag 20 juni  
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 23.00 uur. 
Toegang € 7,50, jongeren gratis. 
Midzomernachtconcert.

Zaterdag 21 juni  
Etten-Leur, Raadzaal 
Aanvang 15.00 uur. 
Gratis inloopconcert door Gretel 
Beyers en Marc Schippers, orgel.

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.  
‘Verf en Klank’, 
Kees Warmoeskerken en 
Janno den Engelsman, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur..  
Orgelbespeling met collecte. 
Maurits Bunt (1997), orgel. 
 

Zondag 22 juni 
s-Hertogenbosch, deToonzaal
Aanvang 04.30 uur (‘s morgens!) 
Entree € 9,50. 
Bart van Dongen, orgel(samples) 
‘Klankweb’ (zonsopgang)  
 
Wouw, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 10,- 
Bram Biersteker, orgel.
 
Boxtel, Petrusbasiliek

 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,- 
Jan Hage, orgel.  
 
Woensdag 25 juni  
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Van 12.45–13.30 uur. 
Lunchconcert, toegang gratis. 
Tommy van Doorn, orgel. 

Zaterdag 28 juni  
s-Hertogenbosch, Grote Kerk

 
Aanvang 14.30 uur. 
Gratis toegang met collecte. 
Jamie de Goei, Bach-orgelconcert. 
 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. 
Jo Louppen, orgel.
14.00 uur inleiding Paul Hindemith.
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur..  
Orgelbespeling met collecte. 
Laurens de Man, orgel. 
 
Zondag 29 juni 
Horst, Sint-Lambertuskerk, (L) 
Aanvang 15.00 uur. 
Vrije toegang met gave.
Theo Hes, orgel i.s.m. 
blazersconsortium J. Sanders.  
 
Waalre, Agnus Dei-kerk. 
 

Aanvang 15.00 uur. Entree € 5,- 
Leen Nijdam, Waalrese organisten.

Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Orgelbespeling van 15.30 tot 
16.00 uur. Vrije toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel.  

juli
Dinsdag 1 juli 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-, t/m 15 jaar gratis. 
Henk Verhoef (A’dam), orgel.

augustus
Vrijdag 1 augustus 
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,-, tot 18 jaar gratis. 
Maria Magdalena Kaczor (Polen).

Zaterdag 2 augustus
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis markt-orgelconcert. 

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur.  
Orgelbespeling met collecte. 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.  
Axel Wenstedt (Gemonde), orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
Kees van Houten (Boxtel) 
 
Woensdag 6 augustus 
Terheijden, 
Sint-Antonius Abt kerk 
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespe-
lingen door organisten uit de regio. 
 
Donderdag 7 augustus 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Gratis marktconcert, 12.00 tot 
12.30 uur. Jac Peeters, orgel. 
 
Vrijdag 8 augustus 
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,-, tot 18 jaar gratis. 
Andreas Liebig (Zwitserland).

Zaterdag 9 augustus
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis markt-orgelconcert. 

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur. 
Orgelbespeling met collecte. 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.  
Arjan Mooij (Helmond), orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
Anne-Gaëlle Chanon, orgel. 
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Woensdag 2 juli  
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Van 12.45–13.30 uur. 
Lunchconcert, toegang gratis. 
Jan Willems (Oosterhout), m.m.v. 
Ilse van Wuijckhuijse (sopraan). 
 
Donderdag 3 juli  
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert van 12.00 tot 12.30 
uur. Toegang gratis. 
Jac Peeters, orgel.  
 
Zaterdag 5 juli   
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis markt-orgelconcert.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.  
Wouter van der Wilt, orgel.
 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Entree € 10,- 
Daan Manneke 75 jaar. 
Capella Breda,  
Janno den Engelsman, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur..  
Orgelbespeling met collecte. 
 
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
Ruud Huijbregts, orgel m.m.v. 
Rey Sunami, blokfluit
en Taka Kitazato, hobo. 
 
Zondag 6 juli  
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 8,- Donateurs € 4,-.
Matthias Havinga, orgel. 

Heeswijk, Abdij van Berne 

 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 8,- 
Elke Völker (D), orgel 
 
Bergeijk, Hofkerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Vrije toegang met collecte.  
Ad van Sleuwen, orgel en Fien 
van Dingenen, blokfluit.
 
Goirle, Kerk St. Jan

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs € 7,- en 65+ € 5,-. 
Rien Donkersloot, orgel.
 
Dinsdag 8 juli 
Waalwijk, Witte Kerkje van 
Besoyen 

 
Aanvang 20.15 uur. Toegang € 8,-. 
Frank Lamm, gitaar 
en Tannie van Loon, orgel.

 
Donderdag 10 juli  
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Gratis marktconcert van 12.00 tot 
12.30 uur. Sjak Smulders, orgel. 
 
Vrijdag 11 juli  
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,-, tot 18 jaar gratis. 
Bram Beekman, orgel. 
 
Zaterdag 12 juli  
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis markt-orgelconcert. 

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur.  
Orgelbespeling met collecte.
 
Geldrop, Brigidakerk 
Van 15.00 tot 17.00 uur. 
Met pauze. Toegang vrij. 
‘Jong talent concerteert’: 
Mark Christiaanse, Tommy van 
Doorn en Jeroen Follon, orgel.
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.  
Tannie van Loon, orgel.
 
Zondag 13 juli  
Grave, Protestantse Kerk 
 
 

 
 
 
 
 
 

Aanvang 15.00 uur. 
Dubbelconcert op twee orgels. 
Start in Grave en om 16.00 uur 
voortgezet in Escharen. 
Vrije toegang met een vrije gave,  
Geert Verhallen, orgel. 
 
Escharen, Sint-Lambertuskerk 
 
 

 
 
 
 
 

 
Aanvang 16.00 uur. Combinatie-
concert met Grave van 15.00 uur. 
Geert Verhallen, orgel. 

Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Orgelbespeling van 15.30 tot 
16.00 uur. Vrije toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel.  
 
Dinsdag 15 juli 
‘s-Hertogenbosch
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-, t/m 15 jaar gratis. 
Gerrie Meijers (Haarlem), orgel.  
 
Woensdag 16 juli  
Terheijden, 
St. Antonius Abtkerk, 

 
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespe-
lingen door organisten uit de regio.
 
Donderdag 17 juli  
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert van 12.00 tot 12.30 
uur. Toegang gratis. 
Jac Peeters, orgel.

Vrijdag 18 juli  
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,-, tot 18 jaar gratis. 
Bas de Vroome, orgel. 
 
Zaterdag 19 juli  
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis markt-orgelconcert. 

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur..  
Orgelbespeling met collecte. 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.  
Jan Berkers (Geldrop), orgel.  
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
Aart Bergwerff (Den Haag, Breda) 
 
Zondag 20 juli  
‘s-Hertogenbosch, 
kapel Jer. Bosch Ziekenhuis

 
Van 15.00 tot 16.00 uur. 
Entree gratis, vrijwillige bijdrage. 
Joletta Blok, orgel. 
 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Tommy van Doorn, orgel en 
Rennie van Windt met gedichten. 
 
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel. 

Helmond, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Maurizio Croci (Bern), orgel.

Woensdag 23 juli  
Terheijden, 
Sint-Antonius Abt kerk 
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespe-
lingen door organisten uit de regio.  
 
Donderdag 24 juli  
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert van 12.00 tot 12.30 
uur. Toegang gratis. 
Sjak Smulders, orgel. 
 
Vrijdag 25 juli  
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,-, tot 18 jaar gratis. 
Lorenzo Ghielmi (Milaan), orgel.
 
Zaterdag 26 juli  
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis markt-orgelconcert. 

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 14.30 uur. 
Gratis toegang met collecte. 
Orgelconcert Sietze de Vries. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur..  
Orgelbespeling met collecte.
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.  
Bert Becht, orgel (Berlicum) 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
Philip Crozier (Montreal), orgel. 
 

Dinsdag 29 juli 
‘s-Hertogenbosch
Sint-Janskathedraal 

Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-, t/m 15 jaar gratis. 
Peter King (Bath, UK), orgel. 
 
Woensdag 30 juli  
Terheijden, 
Sint-Antonius Abt kerk 
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespe-
lingen door organisten uit de regio. 
 
Ottersum, Johannes de Doper (L) 
Aanvang 20.00 uur.  
Vrije toegang met een vrije gave. 
Jos Maters (Bunschoten), orgel. 
 
Donderdag 31 juli  
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Gratis marktconcert, 12.00 tot 
12.30 uur. Sjak Smulders, orgel.

 
Zondag 10 augustus 
Breugel, Genovevakerk

 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, met collecte. 
Anne-Gaëlle Chanon, orgel.

Bergeijk, Hofkerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Vrije toegang met collecte.  
Willeke Smits, orgel. 

Dinsdag 12 augustus 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-, t/m 15 jaar gratis. 
Philip Crozier (Montreal), orgel.

Woensdag 13 augustus 
Terheijden, 
Sint-Antonius Abt kerk 
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespe-
lingen door organisten uit de regio. 
 
Donderdag 14 augustus 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert van 12.00 tot 12.30 
uur. Toegang gratis. 
Ad van Sleuwen, orgel.

Vrijdag 15 augustus 
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,-, tot 18 jaar gratis. 
Kristiaan Seynhave (Gent), orgel.

Zaterdag 16 augustus 
Oosterhout, O.L.V. Abdij 
(Zusters Benedictenessen) 
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis ‘markt’concert,
Hennie Vaatstra (Breda), orgel. 

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Aanvang 14.30 uur. 
Gratis toegang met collecte. 
Matthias Havinga, orgel. 

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur.  
Orgelbespeling met collecte.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Vrije toegang met vrije gave.  
Ilona de Jong, orgel.

Geldrop, Brigidakerk

 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
Jaap Zwart (Hattem), orgel.

Zondag 17 augustus 
Helmond, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Jan Hage (Utrecht), orgel.

Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,- 
Tommy van Doorn, orgel.

Woensdag 20 augustus 
Terheijden, 
Sint-Antonius Abt kerk 
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespe-
lingen door organisten uit de regio.

Donderdag 21 augustus 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert van 12.00 tot 
12.30 uur. Toegang gratis. 
Ad van Sleuwen, orgel.
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*Zie ook www.nationaleorgeldag.nl 
en www.openmonumentendag.nl

september
Zaterdag 6 september 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis markt-orgelconcert. 

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur..  
Orgelbespeling met collecte. 
 
Zevenbergen, 
Bartholomeuskerk 

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,- incl. progr.boekje. 
Sander van Marion, orgel.  
 
Zondag 7 september 
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 8,- Donateurs € 4,-.
Odd Pearls: 8-koppig ensemble 
o.l.v. Judith Steenbrink (viool) en 
Tineke Steenbrink (orgel) 
met Diederik Rijpstra (trompet 
en compositie).  
 
Heeswijk, Abdij van Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 8,-. 
Louis Robilliard (F), orgel. 
 

Zondag 28 september 
Berkel-Enschot, 
Sint-Caeciliakerk

Aanvang 15.00 uur. 
Jubileumconcert t.g.v. 50 jaar 
organist Ben Mensing m.m.v.
Ad van Sleuwen, orgel.
 
Waalre, Agnus Dei-kerk.
Aanvang 15.00 uur. 
Entree € 5,-  
Leen Nijdam, orgel.
 
Breugel, Sint-Genovevakerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, met collecte. 
Tineke Steenbrink, orgel. 
Stan Mooij, gedichten. 
 
Rosmalen, Lambertuskerk 

Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 6,-, 65+, jongeren en 
studenten € 4,-, kinderen gratis. 
Aart Bergwerff, orgel en Frank 
Wakelkamp, violoncello piccolo. 
Bach-programma. 
 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
De Boxtelse Cantorij en organist 
Gerard Habraken.  
 
Zevenbergen, 
Sint-Bartholomeuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,- incl. progr.boekje. 
Lambert van Eekelen, orgel.

Zondag 23 november 
Etten-Leur, Trouwkerkje

 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. Donateurs € 4,50. 
65+ en C.P.J. € 6,-. Kind gratis. 
Cappella Ex Occasione 
o.l.v. Ruben de Grauw.  
Michel Gottmer, orgelimprovisatie. 
 
Breugel, Sint-Genovevakerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis, met collecte. 
Wouter van der Wilt, orgel met 
Thea Gartz, gedichten.

december
Zaterdag 13 december 
MuziekgebouwEindhoven 
Aanvang 14.15 uur.  
Toegang € 9,-. 
Jolanda Zwoferink, orgel. 

Zondag 14 december 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,50, jongeren gratis. 
Kerstconcert met Jan Willems en 
de koren van de basiliek.

Breugel, Sint-Genovevakerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis, met collecte. 
Vocaal Ensemble Pur Sang 
o.l.v. Bernard Touwen,  
Piet Groenendijk, orgel, 
Jean Peters, voordracht. 
 
Zaterdag 20 december 
Etten-Leur, Trouwkerkje 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. Donateurs € 4,50. 
65+ en C.P.J. € 6,-. Kind gratis. 
Vocaal Ensemble Amabilis o.l.v. 
Michel Gottmer.  
 
Zondag 21 december 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk 
Aanvang 14.00 uur.  
Gratis toegang. 
Willem Hörmann, orgel.
 
Heeswijk, Abdij van Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 12,50 
Brabants Kamerkoor 
o.l.v. Fokko Oldenhuis 
en Hayo Boerema (NL), orgel. 
 
Donderdag 25 december 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
‘Orgelmuziek bij de Kerststal’ 
Toegang gratis.  
12.00 tot 17.00 uur. 
Bert Augustus (Deurne), orgel.

Vrijdag 26 december 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
‘Orgelmuziek bij de Kerststal’ 
Toegang gratis.  
12.00 tot 17.00 uur. 
Axel Wenstedt (Gemonde), orgel.
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Vrijdag 22 augustus 
Breda, Grote of O.L.V.Kerk

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,-, tot 18 jaar gratis. 
Rien Donkersloot, orgel. 

Zaterdag 23 augustus 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis markt-orgelconcert. 

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.  
Erwin Neve, orgel & solist. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur..  
Orgelbespeling met collecte. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
Cees van der Poel (Hilversum), 
orgel/klavecimbel en Raymond 
Honing (Voorschoten), traverso. 
 
Dinsdag 26 augustus 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-, t/m 15 jaar gratis. 
Willeke Smits (Maarssen), orgel. 
 
Sprang, Hervormde Kerk

 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 8,-. 
Rob Dommisse (Heusden), orgel.  
 
Donderdag 28 augustus 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert van 12.00 tot 12.30 
uur. Toegang gratis. 
Organist: Ad van Sleuwen.
 
Vrijdag 29 augustus 
Breda, Grote of O.L.V.Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 8,-, tot 18 jaar gratis. 
Cor Ardesch (Dordrecht), orgel.

Zaterdag 30 augustus 
België, orgelexcursie van de 
Midden-Brabantse Orgelkring.
Bornem: O.L.V. en Leodegari-
uskerk en Cistercianzer Abdij 
St. Niklaas: St.Nikolaaskerk, 
St. Jozefskerk Tereken en 
O.L.Vr. Hulp der Christenen. 
Met de organisten: 
Jan Van Landeghem, Joost 
D’hont, Christophe Bursens 
en Franky Wagemans. 
Deelnamekosten: € 45,- incl. 
busreis, programmaboekje en lunch. 
Vertrek vanuit Tilburg.  
Informatie en aanmelding: 
013 5435762 of e-mail: 
brabantseorgelklanken@home.nl 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur. 
Gratis markt-orgelconcert. 

‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur. 
Orgelbespeling met collecte.

 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.  
Bert Augustus (Deurne), orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
I 15.00 uur nadere kennisma-
king met het orgel, inleiding door 
Frans van Mameren; 
Leo Zijlema, orgel 
II 16.15 uur orgelconcert 
Roy Kroezen, orgel en 
Gildas Delaporte, viool.  
 
Deurne, Willibrorduskerk 

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
‘Nacht van het Witte Doek’ film-
voorstelling met orgelbegeleiding 
door Joost Langeveld. 
 
Zondag 31 augustus 
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang.
Rob Nederlof, orgel.  
 
Ottersum, Johannes de Doper (L) 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave. 
Jo Louppen, orgel.  
 
Wouw, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 10,- 
Hennie Vaatstra, orgel.

Zondag 14 september
Bergeijk, Hofkerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Vrije toegang met collecte.  
Ignace Michiels, orgel 
en Ilse Vromans, fluit. 
 
Venray, St.Petrus’ B-kerk (L) 
Aanvang 16.00 uur.  
Vrije toegang met een vrije gave.
Paul Rosoman, orgel. 
 
Wouw, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 10,- 
Begijnhof Schola Breda, o.l.v. Zr. 
Marie-Louise Egbers.  
Het Hooglied in het Gregoriaans. 
Marjan Henken, orgel.  
Kees Schrauwen: fluit en 
gemshoorn. 
 
Diessen, Willibrorduskerk

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs € 7,- en 65+ € 5,-. 
Henk Verhoef, orgel.
 
Helmond, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Thed van den Aker (Boxtel), orgel.  
 
Dinsdag 16 september 
Waalwijk, Sint-Clemenskerk 

 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 8,-. 
Kamerkoor Tourdion 
o.l.v. Rick Muselaers en 
Willem Hörmann, orgel.  
 
Zaterdag 20 september 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.  
Bergen op Zooms blazersensemble 
en Janno den Engelsman, orgel.  
 
Zondag 21 september 
Etten-Leur, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. Donateurs € 4,50. 
65+ en C.P.J. € 6,-. Kind gratis. 
Oosterhouts Kamerkoor  
Michel Gottmer, orgelimprovisatie. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Van 14.00 tot 17.00 uur, met 
pauze. Toegang vrij. 
Viering tweede lustrum met een 
bijzonder BACH-concert door
‘Collegium Musicum Catharina’  
o.l.v. Ruud Huijbregts en 
Bram Beekman, orgel.  
 
Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,- 
Kees van Houten, orgel.
 

Zondag 19 oktober  
Cuijk, Sint-Martinuskerk

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 8,- Donateurs  € 4,- 
Alexey Semyonov, orgel. 
 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Bart Rodyns, orgel/klavecimbel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang vrij. 
‘Driemaal Van de Laar’, orgel, 
trompet en hoorn (vader Jan van 
de Laar met zonen Ruud en Rob).  
 
Zaterdag 25 oktober  
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. 
Gonny van der Maten, orgel 
m.m.v. Jos Glaap, pauken.

november
Zaterdag 1 november
Zevenbergen, 
Ned. Hervormde Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,- incl. progr.boekje. 
Aart van Muijen, orgel.
 
Zondag 2 november
Heeswijk, Abdij van Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 8,- 
Lorenzo Ghielmi (I), orgel 
 
Zeeland, Jacobuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave. 
Leo van Doeselaar (Amsterdam) 
 
Zondag 9 november 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
‘Martinusconcert’ 
Vrije toegang met een vrije gave. 
Frantisek Vanicek (Ts), orgel. 
 
Teteringen, Willibrorduskerk 

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 5,- niet leden. Leden 
v./h.J.J. Delahaye-orgel gratis.  
Nico Declerck, orgel en solist.

Nistelrode, Sint-Lambertuskerk                
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met collecte.
Tommy van Doorn, orgel  
 
Donderdag 13 t/m 
zaterdag 15 november 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Festival Ibach-orgel 150 jaar 
i.s.m. Fontys Conservatorium 
Tilburg en Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen 
 

Dinsdag 9 september 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-, t/m 15 jaar gratis. 
Rob Nederlof (Tilburg), orgel.  
 

Zaterdag 13 september 
Nationale Orgeldag*
13e 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 2014 
zie de orgelagenda op www.
brabantorgel.nl.  
 
Hooge Zwaluwe, Prot. Kerk 
 
 
 

 
 
 
 

 
De kerk is open van 10.00 tot 
17.00 uur met allerlei activiteiten 
en regionale organisten verzor-
gen orgelbespelingen.  
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk 
Vanaf 11.00 uur: 
orgelbespelingen door amateurs.  
Om 16.00 uur:  
slotconcert Jamie de Goei, orgel 
en Daniëlle Sluijmers (sopraan) 
 
Etten-Leur, Raadzaal  
van 12.00 uur tot 16.00 uur. 
Orgelbespelingen. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Cathrienkerk 
Aanvang 14.00 uur.  
Gratis toegang. 
Willem Hörmann, orgel.
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Van 14.00 tot 16.30 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.  
Thema ‘Op reis’.  
Het orgel kan door belangstellen-
de organisten bespeeld worden 
tussen 14.00 en 17.00 uur. 
 
Deurne, Sint-Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Amateurconcert. 
 
Eindhoven, 
Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. 
Sophie-Véronique Cauchefer-
Choplin (Parijs), orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 tot 16.30 uur. 
Orgelbespeling, met collecte. 
 

 
Someren, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Jo Louppen, orgel m.m.v. 
Mannenkoor de Nachtegaal 
o.l.v. Hans Heykers 
 
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Entree € 8,-. 
Orgelconcert Johan Hermans. 
 
Heeswijk, Abdij van Berne 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 8,-. 
Capella Montverde 
o.l.v. Reinier Wakelkamp 
en Pieter Dirksen, orgel. 
 
Rosmalen, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 6,-, 65+, jongeren en 
studenten € 4,-, kinderen gratis. 
Tommy van Doorn, Boxtel, i.s.m. 
Collegium Vocale Eindhoven 
o.l.v. Ruud Huijbregts. 
 
Udenhout, Sint-Lambertuskerk

  
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs € 7,- en 65+ € 5,-. 
Ad van de Wege, orgel. 
 
Woensdag 8 oktober 
Eindhoven, Christ.Geref.Kerk 
Aanvang 20.00 uur.
Kees van Houten met de Schü-
bler koralen van Bach.

Zaterdag 11 oktober 
MuziekgebouwEindhoven 
Aanvang 14.15 uur.  
Toegang € 9,- 
Edward de Geest, orgel. 
 
Zondag 12 oktober   
Bergeijk, Hofkerk

  
Aanvang 15.00 uur. 
Vrije toegang met collecte.  
Vocaal Ensemble Marcando o.l.v. 
Ton Suters m.m.v. Paul van der 
Heijden, orgel. Meditatief concert.
 
Ravenstein, Luciakerk                
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met collecte.
Jetty Podt (Nijmegen), orgel.

Helmond, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte.
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 7,- 
Pierre Ramakers, orgel.  
 
Zaterdag 18 oktober  
Oploo, H. Matthiaskerk, 

 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met een vrije gave.
Alexei Semenov (Moskou), orgel.  
 

oktober
Vrijdag 3 oktober   
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Hele dag, dierendagproject voor 
Oosterhoutse basisscholen.

Zaterdag 4 oktober 
De najaarexcursie van de BOF 
ten zuidoosten van Breda. 
Naar Chaam (Van Hirtum),

Ulvenhout (Van Peteghem), 
Ginneken (Flentrop) en af-
sluiting in Gilze (Vermeulen). 
Welkom in de Ledevaertkerk in 
Chaam met koffie vanaf 9.30 uur. 
Aanvang 10.00 uur.  
Deelname € 15,- inclusief cd met 
uitgevoerde werken van deze dag. 
 
Zondag 5 oktober  
Etten-Leur, Sint-Lambertuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. Donateurs € 4,50. 
65+ en C.P.J. € 6,-. Kind gratis. 
Liza van der Peijl, mezzo sopraan.  
Stephan van de Wijgert, orgel.  
 
Nuenen, Sint-Clemenskerk 
Toegang gratis met collecte.
Aanvang 15.30 uur. 
Tannie van Loon, orgel. 

ag
en

d
a

2
0

1
4



28

Orgelkringconcerten 2014

Sint-Lambertuskerk
Rosmalen
Zondag 15 juni
Anne-Gaëlle Chanon, Frankrijk

Zondag 28 september
Aart Bergwerff, orgel en 
Frank Wakelkamp, violoncello piccolo

Zondag 5 oktober
Tommy van Doorn, Boxtel 
in samenwerking met Collegium Vocale 
Eindhoven o.l.v. Ruud Huijbregts

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

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

Zondag 27 april
Raadzaal om 015.00 uur:
Ensemble Crêpe Padoek  
o.l.v. Kees Schrauwen 

Inloopconcerten op zaterdagmiddag 
in de Raadzaal:
Aanvang 15.00 uur, toegang gratis.
17 mei, 24 mei, 7 juni, 14 juni en 21 juni.

Zondag 15 juni
Lambertuskerk om 15.00 uur:
Tommy van Doorn met solist(e).

Zaterdag 13 september Nationale Orgeldag
Lambertuskerk van 12.00 tot 16.00 uur:
orgelbespelingen.

Zondag 21 september
Lambertuskerk 15.00 uur
Oosterhouts Kamerkoor 
Michel Gottmer, orgelimprovisatie.

Zondag 5 oktober
Lambertuskerk 15.00 uur
Liza van der Peijl, mezzo sopraan 
Stephan van de Wijgert, orgel 

Zondag 23 november
Trouwkerkje 15.00 uur
Cappella Ex Occasione o.l.v. Ruben de Grauw 
Michel Gottmer, orgelimprovisatie  

Zaterdag 20 december
Trouwkerkje 20.00 uur
Vocaal Ensemble Amabilis 
o.l.v. Michel Gottmer 

www.jacobuszeemans.nl
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Abdij van Berne
Heeswijk

BERNE ABDIJCONCERTEN 
sinds 1952

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

4 mei*  Thuredrecht Cantorij (NL)
o.l.v. Frans Huijts

Aart de Kort (NL), orgel
1 juni Rob Nederlof (NL)
6 juli Elke Völker (D)
7 september  Louis Robilliard (F)
5 oktober Capella Montverde (NL)
 o.l.v. Reinier Wakelkamp
 Pieter Dirksen (NL), orgel
2 november Lorenzo Ghielmi (I)
21 december* Brabants Kamerkoor
 o.l.v. Fokko Oldenhuis
 Hayo Boerema (NL), orgel

Abdijstraat 49, Heeswijk

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 10 augustus 
 Anne-Gaëlle Chanon, orgel.
Geen gedichten.

Zondag 28 september 
 Tineke Steenbrink, orgel. 
 Stan Mooij, gedichten. 

Zondag 23 november 
 Wouter van der Wilt, orgel. 
 Thea Gartz, gedichten.

Zondag 14 december (15.00 uur)
 Vocaal Ensemble Pur Sang o.l.v. 
 Bernard Touwen, Piet Groenendijk, orgel
 Jean Peters, voordracht. 

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

E-mail: sovob@gmx.com
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Midden-Brabantse
Orgelkring
Toegang € 7,00 en 65+ € 5,00
Aanvang 20.00 uur.  
 
Zondag 11 mei 2014 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Organist Ad van Sleuwen m.m.v. 
Ramon Wolkenfelt, trompet

Zondag 15 juni 2014  
Tilburg, Sint-Jozefkerk (Heuvelsekerk) 
Janno den Engelsman, orgel 
 
Zondag 6 juli 2014  
Goirle, Sint-Jankerk  
Rien Donkersloot, orgel 
 
Zaterdag 30 augustus 2014 
27ste orgelexcursie België 
Bornem: O.L.V. en Leodegariuskerk en 
Cistercianzer Abdij.
St. Niklaas: St. Nikolaaskerk, St. Jozefskerk 
Tereken en O.L.Vr. Hulp der Christenen.
Organisten: Jan Van Landeghem, 
Joost D’hont, Christophe Bursens en 
Franky Wagemans.
Deelnamekosten: € 45,00 incl. busreis, 
programmaboekje en lunch.
 
Zondag 14 september 2014  
Diessen, Sint-Willibrorduskerk  
Henk Verhoef, orgel 
 
Zondag 5 oktober 2014  
Udenhout, Sint-Lambertuskerk 
Ad van de Wege, orgel 

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

H.Lambertuskerk
Someren
Zondag 23 maart
Jan Willems, orgel, met 
Ilse van Wuijckhuijse, sopraan
 
Zondag 11 mei
Jan van de Laar, orgel
 
Zondag 5 oktober 
Jo Louppen, orgel, m.m.v. Mannenkoor 
de Nachtegaal o.l.v. Hans Heykers 
 
Aanvang 15.30 uur.
Toegang gratis, na afloop een vrije gave.
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Stichting Orgelkring
Waalwijk
Toegang alle concerten: € 8,-  
Aanvang steeds 20.15 uur.

Dinsdag 15 april 
Kerk a/d Haven te Waalwijk.
Bosch Vocaal Ensemble onder leiding van 
Jos Akkermans m.m.v. bariton solist (Via 
Crucis van Liszt), Ad van Sleuwen, orgel.
Performance: etsen geïnspireerd op de 
kruisweg van Franz Liszt van de hand van 
Hubertine Elias-Noordman.

Dinsdag 20 mei 
St. Jan de Doper te Waalwijk. 
Dennis Vallenduuk, orgel 

Dinsdag 17 juni 
St. Jan de Doper te Waalwijk. 
Gerben Budding, orgel.  
Prijswinnaar in 2013 van orgelconcours te 
Pistoia (Italië), Alkmaar en Haarlem. 
Margreet Rietveld, sopraan.

Dinsdag 8 juli 
Witte Kerkje Besoyen te Waalwijk. 
Frank Lamm, gitaar,
Tannie van Loon, orgel.

Dinsdag 26 augustus
Hervormde Kerk te Sprang.
Rob Dommisse, orgel.

Dinsdag 16 september
St. Clemens te Waalwijk.
Kamerkoor Tourdion o.l.v. Rick Muselaers 
Willem Hörmann, orgel. 

www.orgelkringwaalwijk.nl

Hofkerk
Bergeijk
Toegang met vrijwillige bijdrage.
Aanvang 20.00 uur 
(tenzij anders vermeld).

Zondag 16 maart  
Mirjam Wesselink de Barrientos, 
sopraan en Michael Benedik. gitaar. 
Primavera de Aranjuez. 
 
Zondag 13 april 
Aanvang 15.00 uur.  
’s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble 
o.l.v. Jos Akkermans 
m.m.v. Ad van Sleuwen, orgel 
en Vincent de Leur, bariton. 
 
Zondag 4 mei 
Aanvang 19.45 uur.
Bijeenkomst Dodenherdenking 
Gemengd Koor De Eyckelbergh
m.m.v. Paul van der Heijden, orgel.  
 
Zondag 1 juni   
Herenkoor Jubilate Deo 
o.l.v. Janus van den Broek 
m.m.v. Paul van der Heijden, orgel. 
 
Zondag 6 juli  
Ad van Sleuwen, orgel 
en Fien van Dingenen, blokfluit. 
 
Zondag 10 augustus 
Willeke Smits, orgel 
 
Zondag 14 september  
Aanvang 15.00 uur.
Ignace Michiels, orgel en Ilse Vromans, fluit. 
 
Zondag 12 oktober  
Aanvang 15.00 uur. 
Vocaal Ensemble Marcando o.l.v. Ton Suters 
m.m.v. Paul van der Heijden, orgel.  
Meditatief concert.

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

Zondag 27 april, 15.00 uur. 
Gennep Sint-Martinuskerk (Limburg) 
Orgelconcert door Jo Louppen. 
 
Zondag 18 mei, 16.00 uur. 
Venray Sint-Petrus’ Bandenkerk (Limb) 
Ingebruikname Vermeulen-orgel,  
Daniel Janssen en Remy Syrier. 
 
Zondag 29 juni, 15.00 uur. 
Horst Sint-Lambertuskerk (Limburg) 
Theo Hes, orgel, 
i.s.m. blazersconsortium J. Sanders. 
 
Zondag 13 juli, 15.00 en 16.00 uur. 
Grave Protestantse Kerk 
Escharen Sint-Lambertuskerk  
Geert Verhallen, orgel. 
 
Woensdag 30 juli, 20.00 uur. 
Ottersum Johannes de Doper (Limburg) 
Jos Maters (Bunschoten), orgel.  
 
Zondag 31 augustus, 16.00 uur. 
Ottersum Johannes de Doper (Limburg) 
Jo Louppen, orgel.  
 
Zondag 14 september, 16.00 uur. 
Venray Sint-Petrus’ Bandenkerk (Limb) 
Paul Rosoman (Wellington), orgel. 
 
Zaterdag 18 oktober, 16.00 uur. 
Oploo Sint-Matthiaskerk
Alexei Semenov (Moskou), orgel.

Robustelly-
orgelconcerten 
2014  
Op zondagavonden om 20.00 uur.
Vrije toegang, met vrije gulle gift.

27 april  Pieter van Dijk (Alkmaar) 

18 mei  Elmar Lehnen (Kevelaer, D)

1 juni (toegang € 7,50) 
 Hoorn-kwartet & orgel 
 o.l.v. Rob van de Laar, 
 Jan van de Laar, orgel. 

15 juni  Mark van Nispen (Tilburg) 

20 juli  Maurizio Croci (Bern, Zw) 

17 augustus  Jan Hage (Utrecht) 

14 sept.  Thed van den Aker (Boxtel) 

12 oktober  Jan van de Laar (Helmond)

Van 24 mei tot september op zaterdag:   
´Muziek voor de Markt´ van 11.15–11.45 uur.

Sint-Lambertuskerk
Helmond

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

Kamermuziek- 
en orgelconcerten

Bartholomeuskerk
en NH Kerk
Zevenbergen

Zaterdagavond 
om 20.00 uur.
Toegang € 7,- incl. 
programmaboekje

Hervormde Kerk:
5 april ................. Everhard Zwart
31 mei ...... Jan van Westenbrugge
1 november ......... Aart van Muijen

Sint-Bartholomeuskerk:
6 september ... Sander van Marion
4 oktober .... Lambert van Eekelen

Meer informatie: 
www.orgelkringbrabantsenoordwesthoek.nl

GROOT CONCERT OP ZONDAG:
Aanvang 15.00 uur. 
- 18  mei: Joost Langeveld
- 15 juni: Henk de Vries
- 9 nov.:  František Vaníček

Voor de data van de concerten 
van de zomercyclus op zaterdagen 
in juli en augustus (aanvang 15.30 uur):
zie de agenda elders in dit blad.

 
Alle concerten zijn gratis 
met vrijwillige gave na afloop.

Voor het complete programma: 
www.sintmartinusparochie.nl/smitsorgel

Sint-Martinuskerk
Sint-Oedenrode

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

Zaterdag 17 mei   
Geerten van de Weetering 

Zaterdag 24 mei   
Willem Hörmann 

Zaterdag 31 mei   
Laurens de Man   
    
Secretariaat: bosga@telfort.nl
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Orgelkringconcerten 2014

Zondagmiddag. Aanvang 16.00 uur.

1 juni 
Pieter Dirksen orgel en clavecimbel 
met Poppy Walshaw, violoncello. 
Tunder, Rameau en C.Ph.E. Bach.

6 juli  
Matthias Havinga (orgel). 

7 september  
Odd Pearls: 8-koppig ensemble 
o.l.v. Judith Steenbrink (viool) en 
Tineke Steenbrink (orgel) 
met Diederik Rijpstra (trompet en 
compositie).

19 oktober 
Alexey Semyonov (orgel). 

meer info:
www.severijn-orgel.nl

Sint-Martinuskerk
Cuijk, Severijn-orgel

St.Willibrorduskerk 
Deurne
Zondag 27 april, 16.00 uur.
Henk Verhoef, orgel.  
Vrijdag 16 mei, 20.00 uur. 
Plaatskaarten van te voren afhalen. 
Concert ‘Het Dorp’ aan de hand van het 
boek van Erik Vink met Deurnese musici, 
o.a. Bert Augustus, orgel en m.m.v. 
heemkundekring H.N.Ouwerling.   
Zondag 15 juni, 16.00 uur.
Jong talent: Dé Muziekschool, 
kinderkoren en orgel.  
Zondag 20 juli, 16.00 uur.
Tommy van Doorn op orgel 
en Rennie van Windt met gedichten.   
Zaterdag 30 augustus, 20.15 uur.
In het kader van de ‘Nacht van het 
Witte Doek’ een filmvoorstelling met 
orgelbegeleiding door Joost Langeveld.  
Zaterdag 13 september, 16.00 uur.
Nationale Orgeldag Amateurconcert.  
Zondag 28 september, 16.00 uur.
De Boxtelse Cantorij 
en organist Gerard Habraken.   
Zondag 19 oktober, 16.00 uur.
Bart Rodyns op orgel en klavecimbel. 
www.willibrorduskerkdeurne.nl/
concerten/agenda.html
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Brigidakerk
Geldrop
Toegang vrij. Collecte.  
Aanvang 16.15 uur, tenzij anders vermeld.

zondag 18 mei: 
koorconcert ‘Capella da Vittoria’ 
o.l.v. Esther Sijp 
m.m.v. Tannie van Loon, orgel

zondag 15 juni: 
Theo Visser (Leiden) 

zaterdag 5 juli: 
Ruud Huijbregts (Eindhoven) 
m.m.v. Rey Sunami, blokfluit 
en Taka Kitazato, hobo

zaterdag 12 juli: 
‘Jong talent concerteert’ 15.00 uur.
Mark Christiaanse (Yerseke), 
Tommy van Doorn (Boxtel) en 
Jeroen Follon (Hamont-Achel, België).

zaterdag 19 juli: 
Aart Bergwerff (Den Haag, Breda)

zaterdag 26 juli: 
Philip Crozier (Montreal)

zaterdag 2 augustus: 
Kees van Houten (Boxtel)

zaterdag 9 augustus: 
Anne-Gaëlle Chanon (Parijs)

zaterdag 16 augustus: 
Jaap Zwart (Hattem)

zaterdag 23 augustus: 
Cees van der Poel (Hilversum), orgel/
klavecimbel en Raymond Honing (Voor-
schoten), traverso.

zaterdag 30 augustus: 
15.00 uur ‘kennismaking met het orgel’, 
inleiding door Frans van Mameren; 
Leo Zijlema (Valkenswaard), orgel. 
16.15 uur orgelconcert Roy Kroezen, 
orgel en Gildas Delaporte, viool.

zondag 21 september:  
van 14.00 tot 17.00 uur, met pauze.
2e lustrum met een BACH-concert 
door ‘Collegium Musicum Catharina’ 
o.l.v. Ruud Huijbregts 
en Bram Beekman (Middelburg), orgel.

zondag 19 oktober: 
Jan, Ruud en Rob van de Laar, 
orgel, trompet en hoorn.

Gertrudiskerk 
Bergen op Zoom
Concerten 2014 

Zondag 18 mei, 16.00 uur.
Entree € 8,-
Orgelconcert Petra Veenswijk                   
werken van F.Mendelssohn en M.Reger

Zaterdag 14 juni, 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.  
Tannie van Loon, orgel 
& Els Lavrysen, hobo 

Zaterdag 21 juni, 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.  
‘Verf en Klank’, Kees Warmoeskerken 
& Janno den Engelsman, orgel.

Zaterdag 5 juli, 20.00 uur.
Entree € 10,-
Daan Manneke 75 jaar.
Capella Breda, 
Janno den Engelsman, orgel.

Zaterdag 23 augustus, 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.  
Erwin Neve, orgel & solist.

Zaterdag 20 september, 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.  
Bergen op Zooms blazersensemble 
& Janno den Engelsman, Ibach-orgel.

Zondag 5 oktober, 16.00 uur.
Entree € 8,-
Orgelconcert Johan Hermans.

Donderdag 13 t/m zaterdag 15 november 
Festival Ibach-orgel 150 jaar
i.s.m. Fontys Conservatorium Tilburg 
en Koninklijk Conservatorium Antwerpen

Sint-Jansbasiliek 
Oosterhout
ORGELCONCERTEN OP HET 
MAARSCHALKERWEERD-ORGEL

Toegang € 7,50. Jongeren gratis.

Maandag 11 mei, 15.00 uur. 
Frans Bullens: orgel met viool.

Vrijdag 20 juni, 23.00 uur. 
Midzomernachtconcert. 
 
Zondag 14 december, 15.00 uur. 
Kerstconcert met Jan Willems 
en de koren van de Basiliek.

Elke zaterdagmiddag van 5 juli t/m 
6 september om 14.30 uur: 
gratis markt-inloopconcerten.  
Alleen op 16 augustus is de locatie:  
O.L.V. Abdij (zusters benedictenessen). 

www.stichtingludens.nl

Lambertuskerk
Wouw

Zaterdag 12 april, 20.00 uur. 
Cappella Breda o.l.v. Daan Manneke.  
Klaas Hoek: harmonium en orgel.  
Palestrina: ‘Stabat Mater Dolorosa’, Brahms: 
delen uit  ‘Ein deutsches Requiem’, Marc Antoine 
Charpentier en Schütz: ‘Selig sind die Toten’  
Zaterdag 22 juni, 16.00 uur.
Bram Biersteker, organist gem. A’dam. 
Orgeltradities uit de middeleeuwen, 
barok en eigentijdse muziek.  
Zondag 31 augustus, 16.00 uur. 
Hennie Vaatstra, organist kath. Breda. 
Estampie uit de Franse traditie, Sweelinck, 
Bach, Buxtehude, Alain, Pärt, Manneke. 

Zondag 14 september, 16.00 uur. 
Begijnhof Schola Breda, 
o.l.v. Zr. Marie-Louise Egbers.  
Het Hooglied in het Gregoriaans, declama-
ties uit het boek Zuster Hadewijch door 
Erna Verlinden. Marjan Henken, orgel.  
Kees Schrauwen: fluit en gemshoorn.  
Zondag 15 maart 2015, 16.00 uur. 
Mattheus Passie van en door Willem 
Ceuleers uit Antwerpen. 
Het ‘Collegium Musicum’ uit Antwerpen.  
Solisten, twee koren en een Barokorkest.

Entree € 10,00

www.indenwouwdfluit.nl

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

3 juni 
Véronique van den Engh 
(‘s-Hertogenbosch)

17 juni  
Willem Hörmann 
(‘s-Hertogenbosch)

1 juli 
Henk Verhoef (Amsterdam)

15 juli 
Gerrie Meijers (Haarlem)

29 juli 
Peter King (Bath - United Kingdom)

12 augustus 
Philip Crozier (Montreal - Canada)

26 augustus
Willeke Smits (Maarssen)

9 september 
Rob Nederlof (Tilburg)

Zaterdagmiddagconcerten
Van juni tot half september
inloopconcerten van 16.00-16.30 uur.
Toegang vrij. Collecte. 

In juni jonge aankomende talenten: 

7 juni 
Sacha van Dijk (1999), Delft

14 juni 
Diederik Blankesteijn (1996), Amsterdam

21 juni 
Maurits Bunt (1997), Apeldoorn

28 juni   
Laurens de Man (1993), Amsterdam

www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl

Stadskerk Cathrien
Eindhoven

ORGELCONCERTEN 2014
Zaterdagmiddag om 15.00 uur.
Toegang € 7,- 
(CJP houders en studenten vrij toegang)
 
Zaterdag 24 mei 2014 
Marcel van Westen, orgel 
Werk van o.a. Reger, Franck en Widor 
14.00 uur inleiding Hans Strootman: 
‘César Franck, groots tot het laatst’ 
 
Zaterdag 28 juni 2014 
Jo Louppen, orgel (Stadsorganist 
Kerkrade), Hindemith (Sonate I) e.a. 
14.00 uur inleiding: ‘Paul Hindemith, 
constructief en onversaagd ‘
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Zaterdag 13 september 2014 
Sophie-Véronique Cauchefer-Choplin 
(Parijs), orgel  
Zaterdag 25 oktober 2014 
Gonny van der Maten, orgel
m.m.v. Jos Glaap, pauken.  
(o.m. Passacaglia voor orgel 
en pauken van Henk Badings)

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

Subsidie
Dankzij een door de stichting DELAfonds verstrekte 
subsidie voor de Documentatie van de Brabantse 
Orgelfederatie, is het mogelijk veel informatie over 
de orgels in Noord-Brabant vast te leggen. Zo wordt 
informatie en foto’s van Brabants Orgelrijkdom via 
www.brabantorgel.nl openbaar gemaakt. Ook de 
klankdocumenten ‘Brabants Orgelrijkdom’, cd’s die 
verschijnen bij excursies naar Brabantse orgels, zijn 
gerealiseerd dankzij de verstrekte subsidie. Ook dit 
magazine Brabants Orgelrijkdom 2014, een documen-
tatie van wat dit jaar belangrijk is op orgelgebied in 
Noord-Brabant, is mede mogelijk gemaakt dankzij een 
bijdrage uit deze subsidie van de stichting DELAfonds.
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Trots is Frans van Mameren (79) 
op dat instrument daarboven op de 
orgeltribune in de imposante Brigi-
dakerk van Geldrop, waar hij sinds 
1994 als bestuurslid van de restau-
ratiecommissie en de laatste tien 
jaar als secretaris van de Stichting 
Brigida Concerten zijn hart aan ge-
geven heeft. “Vorig jaar hadden we 
Bram Beekman hier. Die speelde 
toen de Passagaglia van Bach. Fan-
tastisch! Dat dit ook nog een Bach-
orgel is, ongelooflijk gewoon” zegt 
Frans, nadat hij in de orgelkas had 
laten zien hoe fraai de in eikenhout 
uitgevoerde mechanieken tien jaar 
geleden door Flentrop en Frans 
Vermeulen nieuw zijn gemaakt. 
De windvoorziening staat wel wat 
stoffig onder een dekzeil tegen val-
lend gruis in de noordelijke toren 
van de kerk, maar daar hangen 
nog wel de oude zinken prestant-
pijpen van Valckx en Van Kouteren 
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aan de muur, een herinnering aan 
kwalitatief minder goede orgeltij-
den. “Toch leuk dat die op initiatief 
van de klussengroep van de kerk 
bewaard zijn gebleven en niet zijn 
afgevoerd naar het oud ijzer.”

Frans kwam in 1957 vanuit zijn 
geboortedorp Oegstgeest (ja, Jan 
Wolkers woonde twee straten ver-
derop) als jong onderwijzer naar 
Geldrop. Hij werd na een aantal 
jaren hoofd van de protestantse la-
gere school en richtte er als cantor 
een koor op. Het was een ‘samen 
op weg’ combinatie van Hervormd 
en Gereformeerd waar in de zesti-
ger en zeventiger jaren veel werd 
gedaan met liturgievernieuwing. 
Als kind had hij al orgellessen 
gehad van de kerkorganist. Op een 
of andere manier trok dat instru-
ment hem. Eerst speelde hij zelf 

ook orgel in Geldrop, maar later 
kon hij over meerdere organisten 
beschikken als begeleiders van het 
koor en kon hij zich dus helemaal 
op het dirigeren concentreren. Dat 
deed hij tot begin jaren negentig. 
“Toen moest ik rotliedjes uitvoeren 
van de dominee en was er nauwe-
lijks begrip meer voor de kwaliteit 
van de liturgie. Toen ben ik ge-
stopt”, vertelt Frans wat spijtig. 
Maar daar kwam iets anders voor 
in de plaats. Hij had met zijn koor 
al enkele keren een oecumenische 
dienst verzorgd in de katholieke 
Brigidakerk. Zo werd Frans in 1994 
gevraagd plaats te nemen in de 
stichting die de restauratie zou 
gaan voorbereiden. 
In de zeventiger jaren van de 
vorige eeuw had de toenmalige 
organist Bert Augustus aan Jan 
Boogaarts, bekend orgeladviseur, 
gevraagd om het orgel te beoordelen. 
Die had toen een uitgebreid 
rapport opgesteld, waarin de 
kwaliteiten van het orgel stonden 
beschreven, inclusief een plan hoe 
het kon worden gerestaureerd. Dit 
rapport heeft aanvankelijk twintig 
jaar in de kast gelegen, maar toen 
eindelijk het initiatief genomen was 
tot restauratie over te gaan, kon 
dat plan zo weer worden opgepakt. 
De leden van de restauratiestichting 
gingen voortvarend aan de slag. 
Het orgel kreeg de monumenten-

status en Monumentenzorg, de 
gemeente en andere instellingen 
zegden subsidies toe.

Na een periode van tien jaar 
voorbereiding kon orgelbouwer 
Flentrop, met Frans Vermeulen 
als projectleider en intonateur, 
het gerestaureerde orgel in 2004 
opleveren. Het resultaat was een 
prachtig mechanisch tweeklaviers 
Vollebregt-Smits-orgel met 25 
stemmen, waarvan een groot deel 
nog afkomstig zijn van Vollebregt 
(1849). Het  instrument was weer 
teruggebracht naar de situatie van 
1894 naar het frontontwerp van 
architect Carl Weber, die in 1891 
ook het ontwerp voor de nieuwe 
neo-romano-gotische kerk had 
gemaakt. Het orgel combineert nu 
het klassieke Vollebregt-instrument 
met laat-romantische F.C.Smits II-
invloeden. 

Op advies van Bogaarts werd de 
restauratiestichting omgezet in een 
onafhankelijke stichting die kwaliteits-
concerten zou gaan organiseren 
op het vernieuwde orgel. Frans 
had een kennis uit het Geldropse 
onderwijs, rector Bert Ramakers 
die ook orgelliefhebber bleek te 
zijn, gevraagd als voorzitter van 

“Het is eigenlijk een samenraapsel 
  van restanten van Smits, Vollebregt en Valckx, 
  maar wat een prachtig instrument is dit geworden, 
  nadat Frans Vermeulen tien jaar geleden klaar was   
  met de restauratie. Maar het had niet veel gescheeld  
  of het was er niet meer geweest.”

Onderwijzer

Het Vollebregt- 
Smits-orgel

Concerten

die stichting in Geldrop. Dat was 
een gouden zet. Frans memoreert: 
“Bert heeft veel voor ons betekend 
in de korte tijd dat hij voorzit-
ter was. En hij ging nog verder! 
Het was in die tijd zijn initiatief 
de Brabantse Orgelfederatie op te 
richten. Maar na zijn pensionering 
stopte hij in Geldrop omdat hij 
naar Eindhoven verhuisde. Hij werd 
daar voorzitter van de Stichting 
‘Muziek in de Cathrien’, die weke-
lijks op zaterdagmiddag concerten 
in de Stadskerk van Eindhoven 
organiseert. Ik was daar al jaren 
secretaris.” 

Tijdens de tien jaar dat Frans als 
secretaris van de stichting concerten 
in de Brigidakerk organiseerde, 
heeft hij enorm kunnen profiteren 
van de ervaring die hij had opge-
daan bij ‘Muziek in de Cathrien’. 

Eindhoven/Geldrop

In die tijd was Frans bijna weke-
lijks bij de concerten in de Cathrien 
aanwezig en leerde zo veel mensen 
uit de muziekwereld kennen. Frans 
kon alles wat hij in Eindhoven te 
weet kwam toepassen in Geldrop. 
Zo was de programmering van de 
wekelijkse zaterdagse zomercon-
certen (juli/augustus) in Geldrop 
een gevolg van het feit dat er in 
Eindhoven in die maanden geen 
concerten gegeven worden. Veel 
organisten die in de Cathrien 
kwamen concerteren, werden door 
Frans bij een kop koffie gevraagd 
om het jaar daarop ook in de Bri-
gida te komen spelen... 

Na tien jaar restauratievoorbe-
reiding en tien jaar concerten 
vindt Frans het nu wel genoeg. 
“Ik loop tegen de tachtig en ik 
wil graag mijn stokje overdra-
gen aan de volgende generatie”. 
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In 1680 zou Hendrich Metzker (een Bre-
dase orgelmaker en eerder meester-
knecht van Henric van der Logt) aan het 
orgel hebben gewerkt en het mogelijk 
hebben vergroot; een achttal van de hui-
dige registers zou van zijn hand kunnen 
zijn of is van oudere datum. Na het over-
lijden van Tinckens in 1693 wordt hij op-
gevolgd door Wilhelmus Verseveld, ook 
in het ambt van schoolmeester/organist.
Jacobus Zeemans uit Breda heeft in 
1695 het orgel hersteld (‘het maken 
ende herstellen van de orgel in de kerc-
ke alhier’, waaronder het ‘Voortmaken 
van den trambelant’). In dat jaar ver-
kocht de weduwe van Cornelis Tinckens 
het orgel aan de stad, aan de magistraat 
van Steenbergen (en verstrekte daartoe 
de gemeente een lening). Stephanus 
Heidenreich werkte in 1701 en 1706 aan 
het orgel, waarna Jacobus Zeemans in 
1708 weer reparaties uitvoerde.
Jacob François Moreau voerde een gro-
ter herstel uit in 1725. Hij vernieuwde 
de windlade, bracht nieuwe balgen en 
klaviatuur aan en legde een aangehan-
gen pedaal aan. Tevens herstelde hij het 
pijpwerk en verving een Quint 1½ vt 
(‘de kleyne quint’) door een Trompet 8 
vt en foliede de frontpijpen.
In 1739 en 1744 verrichtte  Hendrik Pe-
scheur uit Berchem bij Antwerpen diver-
se werkzaamheden aan het orgel, zoals 
herstel van de lade en het pijpwerk. 
Nog diverse orgelmakers voerden in de 
tweede helft van de 18e eeuw kleine 
werkzaamheden uit aan het orgel. W
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Orgel Hervormde Kerk 
 te Steenbergen gerestaureerd... Diverse orgelmakers hadden het orgel 

begin 20e eeuw in onderhoud. Achter-
eenvolgens waren dat de Gebr. Franssen 
uit Roermond, Verschueren uit Heythuy-
sen, en na WO II Flentrop uit Zaandam. 
Een noodzakelijke restauratie werd in-
geleid door een adviesrapport van dr. 
Maarten Vente, uitgebracht in 1961. Hij 
gaf een globaal historisch verslag waar-
bij hij o.a. aangaf: ‘De grote waarde van 
dit instrument schuilt in zijn over het 
algemeen zeer goed geconserveerde 
pijpwerk ….. Al het aanwezige pijpwerk 
dateert van 1695+ er zijn geen latere 
toevoegingen´. Het klavier uit 1868 had 
blinde toetsen van cis³ tot f³. Bij de door 
hem geadviseerde restauratie werden 
verende slepen aangebracht en werd een 
nieuw klavier – lopend van C tot c³ - 
aangebracht ´in de trant van omstreeks 
1700 en naar het voorbeeld van een uit 
die tijd daterend Zuidnederlands kla-
vier´. Uiteraard werden de beide schep-
balgen, windlade, tractuur en pijpwerk 
zorgvuldig hersteld. Flentrop voerde 
deze restauratie uit waarbij een - tijdens 
de werkzaamheden in handen gekregen 
- kopie van het restauratiebestek van 
Moreau leidde tot beter historisch ver-
antwoorde werkzaamheden. De discant 
van de Octaaf 2 vt en het dubbelkoor 
van de Octaaf 1 vt moesten toen nieuw 
worden bijgemaakt.

In 2014 werd een beperkte restaura-
tie uitgevoerd door Verschueren Orgel-
bouw. Er was nogal wat schade aan de 
pijpvoeten als gevolg van oxidatie. Deze 
is hersteld door het verwijderen van de 
oxide en het vervolgens lakken van de 
pijp, dan wel door het insolderen van 
een nieuw stukje orgelmetaal. Daar-
naast werd de tractuur onder handen 
genomen en naar een meer oorspronke-
lijke situatie teruggebracht. De verende 
slepen zijn vervangen door nieuwe eiken 
exemplaren waarbij voor de afdichting 
ringen van liegelindt zijn aangebracht. 
Het wellenbord is gerestaureerd waarbij 
uit de nokken en armpjes het vilt is ver-
wijderd. Alle ventielen werden opnieuw 
beleerd. Daarnaast zijn alle overige on-
derdelen grondig nagezien, schoonge-
maakt en zo nodig hersteld.
Het orgel heeft een prachtig en indruk-
wekkend klankenpalet. De speelaard is 
heerlijk passend bij het karakter van dit 
oude instrument. Het korte pedaalkla-
vier met zijn koperen beslag vergt wel 
enige aanpassing van de bespeler. De 
beide discantregisters spreken vanaf c¹. 
De trapinstallatie voor de twee schep-
balgen is nog aanwezig.

Manuaal  C-c3

Prestant  8 vt
Holpijp  8 vt
Octaaf  4 vt
Gemshoorn 4 vt
Quint  3 vt
Octaaf  2 vt
Blokfluit  2 vt
Octaaf     1-2 st 1 vt
Cornet D  6 st
Sesquialter D 2 st
Trompet  8 vt

Pedaal C-f0
Aangehangen

Dispositie

Bronnen
Dr. Frans Jespers, Sieur Jacobus Zeemans, in 
d’Hûskes nr. 23, Etten-Leur 1992
C. Slokkers, Het orgel in de Ned. Herv. Kerk te 
Steenbergen, Orgelkring Steenbergen, 1982
Dr. Gert Oost, eindredactie, encyclopedie Het Historische 
Orgel in Nederland, deel 1, NIvO, Amsterdam, 1997
J.M.G. Leune, Enige aantekeningen over de vroege 
geschiedenis van het orgel in de Hervormde Kerk te 
Steenbergen, De Orgelvriend, juli/augustus 2008

Het orgel in de Hervormde 
Kerk te Steenbergen 

behoort tot de oudste 
orgels in onze provincie. 

Van de ontstaans-
geschiedenis is niet 

alles helder te achterhalen, 
maar aangenomen mag 
worden dat het orgel in 

eerste instantie het 
huisorgel was van 
Cornelis Tinckens. 

Toen deze schoolmeester 
uit Breda zich in 1674 in 

Steenbergen vestigde, 
liet hij zijn orgel in de 

Hervormde Kerk plaatsen. 

Veel orgelmakers 
werkten aan dit 
instrument

In 1806 ging Jan Pieter Schmidt (‘Mr. 
Orgel- en Instrumentmaaker te Gou-
da’) een overeenkomst aan met de 
‘Kerkrentmeesteren der Gereformeerde 
Gemeente te Steenbergen’ voor herstel 
van het orgel. Hij plaatste drie nieuwe 
balgen, herstelde het labiaalpijpwerk 
en voerde een herintonatie uit. Van de 
Cornet 6 sterk moest het kleinste koor 
worden weggenomen en van de gedeel-
telijk van blik gemaakte Trompet 8 vt 
moesten de drie grootste octaven ver-
nieuwd worden (met houten koppen). 
Het frontpijpwerk kreeg nieuwe tinfolie 
en de labia werden verguld. In de over-
eenkomst worden geen dispositiegege-
vens vermeld. Zeer vermoedelijk heeft 
Schmidt ook het orgel uitgebreid met 
een tweede manuaal, want Hess ver-
meldt in 1815 dat het orgel, vervaar-
digd door Schmidt te Gouda, 2 klavieren 
met aangehangen pedaal heeft met 17 
stemmen en vermeldt daarbij de dispo-
sitie. Ook Broekhuijsen vermeldt rond 
1850 dezelfde grootte. 

Van 1832 tot 1844 werd een nieuwe 
driebeukige hallenkerk gebouwd in neo-
classicistische stijl welke de oude goti-
sche kerk verving. Door de orgelmaker 
Cornelis van Oeckelen (uit Breda) werd 
het orgel naar de nieuwe kerk overge-
plaatst. Daarbij moest het orgel enigs-
zins achter de boog worden geplaatst. 
Waar het orgel in een matige staat van 
onderhoud verkeerde werd in 1867 de 
orgelbouwer Joseph Kerkhoff uit Brus-
sel geraadpleegd. Hij constateert veel 
mankementen en meldt o.a. ‘het klavier 
werkt niet naar behoren’. Ook adviseert 
hij, voor een betere klankuitstraling, het 
orgel naar voren en lager te plaatsen. 
Hij kortte het orgel in en plaatste het 
naar voren voor de nis in de balustrade, 
maakte een nieuw pedaal en klavier en 
‘verzilverde’ de frontpijpen. Waar hij 
spreekt over ‘het klavier’ zou veron-
dersteld kunnen worden dat toen reeds 
het onderpositief/borstwerk verwijderd 
was, of heeft Kerkhoff dit werk toen 
verwijderd…?
Bij de huidige klaviatuur zijn aan weers-
zijden van het pedaalschot nog de 
plaatsen te zien waar vroeger de regis-
tertrekkers hebben gezeten.
Omdat na de ‘verlaging’ boven het orgel 
voldoende ruimte was, zijn er in 1869 
een nieuw Davidsbeeld en twee vazen 
geplaatst.

De restauratie 
door Schmidt

Naar de
nieuwe kerk

In de 20e eeuw

Restauratie 
Verschueren
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In deze kerk, waarvan het transept en het koor 
uit eind 15e eeuw dateren, werd 199 jaar gele-
den een orgel geplaatst door de Gebroeders Van 
Hirtum. In het 4-voets orgel (met 9 stemmen) 
werd pijpwerk van oudere datum verwerkt. Het 
had vermoedelijk een aangehangen (kist)pedaal. 
In 1896 restaureerde G. van Druten, ‘orgelfabri-
kant’ te Hemmen het orgel, waarbij een disposi-
tiewijziging werd doorgevoerd. Hij vervaardigde 
een nieuwe orgelkas en wijzigde de dispositie. 
O.a. werden een Trompet 8vt en een Bourdon 16 
vt toegevoegd, de Cornet 3 sterk en de Flageolet 
1 vt werden verwijderd. 
De firma Flentrop Orgelbouw te Zaandam res-
taureerde het orgel in 1958. De Trompet en de 
Bourdon werden vervangen door een Mixtuur 3-4 
sterk en een Sesquialter. 
In 1987 werd door Flentrop een pedaallade met 
een Subbas 16 vt geplaatst. 
Onder advies van Aart Bergwerff werd in 
2001/2002 een restauratie uitgevoerd eveneens 
door Flentrop Orgelbouw.
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De traditionele najaarsexcursie 
zal dit jaar gaan naar orgels in de 
plaatsen Chaam, Ulvenhout, Breda- 
Ginneken en Gilze. Het betreft een 
tweetal historische instrumenten en 
twee orgels van ‘middelbare leef-
tijd’: respectievelijk 63 en 52 jaar 
jong. En met 4 oktober als datum 
zult u begrijpen dat dan ook or-
gelwerken met dierengeluiden te 
beluisteren zullen zijn.

De excursie start in de Ledevaert-
kerk in Chaam (1). Deelnemers zijn 
hier vanaf 9.30 uur welkom in de 
consistorie. Om 10.00 uur zal het 
een en ander worden verteld over de 
kerk en het Van Hirtum/Van Druten-
orgel en zal het orgel gedemon-
streerd worden door Henk Kooiker.
Rond 11.15 uur zijn wij welkom in 
het enkele kilometers noordelijker 
gelegen Ulvenhout (2), waar Tommy 
van Doorn de presentatie van het 
Van Pethegem-orgel verzorgt. Deel-
nemers krijgen daarna gelegenheid 
te lunchen.
Eventueel kan geluncht worden in 
‘De Uitdaging’ (in de voormalige 
pastorie naast de kerk). Vooraf re-
serveren voor deze lunch is noodza-
kelijk (tel 076 - 544 9920).
Om 13.30 uur zijn wij welkom in 
Ginneken (Breda) (3), slechts een 
paar kilometer verwijderd van 
Ulvenhout. Gijs van Spankeren zal 
ons zijn Flentrop-orgel toelichten en 
Henk Kooiker en Tommy van Doorn 
verzorgen de bespeling. Wij sluiten 
de excursie af in Gilze (4). Wij zullen 
daar rond 15.00 uur zijn. Laurens 
de Man zal ons het Vermeulen-orgel 
toelichten en demonstreren.
De excursiebijdrage
bedraagt € 15,- incl.
programmaboekje 
en cd. Op deze cd 
zijn de genoemde 
organisten te be-
luisteren die de vier orgels bespelen 
met werk dat ook tijdens de excursie 
ten gehore wordt gebracht. 

Deelnemers dienen zich vooraf aan 
te melden via:
excursie@brabantorgel.nl. 
De laatste informatie over deze ex-
cursie is te vinden op de website: 
www.brabantorgel.nl
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Programma

Najaarsexcursie 
  ten zuidoosten van Breda 

Manuaal  C-f3
Prestant bas B/D  8 vt
Holpijp  8 vt
Viola di Gamba  8 vt
Octaaf  4 vt
Fluit  4 vt
Quint  3 vt
Octaaf  2 vt
Mixtuur  3 - 4 st 
Sesquialter D  2 st

Pedaal 
Aangehangen
Subbas  16 vt

Dispositie

Het Van Hirtum-orgel (1815) in de 
Ledevaertkerk te Chaam    

Het orgel in deze kerk is gebouwd door Lambertus-
Benoit van Peteghem, zoon van de meer beken-
de Vlaamse orgelbouwer Pieter van Pethegem. 
Het zeer ruim gedisponeerde eenklaviers orgel 
met aangehangen kistpedaal kreeg in 1904 een 
plaats in deze kerk, waarbij het tegen de zij-
wand op de koorzolder werd geplaatst. Hierbij 
werden de kappen en het snijwerk verwijderd. 
Precies 50 jaar later plaatste Verschueren on-
der advies van dr. P.J. de Bruyn het orgel in de 
balustrade en breidde de dispositie uit met een 
Quint, een Terts en een Cymbel. Bij de verplaat-
sing naar het koor in 1968 moest de positie van 

Manuaal  C-f3
Bourdon Disc.  16 vt 
Montre  8 vt 
Bourdon  8 vt 
Prestant  4 vt 
Flûte  4 vt 
Nasard  2 2/3 vt 
Doublette  2 vt 
Tierce  1 3/5 vt 
Larigot  1 1/3 vt 
Cornet*  5 rangs 
Fourniture  4 à 5 rangs
Cymbale  2 à 3 rangs
Trompette  8 vt 
Cromorne Disc.  8 vt 
Clairon Basc.  4 vt
Tremblant

Pedaal C-d’
Aangehangen
Subbas  16 vt

*vanaf cis’
Temperatuur:  
evenredig zwevend

Dispositie

Het Van Peteghem-orgel in de 
Sint-Laurentiuskerk te Ulvenhout   

de klaviatuur gewijzigd worden (van achter-
kantbespeling naar voorkantbespeling). Deze 
restauratie vond plaats onder advies van Hans 
van der Harst. Hierbij werd de oorspronkelijke 
dispositie gereconstrueerd en kregen de registers 
hun Franse namen terug. Ook werd een pedaal-
kas toegevoegd en achter het orgel geplaatst 
met een zelfstandige Subbas 16 voet. Voor wat 
betreft het uiterlijk werden ook de prachtige 
kappen gereconstrueerd. Deze restauratie en 
reconstructie werd eveneens door Verschueren 
uitgevoerd. In 2008/2009 voerde Pels & Van 
Leeuwen een conserverende restauratie uit.

1

2

zaterdag 4 oktober
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Hoofdwerk  C-g3

Prestant 8 vt                                                                                                                   
Roerfluit  8 vt
Spitsgamba  8 vt  
Octaaf  4 vt   
Fluit  4 vt
Spitsquint  2 2/3 vt
Octaaf  2 vt
Mixtuur  4–5 st
Trompet  8 vt  

Borstwerk 
Holpijp  8 vt                                                                                                     
Fluit  4 vt                                                                                                           
Prestant  2 vt                                                                                                        
Quint  1 1/3 vt
Sesquialter  2 st                                                                                                   
Scherp   4 st
Dulciaan  8 vt
Tremulant

Pedaal                                                                                                           
Subbas  16 vt                                                                                                           
Prestant  8 vt
Gedekt  8 vt
Roerquint  5 1/3 vt 
Octaaf  4 vt                                                                                                             
Fagot  16 vt

Koppelingen                                                                                                                 
Hoofdwerk-Borstwerk                                                                                        
Pedaal-Hoofdwerk                                                                                                    
Pedaal-Borstwerk

Dispositie

   Najaarsexcursie 
zaterdag 4 oktober

De protestantse Laurentiuskerk werd in de 
Tweede Wereldoorlog grotendeels verwoest, 
waarbij ook het orgel verloren ging. In 1951 
werd na de herbouw van de kerk door D.A. 
Flentrop een nieuw orgel gebouwd, waarbij 
het front ontworpen werd door de architect ir. 
J.J. van der Steur. Een aantal registers bleef bij 
oplevering gereserveerd. Deze konden in 1965 
door Flentrop worden geplaatst. Toen werd ook 
de hoofdwerk-Dulciaan 16 vt vervangen door 
een Nachthoorn 2 vt, terwijl op het pedaal een 
Gedekt 8 vt werd geplaatst in plaats van de in 
de originele opzet vermelde Schalmey 4 vt. 
In de 90-er jaren van de vorige eeuw werd 
door Kaat & Tijhuis een intonatiewijziging uit-
gevoerd. 
In 2006 werden door J.L. van den Heuvel 
Orgelbouw de (te) smalle boventoetsen ver-
nieuwd en in 2010 werd de balg opnieuw beleerd. 
Opmerkelijk was dat Jan van den Heuvel in 
1965, destijds werkzaam bij Flentrop, ook aan 

Het D.A. Flentrop-orgel (1951) in de 
Laurentiuskerk te Ginneken    3

dit orgel had gewekt. In 2013 werden door 
dezelfde orgelbouwer diverse aanpassingen 
gedaan aan de dispositie en de intonatie ten-
einde het orgel meer grondtoon te verschaffen. 
De Trompet 8 vt, die al jaren niet goed func-
tioneerde, werd vervangen door een nieuwe 
Trompet. Op het borstwerk werd de Regaal 8 vt 
vervangen door een nieuwe Dulciaan 8 vt en 
op het hoofdwerk de Nachthoorn 2 vt door een 
Spitsgamba 8 vt in de maatvoering van het 
Flentrop-pijpwerk. Op het pedaal werd de Ruis-
pijp vervangen door een Roerquint 5 1/3 vt. 
Van zowel de Mixtuur als de Scherp werden koren 
‘gestopt’. Het oude pijpwerk bleef bewaard bij 
het orgel. 
Het borstwerk kan worden afgesloten door 
middel van deuren. Opvallend is de plaatsing 
van de grootste pijpen van de Subbas 16 vt van 
het pedaal. Zij staan ondersteboven, waarbij de 
labia juist tussen de voetopeningen van de pe-
daalprestant in het front door kunnen spreken.

Bij de beschadiging van deze kerk in de 
Tweede Wereldoorlog ging ook het voormalige 
orgel van Van Oeckelen uit 1820 verloren. 
Onder advies van Louis Toebosch werd in 
1962 een nieuw drieklaviers orgel gebouwd 
door orgelmaker Vermeulen uit Alkmaar, die 
in 1974/1975 groot onderhoud uitvoerde. 
Daarbij werd op het Hoofdwerk de Vlakfluit 2 vt 
vervangen door een Prestant 2 vt.
Het Borstwerk is voorzien van zweldeuren. 
De koppels zijn als treden en niet als register-
trekkers uitgevoerd.

Het Vermeulen-orgel (1962) in de 
Sint Petrus’ Bandenkerk te Gilze    4

Dispositie
Hoofdwerk  C-g3

Prestant  8 vt
Roerfluit  8 vt 
Octaaf  4 vt 
Prestant  2 vt
Mixtuur  5-6 st
Cornet  3 st 
Trompet  8 vt

Borstwerk
Holpijp  8 vt
Nachthoorn  4 vt 
Prestant  2 vt 
Cymbel  2 st 
Regaal  8 vt

Rugwerk 
Gedekt  8 vt 
Prestant  4 vt 
Fluit  4 vt 
Gemshoorn  2 vt 
Quint  11/3 vt 
Scherp  3-4 st 
Kromhoorn  8 vt

Pedaal C-f1
Bourdon  16 vt 
Prestant  8 vt 
Gedekt  8 vt 
Fluit  4 vt 
Mixtuur         3 st  2 vt
Fagot  16 vt

Koppelingen
Hoofdwerk - Rugwerk
Hoofdwerk - Borstwerk
Pedaal - Hoofdwerk 
Pedaal - Rugwerk
Pedaal - Borstwerk
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Smits-orgel 
  van Nuenen hersteld

Brabants orgel allerlei
In 1882 liet het kerkbestuur van de Hei-
lige Clemenskerk voor 5000 gulden een 
groot mechanisch orgel bouwen door 
Smits te Reek. Zij mochten zich gelukkig 
prijzen met dit instrument, omdat deze 
orgelbouwers tot de kundigste van hun 
tijd worden gerekend. Elk door hen afge-
leverd orgel vertoont een eigen karakter 
in dispositie, kaswerk, constructie, mate-
rialen, fluwelige labiaalstemmen en forse 
pompeuze tongwerken. Het valt bij de 
Smits-orgels bovendien op dat de pres-
tanten dezelfde wijdte hebben als die van 
de bloeitijd van de orgelbouw vóór 1600. 
Het orgel kreeg een gedeelde opstelling 
in twee kassen boven de hoofdingang 
van de kerk en heeft twee klavieren en 
vrij pedaal. Het wordt geflankeerd door 
een beeld van de Heilige paus Gregorius 
en een van de Heilige Cecilia.
In 1925 werd een elektromotor geplaatst, 
omdat de orgeltrapper wel eens te laat 
kwam. In 1931 werd het orgel naar pneu-
matisch omgebouwd door Vermeulen uit 
Weert. Verschillende pijpen werden daar-
bij vernieuwd terwijl een aantal nieuwe 
registers werd toegevoegd. Hoewel het 
voor de organist nu veel gemakkelijker 
werd het orgel te bespelen, is door deze 
ingreep de oorspronkelijke staat van het 
Smits-orgel verloren gegaan. Maar onge-
veer tweederde van het pijpwerk is nog 
oorspronkelijk van Smits. Het kerkbestuur 
had uiteraard de beste bedoelingen met 
deze ombouw, temeer omdat de orgel-
bouwer werd opgedragen het originele 
materiaal zoveel mogelijk te handhaven.
In 1990 werd het orgel geïnspecteerd 
door de Katholieke Klokken- en Orgel-
raad. Het orgel bleek ernstig te zijn ver-
vuild, had houtworm en had ook tech-
nisch groot onderhoud nodig.
Vorig jaar was het orgel eigenlijk niet 
meer bespeelbaar en heeft het daarom 
opnieuw een grondige opknapbeurt on-
dergaan, waarbij het helemaal is schoon-
gemaakt en allerlei gebreken zijn her-
steld. Het herstel werd verzorgd door 
Flentrop uit Zaandam als opvolger van 
Vermeulen. Alle pijpen en de orgelkas zijn 
helemaal schoongemaakt. In de loop van 
de jaren valt er veel stof en gruis van het 
stucwerk op het orgel en in de pijpen met 
alle gevolgen vandien. Een deel van het 
orgel was daardoor niet meer bruikbaar. 
Alle houten pijpen zijn in de werkplaats 
van Flentrop in Zaandam nagekeken en 
lekkages zijn hersteld. De frontpijpen zijn 
door een gespecialiseerd schildersbedrijf 
opnieuw zilver- en goudkleurig gespoten.
Het orgel heeft een voor Smits-orgels 
kenmerkende klankkleur zoals de wat 
zachter en ronder klinkende registers die 
het instrument bij uitstek geschikt ma-
ken voor de orgelliteratuur uit de 19e en 
begin 20e eeuw, dus uit de periode dat 
het orgel werd gebouwd. Op zondag 3 no-
vember 2013 werd het Smits-Vermeulen-
orgel weer feestelijk in gebruik genomen 
met een orgelconcert door Gerard Habra-
ken. Vanwege de positieve reacties en de 
grote opkomst bij dit concert worden er 
dit jaar twee orgelconcerten georgani-
seerd. Dit orgel is nu weer zeer de moeite 
waard om te worden beluisterd.   
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Hoofdwerk (C-g³)
Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt
Fluit Harmoniek  8 vt
Holpijp  8 vt
Prestant  4 vt
Fluit  4 vt
Octaaf  2 vt
Fourniture
 -Sesquialter  1-3 st 
Trompet  8 vt

Zwelwerk 
Bourdon  16 vt 
Fluit  8 vt
Voix Celeste  8 vt
Bourdon  8 vt
Diapason  4 vt
Violine  4 vt
Nazard  3 vt
Piccolo 8 vt
Basson-Hobo  8 vt

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

koppelingen:
manuaalkoppel, 
pedaalkoppel I en II. 
Superoctaaf I 
Suboctaaf II-I 
Pedaalsuperoctaaf. 
Tremolo. 

Dispositie
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De Stichting Vrienden Robustelly-Orgel te Helmond orga-
niseert dit jaar een zevental orgelconcerten met vooraan-
staande Nederlandse en buitenlandse organisten op en 
rond het bijzondere, uit 1772 daterende Robustelly-orgel. 
Hiermee zet deze stichting een goede traditie in Helmond 
voort. 
Dit orgel werd vanuit de abdij van Averbode in 1822 in 
de oude Sint-Lambertuskerk geplaatst en in 1862 naar 
de toen nieuw gebouwde kerk overgebracht en gewijzigd 
door F.C. Smits. Daarna is er diverse malen aan het orgel 
‘gewerkt’. In 1974-1975 werd een grondige en zorgvul-
dige restauratie uitgevoerd door orgelmaker Verschueren 
te Heythuysen. Het Grand’Orgue en het Positif zijn terug-
gebracht naar de situatie van 1772, het Borstwerk en het 
Pedaal naar die van 1862. Het orgel heeft 45 stemmen, 
waaronder maar liefst 12 tongwerken!
Bijzonder is ook dat dit orgel is opgenomen in de Unesco-
lijst van cultuurgoederen! Het monitoren en stimuleren 
van het onderhoud en behoud van dit orgel als cultuur-
historisch erfgoed van importantie behoort eveneens tot 
een van de doelstellingen van de stichting.

Dit jaar weer 
  fraaie concertserie 
    in Helmond

Het slotconcert op zondagavond 12 oktober 2014 wordt 
verzorgd door de titularis van dit orgel en tevens stads-
organist van Helmond: Jan van de Laar. Hij is tevens 
de (tijdelijke) contactpersoon van de Stichting Vrienden 
Robustelly-Orgel (vandelaar.music@planet.nl). 
Vermeld moet worden dat de toegang gratis is, maar 
wel om een gulle, vrije bijdrage wordt gevraagd.

Herstel majestueuze 
    Smits-orgel (1846)
       in Oirschot 

In 1846 bouwde F.C.Smits uit Reek een orgel naar voorbeeld 
van het hoofdorgel van de Sint-Janskathedraal voor de toen 
nieuwe Sint-Pieterskerk te ‘s-Hertogenbosch. Dit grote orgel 
heeft drie manualen, met 45 stemmen, tesamen 2960 pijpen, 
waarvan er 209 in het front zichtbaar zijn. 
Toen deze kerk in 1972 werd gesloten, is het orgel onbeheerd 
in de voor sloop bestemde kerk achtergebleven. Uiteindelijk 
besloot men het in de Sint-Petruskerk van Oirschot te plaat-
sen, omdat deze kerk voldoende hoogte, breedte en diepte 
had om dit geweldige orgel te herbergen. In 1976 werd door 
orgelbouwer Verschueren met de uitvoerige restauratie en 
wederopbouw begonnen. Het pijpwerk werd weer op de oude 
toonhoogte gebracht, gestolen of verdwenen pijpen en orna-
menten werden nieuw gemaakt, het oude pedaalklavier en de 
mechanische tractuur werden hersteld en er werden nieuwe 
manualen vervaardigd. De frontpijpen werden voorzien van 
bladtin en bladgoud.
In 2000 is een grote restauratie uitgevoerd met als hoofd-
punten: het terugleggen van de kernen van grote pijpen en 
het verwijderen van oxydatie in een aantal pijpen van tong-
werken. Het verzakken van kernen in veel grote labiaalpijpen 
blijkt nu een terugkerend euvel te zijn. Deze pijpen spreken 
niet meer direct en op de juiste toonhoogte aan; ook de into-
natie lijdt eronder. Nog erger is momenteel de oxydatie van 
koppen van veel pijpen in de tongwerken. Deze oxydatie beïn-
vloedt de werking van de tong en is soms zo sterk dat de pijp 
niet meer gedemonteerd kan worden. Het verhelpen van deze 
problemen gaat dit najaar middels een volgende grote restau-
ratie door Verschueren gebeuren. Gehoopt wordt dat de toe te 
passen technieken de oxydatie en het doorzakken van kernen 
voor heel lange tijd kunnen voorkomen. Voordat de restaura-
tie begint organiseert beheerder en organist Gerard Hafken-
scheid deze zomer nog enkele bespelingen en twee concerten.

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

Het Katharinenorgelproject (Hamburg) 
is voltooid. In 2014 werken wij aan 
grote projecten in Noorwegen en 
België, kleinere in Japan en Engeland en 
allerhande restauratie- en onderhouds-
werk in Nederland.

Wij hopen dat de orgelconcerten en 
orgelevenementen in Brabant ook dit jaar 
weer velen zullen boeien en plezieren.
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Het afgelopen jaar werd in 
Wouw groot onderhoud ge-
pleegd aan het Verschueren-
orgel uit 1984 in de Sint 
Lambertuskerk. Het orgel 
had - zoals meer orgels uit 
die periode - ernstige last 
van de versuikerde loden 
conducten. Dit werd ver-
oorzaakt door de toen ge-
bruikelijke toepassing van 
een zeer hoog loodgehalte 
voor de conducten. Bij het 
groot onderhoud door Slooff 
Orgelbouw zijn in 2013 alle 
oude conducten vervangen 
door nieuwe met een hoger 
tinpercentage (zie de afb. 
hiernaast).  
Ook werd al het pijpwerk 
afgenomen en het orgel 
schoongemaakt. Na her-
plaatsing volgde egalisatie 
van de intonatie. 
Dit jaar zal de klaviatuur uit-
eengenomen worden. Door 
oxidatie van de stiften on-
der de toetsen zullen deze 
vernieuwd moeten worden 
en zal een nieuwe bevoe-
ring in de toetsen worden 
uitgevoerd.

Orgel te Wouw 
      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

Restauratie 
 Van Hirtum-orgel 
   in Protestantse Kerk   
   van Cuijk

In 1830 bouwde Bernard van Hirtum een fraai éénklaviers 
orgel in deze kerk.  Dit jaar zal het onder advies van Henk 
Kooiker gerestaureerd worden door Pels & Van Leeuwen 
Orgelbouwers. 
In 1880 werd van dit orgel door E. Leichel de windvoorzie-
ning vernieuwd en een deel van het pijpwerk vervangen. J.W. 
Claveaux restaureerde in 1956 het orgel dat oorlogsschade 
had opgelopen. Daarbij werden de windlade en delen van de 
mechanieken vernieuwd en werd ook pijpwerk vervangen. 
Bij de reconstructie door Albert de Graaf in 1980 werd o.a. 
een niet oorspronkelijk pedaalklavier vervangen door een 
bestaand kistpedaal van Van Hirtum (zie afb.), werd de 
windlade gerestaureerd en de dispositie hersteld met aan-
vulling van een tongwerk (naar Hilvarenbeek). Alleen het 
pijpwerk van de bas van de Holpijp, het groot octaaf van de 
Fluit 4 vt en de Gemshoorn 2 vt zijn nog van Van Hirtum. 
Na rook- en waterschade werd het orgel in 1986 door 
Pels & Van Leeuwen schoongemaakt en gerestaureerd. Bij 
de huidige restauratie zal een authentieke balginstallatie 
worden aangebracht en zullen de mechanieken waar no-
dig worden hersteld. De lingualen zullen van corrosie wor-
den ontdaan terwijl ook een herintonatie zal plaatsvinden. 
Krimpscheuren in de kas zullen worden hersteld. 
Een revitalisatie van dit bescheiden Van Hirtum-orgel.

Restauratie 
 Franssen-orgel uit 1876
   te Liempde

In 1875 besluit het kerkbestuur van 
de kerk Sint Jans Onthoofding om 
“een degelijk en solied orgel voor 
onze kerk geschikt, te laten maken 
door Gebr. Franssen, die als vertrou-
de orgelmakers bekend zijn.”
In 1915 wordt het voor 2500 gulden 
vergroot en geheel gepneumatiseerd 
met membraamladen. Ook de orgel-
kast wordt gerestaureerd en mede 
omdat er inmiddels een toren aan de 
kerk gebouwd was “zoover naar vo-
ren geplaatst dat deze schoone kast 
een waar sieraad der kerk kan wor-
den.” Zo is ook de huidige situatie.
In 1940 wordt, omdat Franssen inmid-
dels niet meer bestaat, een restauratie 
en ombouw naar het pneumatisch ke-
gelladensysteem in opdracht gegeven 
aan Vermeulen te Weert. 
Tijdens de oorlog treffen granaten de 
kerk en het orgel raakte beschadigd. 
Waarschijnlijk heeft Vermeulen na de 
oorlog herstelwerkzaamheden uitge-
voerd. De frontpijpen met granaat-
gaten zijn in 1986 vervangen door 
nieuwe frontpijpen. In deze periode 
wordt het instrument een periode 
bruikbaar gehouden door inzet van 
vrijwilligers. De historische waarde 
van het orgel wordt in deze periode 
niet bevorderd, maar het orgel raakt 
niet in onbruik.
Het orgel werd gebouwd in een pe-
riode, waarin gepoogd werd een or-
kest na te bouwen in één instrument, 

Manuaal I (C-f³)
Bourdon  16 vt 
Prestant  8 vt 
Flûte Harmonique  8 vt 
Viola di Gamba  8 vt 
Prestant  4 vt 
Roerfluit  4 vt 
Octaaf  2 vt 
Cornette  5 st
Trompette  8 vt

Manuaal II 
Salicionale  8 vt 
Bourdon  8 vt 
Voix Celeste  8 vt 
Prestant  4 vt 
Flûte Traverse  4 vt 
Picolo  2 vt

Pedaal (C-d1)
Subbas  16 vt
Octaafbas 8 vt
Gedekt 8 vt
Bazuin  16 vt 

Koppelingen:
Man. I - Man. II 
Pedaal - Man. I  
Pedaal - Man. II 
Superoctaaf Man. I 
Suboctaafkoppel I-II
Vaste combinaties: 
(pp - p - mf - f - tutti) 
Pianopedaal.

Dispositie

maar ook in een tijd van vergaande industriële ontwikkelin-
gen. Het oorspronkelijke karakter van het orgel is, ondanks 
alle ingrepen, voor een groot deel behouden: een romantisch 
instrument met heldere fluitregisters en een fraai prestantkoor 
in een ruimte met een mooie akoestiek. Een waardevol orgel 
dat in 2011 is erkend als rijksmonument.

Begin februari 2014 is Verschueren uit Heythuysen gestart met 
de restauratie van het monumentale kerkorgel onder adviseur-
schap van Rogér van Dijk. De orgelpijpen zijn uitgenomen en 
de speeltafel is gedemonteerd en naar de werkplaats getrans-
porteerd voor de feitelijke restauratie. Als het orgel eind 2014 
weer gemonteerd en gestemd is, zal het op een feestelijke 
wijze weer in gebruik worden genomen!
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Gerrit van der Schouw

Op 8-jarige leeftijd begon Gerrit 
van der Schouw met pianostudie 
bij Gijs de Graaf (organist Grote 
Kerk Vlaardingen) en raakte hij 
gebiologeerd door het pijporgel. 
Na vervolgens pianoles bij Jacob 
Elskamp begon zijn orgelstudie 
op 15-jarige leeftijd. Op zijn 16e 
werd hij in 1964 aangesteld tot 2e 

organist in de R.k.-Sint-Nicolaaskerk in Spangen. Vervolgde zijn or-
gelstudie bij Jan van Brandwijk (Rotterdam) en na zijn verhuizing 
naar Zevenbergschen Hoek bij Jaap Hillen (Breda). 
In 1973 (het jaar van de autoloze zondag) werd hij benoemd tot 
1e organist van de R.k.-Bartholomeuskerk te Zevenbergschen 
Hoek op het elektro-pneumatisch Vermeulen-orgel  uit 1951, dat 
in diverse fases door Scheuermann Orgelbouw is gerestaureerd 
en uitgebreid. Het storingsgevoelige orgel - met lekkende wind-
laden - kreeg in 2005 waterschade. Tijdelijk werd een unit-orgel 
op het liturgisch centrum geplaatst. In 2006 schonken de zusters 
Franccanen het Vermeulen-orgel van hun gesloten Withofkapel 
te Etten-Leur aan Zevenbergschen Hoek onder de voorwaarde 
dat het goed onderhouden zou worden. Aan dit mechanische 
orgel uit 1966 is later de Bazuin 16 vt van het hoofdorgel toe-
gevoegd (ten koste van een Octaaf 4 vt). Gerrit van der Schouw 
viert dit jaar op dit orgel zijn 50-jarig organistschap.
Eerder behaalde hij in 1976 - na het volgen van de Kurt Thomas 
cursus - zijn dirigentendiploma. Hij was in Zevenbergschen Hoek 
niet alleen dirigent en later voorzitter van de fanfare, maar ook 
oprichter en dirigent van het symfonisch RuimteOrkest Zeven-
bergen en het koor Cantzoni. 
Als secretaris van de Stichting Behoud Marcussenorgel Moerdijk 
was hij betrokken bij de overplaatsing van dit orgel naar Klundert. 

50 jaar organist
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Juweeltje in 
Hervormde Kerk
te Oisterwijk
In de Protestantse (zaal)kerk te Oisterwijk bevindt 
zich een leuk positief, dat rond 1760 gebouwd moet 
zijn. Oorspronkelijke bouwer en locatie zijn onbe-
kend. Rond 1800 is het geplaatst in de Sint Petrus-
kerk in Hilvarenbeek, van waaruit het in 1816 door 
vermoedelijk Bernard van Hirtum geplaatst is in deze 
kerk. Het orgel heeft ooit ‘omgedraaid’  achter een 
ander orgelfront gestaan. Het werd in 1975 gerestau-
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Orgel Helvoirt ook 
uiterlijk ‘herboren’......

Het orgel in de Hervormde Kerk te Helvoirt 
wordt toegeschreven aan de orgelmaker 
A. Meere en dateert van ca. 1825. Waar-
schijnlijk bouwde K.M. van Puffelen in 
1872 een nieuw binnenwerk achter 
het oude front. Het bescheiden één-
klaviers instrument met achterkant-
bespeling werd in 1971 geres-
taureerd door A.H. de Graaf, 
terwijl dezelfde bouwer in 
1997 een Subbas 16 vt op 
het pedaal toevoegde.
De vijf grootste pijpen 
van de Prestant 8 vt 
zijn van hout, dit register 
staat vanaf F in het front. 
De Euphone 8 vt, een opslaand 
tongwerk, heeft trechtervormige 
bekers in de bas en Hobo-bekers 
in de discant. Het alliantiewapen 
onder de middentoren is van de 
schenkers Jonkheer M.B.W. de 
Jonge van Zwijnsbergen en zijn 
echtgenote Jonkvrouwe Orth 
van Nijenrode.
Het afgelopen jaar kreeg het 
orgel groot onderhoud en 
werd geheel schoongemaakt 
door Pels & Van Leeuwen 
Orgelbouwers uit 
‘s-Hertogenbosch.
De kas werd geheel 
opnieuw geschilderd 
door Gerard de Jongh 
uit Waardenburg. 

Manuaal (C-f³)
Prestant 8 vt
Holpijp 8 vt
Gamba 8 vt
Octaaf 4 vt
Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 2 – 3 st
Euphone 8 vt

Pedaal (C-h)
Subbas 16 vt

Dispositie

Manuaal (C-d³)
Holpijp b/d 8 vt 
Prestant d 8 vt
Fluit travers d  8 vt
Prestant 4 vt
Fluit b/d 4 vt 
Quint b 3 vt
Octaaf 2 vt
Sesquialter d 3 st

Pedaal (C-f)
Aangehangen

Dispositie

Foto: Gerard de Jongh 

reerd door L. Verschueren 
C.V. naar zijn oorspronke-
lijke aanleg, waarbij het or-
gel gedraaid en het andere 
front verwijderd werd. Het 
afgelopen jaar werd onder 
advies van Henk Kooiker 
groot onderhoud uitgevoerd 
door Verschueren Orgel-
bouw. Hierbij werden o.a. 
de versuikerde conducten 
vervangen, de toetsmecha-
niek gereviseerd en de balg 
weer geplakt. Een juweeltje 
om te zien en te horen.

Loret-orgel in Lith
krijgt groot onderhoud

In de (oude) Sint-Lambertuskerk in 
Lith bouwde F.B. Loret in 1870 een 
tweeklaviers orgel met 15 stemmen. 
Bij de afbraak van de oude kerk in 
1900 demonteerde Camille Loret het 
orgel, maar de opbouw in de nieuwe 
kerk in 1902 werd aan orgelbouwer 
Gradussen gegund. Daarbij werden 
de Salicional 4 vt van het manuaal en 
de Prestant 4 vt van het Positief ver-
wisseld en het register Dolcina 4 vt op-
geschoven naar een 8 vt; het groot 
octaaf werd daarbij gecombineerd 
met de Bourdon 8 vt, en de twaalf 
kleinste pijpjes ‘verdwenen’. Bij de 
restauratie in 1984/1985 door Pels & 
Van Leeuwen, onder advies van Hans 
van der Harst, bleef deze register-
wijziging gehandhaafd maar werd de 
winddruk verlaagd naar 70 mm Wk. 
Bij de totstandkoming van het boek 
‘De orgelmakers Loret en hun orgels 
in Nederland’ (Vereniging Brabantse 
Orgelfederatie, 2011) onderzocht en 
beschreef Rogér van Dijk dit orgel. 
Reeds toen werden door hem samen  
met de orgelmaker proeven gedaan 
met een meer oorspronkelijke wind-
druk waarbij het orgel veel beter en 
kleurrijker klonk. Bij het huidige groot 
onderhoud door Pels & Van Leeuwen 

Manuaal II (C-f³)
Bourdon 16 vt
Prestant 8 vt
Bourdon 8 vt
Viola 8 vt
Fluit 4 vt
Salicional 4 vt
Picolo 2 vt
Cornet D 5 st
Trompet B/D 8 vt

Positief I 
Bourdon 8 vt
Salicionaal 8 vt
Prestant 4 vt
Dolcina 4 vt
Fluit 4 vt
Euphone 8 vt

Pedaal (C-f1)
aangehangen 

Manuaalkoppel
Tremblant
Effet d’orage
Bel (vastgezet)
Deling B/D: c1/cis1

Dispositie

onder advies van Rogér van Dijk wordt de registerwisseling uit 
1902 ongedaan gemaakt. Ook zal de Dolcina weer als 4 voets-
register gaan spreken, waartoe de twaalf kleinste pijpjes wor-
den bijgemaakt. Eveneens zal de winddruk worden verhoogd 
naar de oorspronkelijke waarde. De dispositie is dan weer als 
hierbij aangegeven.
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Ben Mensing
 60 jaar 
  kerkorganist

Brabants orgel allerlei

Dit voorjaar werd een nieuw kabinetorgel in de Grote (Hervorm-
de) Kerk te ’s-Hertogenbosch geplaatst. 
In 1956 nam de Lutherse Gemeente in ’s-Hertogenbosch de 
voormalige Waalse Kerk over. Daarin stond een front van een 
orgel (uit 1736) dat in 1847 door Vollebregt in de toen nieuw 
gebouwde kerk van de Waalse gemeente was geplaatst. Door 
de Lutherse Gemeente werd na de ingebruikneming rechts ach-
ter het bestaande front op de galerij het - door hen uit privé-
bezit te IJmuiden aangekochte - binnenwerk van een kabinet-
orgel geplaatst in een eenvoudige omtimmering. De aanleg van 

Manuaal (C-d³)
Holpijp 8 vt 
Prestant D 8 vt
Violon D 8 vt
Prestant 4 vt
Fluit B/D 4 vt 
Octaaf B/D 2 vt
Nagthorn B 2 vt

Dispositie

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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Nieuw kistorgel 
 Sacramentskerk Breda

Ben Mensing, die dit jaar 80 jaar wordt, viert dit jaar dat hij 60 
jaar geleden tot organist werd benoemd op het Nolting-orgel 
in de parochiekerk in Zeddam. Het orgelspel was hem met de 
paplepel ingegoten daar zijn vader organist was op het Maar-
schalkerkweerd-orgel in de parochiekerk in ’s-Heerenberg. Ben 
Mensing volgde o.a. piano-, orgel- en therorielessen bij broeder 
Lambertus Freytag (op het internaat van de Broeders Franscis-
canen te Bleijerheide), bij Pierre Brüll (tijdens zijn kweekschool-
periode te Hilversum) en later na zijn vertrek uit ’s-Heerenberg 
naar Tilburg in 1961 bij Hub Houët aan het conservatorium 
aldaar. De restauratie van het eerdergenoemde Maarschalker-
weerd-orgel in ’s-Heerenberg in 1957/1958 wakkerde bij hem 
nog meer de interesse aan voor de geschiedenis en de techni-
sche aspecten van de orgelbouw. Ben Mensing begeleidde ko-
ren in Helvoirt, Oisterwijk, Moergestel en Berkel-Enschot, en 
was o.a. organist in Tilburg (St.-Lukaskerk, St.-Maartenskerk 
en studentenkerk Maranatha). Na 10 jaar districtssecretaris 
was hij ook gedurende 4 jaar landelijk secretaris van de KNOV 
(thans KVOK). Als adviseur begeleidde hij de overplaatsing van 
het Vermeulen-orgel van de Zusters J.M.J. in de Elzenstraat 
in Tilburg naar Weebosch en momenteel begeleidt hij de res-
tauratie van het Rogier-orgel (1844) in de Kloosterkapel te 
Nieuwkerk (bij Goirle), dat oorspronkelijk werd gebouwd voor 
de R.k.-kerk te Lepelstraat (bij Bergen op Zoom).
Ook was Ben Mensing adviseur bij de bouw van het nieuwe 
orgel in de St.Caeciliakerk te Enschot door G.Klop uit Garderen 
(met geheel houten pijpwerk).
Zijn jubileum zal worden gevierd op zondag 28 september om 
15.00 uur in de Sint-Caeciliakerk aan de Kerkstraat in Berkel-
Enschot, waarbij Ad van Sleuwen en Ben zelf het orgel zullen 
bespelen.

orgel in 1999 een rapport uit. In die periode zijn 
echter verdere plannen niet verwezenlijkt.
Bij de vorming van de Protestantse Kerken in 
Nederland (PKN) is de Lutherse Gemeente in 
2004 opgegaan in de Protestantse Gemeente 
van ’s-Hertogenbosch. De voormalige Lutherse 
Kerk werd overgedragen aan het Monumenten-
fonds Brabant, het binnenwerk van het kabi-
netorgel werd opgeslagen. In 2010 zijn ook de 
eigendomsrechten van het binnenwerk van het 
orgel overgedragen en kon de Protestantse Ge-
meente overgaan tot de opdracht tot restaura-
tie van dit orgel.
Onder advies van Cees van der Poel werd de 
restauratie dit jaar uitgevoerd door Hans van 
Rossum. Deze beschikte over een kabinetkast 
welke uitermate geschikt was om het kabinet-

het binnenwerk van dit kabinetorgel duidde op de orgelmaker 
J.S.Strümphler (1736–1807) gelet op de overeenkomsten 
met andere kabinetorgels van deze bouwer en zou dateren uit 
(meest waarschijnlijk) 1780. 
De Lutheranen hadden eind 90-er jaren de plannen het kabi-
netorgel te restaureren en mogelijk in een oud kabinet in te 
laten bouwen en het daarna te doen functioneren als kooror-
gel. Achter het oude front zou eventueel een groter passend 
binnenwerk worden geplaatst, zodat dit als hoofdorgel zou 
kunnen functioneren. Jan Jongepier bracht inzake het kabinet-

orgel ook de uiterlijke glans te hergeven. Bijzonder is dat veel 
van het binnenwerk origineel bewaard gebleven was, maar dat 
de staat veel te wensen overliet. Van het houten pijpwerk was 
veel gespijkerd, de lade viel bijna uiteen, de klaviatuur was in 
slechte staat en de omlijsting van het manuaal was verdwe-
nen. Ook was de originele pijpenplank niet meer aanwezig. 
Hoewel er in de loop van de tijd aan de klank is gewerkt, blij-
ken de spraakstukken globaal niet zozeer aangetast als eer-
der aangenomen. Ondanks de deplorabele aanblik die het bin-
nenwerk voor restauratie toonde, is het vrijwel onveranderd 
bewaard gebleven. In maart werd in het atelier van Hans van 
Rossum de restauratie afgerond. Eind april is het kabinetorgel 
in de kerk geplaatst. 

‘Nieuw’ Strümphler-kabinetorgel
  in Grote Kerk ‘s-Hertogenbosch

Op 19 januari van dit jaar werd het 
nieuwe door Loek van Nes gebouwde 
kistorgel in de Sacramentskerk in Breda 
officieel in gebruik genomen. Het or-
gel was reeds eind 2011 voltooid. Loek 
van Nes vervaardigde de orgelkas van 
ahorn, dezelfde houtsoort welke ook 
voor de koorbanken gebruikt is. Alle zij-
den van het kistorgel zijn voorzien van 

Manuaal (C-d³)
Gedekt  8 vt
Quint *) 5 1/3 vt
Prestant  4 vt
Roerfluit  4 vt
Woudfluit  2 vt
Nasard disc 2 2/3 vt
Terts disc 1 3/5 vt
Cimbel  1 st

*) = groot octaaf

Dispositie

stijlvol eenvoudig rasterwerk, waarbij op het rasterwerk van de 
voorkant als decoratie het vignet van de Stichting Sacramentskerk 
is aangebracht.
Het orgel is evenredig zwevend gestemd en voorzien van een transpo-
neerinrichting waardoor het mogelijk is om op zelfs vier verschillende 
toonhoogten te spelen: a’ = 390 Hz, 415 Hz, 440 Hz en 465 Hz. Bij al 
deze toonhoogtes is het mogelijk de discantregisters naar keuze te 
laten beginnen op c’ of cis’. De windvoorziening is ingebouwd in de 
orgelbank. De winddruk bedraagt 58 mm WK.
Teneinde de begeleiding van de koorzang een betere basis in de 
bas mee te geven, disponeerde Loek van Nes in het groot octaaf 
een Quint 5 1/3 vt. Hierdoor krijg je bij spel in het groot octaaf een 
16-voets effect. Door velen wordt deze uitvoering en deze gebruiks-
mogelijkheid zeer gewaardeerd.

Lade en pijpwerk 
voor plaatsing in 

het kabinet.

Lade, mechaniek 
en balg ingebouwd

in het kabinet.
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Organist Jelena Bazova en 
orgelbouwer Loek van Nes.
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Het afgelopen najaar verscheen van de hand van Kees van Houten 
uit Boxtel een nieuw boek over Bach en zijn werken. In zijn serie 
‘Van Taal tot Klank’ waren het nu de Schübler-koralen die hem 
inspireerden tot ‘een nieuwe visie’. Reden om met hem hierover 
te spreken. 
Al lang was het bekend dat de muziek van de Schübler-koralen 
ook voorkwam in cantates die Bach zo’n vijfentwintig jaar eerder 
had gecomponeerd. Daarbij werd er echter altijd van uitgegaan 
dat dit bewerkingen voor orgel van bepaalde cantatedelen waren 
die Bach veel later op papier zette. Kees van Houten is ervan 
overtuigd dat Bach bij het componeren van de cantates deze de-
len al bedoeld had als aparte koraalvoorspelen voor orgel. 

Zoals Kees van Houten altijd zegt: “Je 
leert Bach niet kennen uit zijn biogra-
fie maar je leert hem kennen in zijn 
muziek”. Mede daarom analyseerde hij 
nu deze zes koraalvoorspelen en kon 
ze groeperen in drie blokken van twee, 
waarbij in de laatste twee groepen 
duidelijk sprake is van een door Bach 
uitgewerkt technisch probleem voor de 
rechter en linker hand.
Johann Georg Schübler (1720 – na 
1753) was leerling van Bach en uit-
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de Schübler-koralen 
    van Johann Sebastian Bach

gever te Zella. Hij zal deze bijzondere 
koraalvoorspelen zeker als studiemate-
riaal hebben moeten spelen. Gelet op 
de moeilijkheidsgraad van deze werken 
met de diverse vormen die hierin 
voorkomen, zal hij aan Bach hebben 
voorgesteld deze koralen bij hem uit te 
geven. Dat gebeurde rond 1749. “Het 
was voor mij frappant om te ontdekken 
dat enerzijds vijf van de zes koralen 
exact dezelfde notatie hadden als de 
gezongen versie in de overeenkomende 

Geboren in 1940. Is o.a. vanaf 1957 organist 
van het Robustelly-orgel in de Sint-Lamber-
tuskerk in Helmond en van 1971 tot 1992 
hoofdvakdocent orgel aan het conservato-
rium te Utrecht. 
Is vanaf 1972 een groot Bach-onderzoeker. 
In 1985 verscheen (samen met Marinus 
Kasbergen) zijn eerste boek, ‘Bach en het 
getal’, waarna vele uitgaven volgden over 
o.a. het Orgel-Büchlein, het ‘Dritter Teil der 
Clavier Übung’, de Leipziger Orgelkoralen en 
de kruisvorm in de Matthäus-Passion. Voor al 
zijn uitgaven zie www.keesvanhouten.nl. Via 
deze site is ook dit nieuwe boek te bestellen.

Kees van Houten

cantates en anderzijds dat dit de enige 
vijf stukken zijn in alle cantates van Bach 
die voldoen aan het ‘Schübler-model’.  
En waar het getal zes een perfect 
getal is (het aantal scheppingsdagen) 
en dit aantal meer voorkwam in cycli 
van Bach-werken (zoals b.v. de zes 
triosonates voor orgel, zes Branden-
burgse Concerten, zes cantates van het 
Weihnachtsoratorium),  zou Bach graag 
een zestal koraalvoorspelen in deze 
uitgave opnemen. Naar mijn inzicht 

Luister zelf naar de uitleg van Kees van Houten
Het is een verrassing om op die manier deze Bach-werken 
te beluisteren. Op zondag 19 januari was dit in een inter-
view met Kees van Houten te beluisteren op Orgelradio 
(te vinden op http://www.musicareligiosa.nl/uitzending.
aspx?lIntEntityId=716). Het is fijn dat Kees van Houten dit tij-
dens een concert dit najaar aan zijn toehoorders wil toelichten 
en de Schübler-koralen zelf tot klinken zal brengen op het daar-
voor zeer geschikte Van Vulpen-orgel in de Christelijk Gerefor-
meerde Kerk aan de Schootsestraat in Eindhoven. Dit concert 
zal plaatsvinden op woensdag 8 oktober 2014 om 20.00 uur.

besloot Bach een nieuw koraalvoorspel 
te componeren: ‘Wo soll ich fliehen 
hin’.” Het is opvallend dat Bach in deze 
titel ook de tekst ‘Auf meinem lieben 
Gott’ opneemt, wat hij – zo zegt Kees 
van Houten - nooit gedaan zou hebben 
wanneer het uit een cantate stamde. 
“Ook kent dit koraal, wat perfect in het 
‘Schübler-model’ past, andere sleutels 
dan de andere vijf koraalvoorspelen. 
Nog boeiender wordt het wanneer we 
de tekst en de melodielijn gaan volgen. 
Kijk eens naar de muzikale zetting van 
het woord ‘adelaarsvlucht’.” Interessant 
wordt het om de instrumentatie van de 
melodie en tegenstemmen in de can-
tates te vergelijken met de mogelijke 
registraties van de Schübler-koralen 
voor orgel. In zijn boek gaat Kees van 
Houten in diverse hoofdstukken in op 
zijn analyse van de cantatedelen en de 
Schübler-koralen waarbij in de cantates 
alle coupletteksten van een kerklied uit-
gewerkt werden. In die analyse laat hij 
ons dit ook in notenbeelden herkennen 
terwijl aan het slot de partituren van de 
cantatedelen zijn opgenomen.

(met het gezongen deel uit de betreffende cantate)  

‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’ BWV 645
 - deel 4 uit de gelijknamige cantate BWV 140 (1731) 
‘Wo soll ich fliehen hin?’ BWV 646
 - geen cantatevoorbeeld
‘Wer nur den lieben Gott lässt walten’ BWV 647
 – deel 4 uit de gelijknamige cantate BWV 93 (1724)
‘Meine Seele erhebt den Herrn’,  BWV 648
 – deel 5 uit de gelijknamige cantate BWV 10 (1724)
‘Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ’ BWV 649
 – deel 3 uit de cantate 
   ‘Bleib bei uns, denn es will Abend werden’, BWV 6 (1725)
‘Kommst du nun Jesu, 
 von Himmel herunter auf Erden?’  BWV 650
 – deel 5 uit de cantate ‘Lobe den Herren, 
    den mächtigen König der Ehren’, BWV 137 (1725)

De zes Schübler-koralen zijn o.a. opgenomen op 
de cd Brabants Orgelrijkdom XII, ‘Orgels in de 
Noordwesthoek’. Sietse van Wijgerden speelt 
deze koralen op het Flentrop-orgel in de Protes-
tantse Kerk te Zevenbergen. 
Voor het bestellen van deze cd zie pagina 51 van 
dit magazine (of kijk op www.brabantorgel.nl).

De zes Schübler-koralen

Een nieuwe visie op de
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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.

ORGELMAKERS

Sound
craftmanship

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

Papieren aangifte voor particulieren
Digitale aangifte voor ondernemers
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Op de hier vermelde cd’s zijn orgelwerken opge-
nomen die werden uitgevoerd tijdens excursies 
van de federatie. De opnamen zijn door Henk 
Kooiker gemaakt met fraaie digitale 24 bits tech-
niek 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 
klankbeelden van waardevolle Brabantse orgels 
worden daarmee voor de toekomst gedocumen-
teerd, een van de doelstellingen van de federatie.
De vertolkte composities, met gebruikte regi-
straties, en geluidsfragmenten zijn te vinden op 
www.brabantorgel.nl onder ‘cd collectie’, waar 
ook de nevenstaande cd’s nog kunnen worden 
besteld zolang de voorraad strekt.

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 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 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 in april 2013 bij 
de voorjaarsexcursie werden beluisterd. 

Deel XIV: op de cd ‘Eindhoven’ staan de 20e 
eeuwse orgels van de Trudo-, Gerardus Majella-, 
Heilig Hart- en Cathrienkerk waarop ook voor het 
merendeel muziek uit die tijd wordt gespeeld.

Deel XV: op de cd ‘Noordoost-Brabant’ hoort 
u Tommy van Doorn, Geert Verhallen en  Henk 
Kooiker. Zij bespelen de orgels van de voor-
jaarsexcursie op 17 mei, die gaat naar Grave, 
Mill, Zeeland en Uden. Leverbaar eind mei.

Deel XVI: op de cd ‘ten zuidoosten van Breda’ 
staan de orgels van de kerken in Chaam, Ulven-
hout, Ginneken en Gilze, die op de najaarsexcur-
sie van 4 oktober worden bezocht. Organisten 
zijn Henk Kooiker, Tommy van Doorn en Laurens 
de Man.
Leverbaar eind oktober.

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

Uitgegeven door 
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Nederland’. 
Het merendeel 
van de orgels 
die Loret 

‘De orgel-
makers Loret 

en hun orgels in 

in Nederland 
bouwde bevindt 

zich in de provincie 
Noord-Brabant. Het boek bevat twee cd’s  
waarop door Brabantse organisten diverse 
Loret-orgels worden bespeeld. 

De BOF op Radio 5
Het was medio 2013 dat radioprogram-
mamaker Kees Schuurman met het 
bestuur van onze Brabantse Orgelfede-
ratie contact opnam. Hij had via onze 
website kennisgemaakt met de inmid-
dels 15 orgel-cd’s in de serie Brabants 
Orgelrijkdom die de afgelopen jaren 
door onze federatie zijn uitgegeven. 
Hij zou graag hier een uitzending aan 
besteden. Na kort overleg met onze 
vice-voorzitter Wim van der Ros werd 
afgesproken dat het twee uitzendingen 
zouden worden in het voorjaar 2014. 
In nauw overleg met onze artistiek 
adviseur Ad van Sleuwen werd aan 
Kees Schuurman het voorstel gedaan 
om niet twee, maar drie uitzendingen 
te besteden aan de Brabantse orgelcul-
tuur, waar Kees Schuurman van harte 
mee instemde.
Op donderdag 16 januari konden Ad 
van Sleuwen en Wim van der Ros 
met Kees Schuurman in de studio in 
Hilversum de eerste twee uitzendingen 
opnemen. De eerste uitzending ging 
over de periode tot de 19e eeuw, de 

ad
ve

rt
en

tie

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)

tweede uitzending over de drie Bra-
bantse orgelmakers die in de 19e eeuw 
gezichtsbepalend waren voor de Bra-
bantse orgelbouw: Smits, Van Hirtum 
en Vollebregt. In die twee uitzendin-
gen werden ook de activiteiten van de 
Brabantse Orgelfederatie besproken. 
Daarbij werden cd-opnames gepresen-
teerd met orgelwerken gespeeld op 
een selectie van orgels uit die periodes. 
Daarvoor werden de door de BOF uitge-
geven cd’s gebruikt (zie ook de pagina 
hiernaast).
Na deze opnames meldde Kees Schuur-
man dat hij graag een vierde uitzending 
wilde wijden aan de orgelmakers Loret, 
naar aanleiding van het door de Bra-
bantse Orgelfederatie uitgegeven boek 
over deze orgelmakers. Bij dit boek zijn 
een tweetal cd’s bijgesloten met orgel-
werken op een achttal orgels van Loret.
Op donderdag 27 februari vonden in 
Hilversum de opnames plaats van de 
derde en vierde uitzending. In de derde 
uitzending werd aandacht besteed aan 
de Brabantse orgels van de 20e eeuw.

In het voorjaar 2014 was 
de Brabantse Orgelfede-
ratie in vier uitzendingen 
van een uur te beluis-
teren op de radio in het 
programma Orgelradio 
van de IKON. 
De uitzendingen zijn nog 
terug te luisteren via de 
website.

 
De radio-uitzendingen waren op de 
zondagavonden 26 januari, 2 februari, 
9 maart en 27 april. 
Deze uitzendingen kunnen via internet 
nog worden beluisterd via de website 
van Musica Religiosa. Ga naar

en zoek in het rechter zoekvak onder 
‘Musica Religiosa gemist’ op boven-
staande uitzendingsdata.

http://www.musicareligiosa.nl
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HEUVELGALERIE 140  |  TICKETS & INFO
MUZIEKGEBOUWEINDHOVEN.NL  |  040.244 20 20

orgelconcerten
op Pels & 

Van Leeuwen-orgel 

ZA 11 OKT ’14 Edward de Geest
 werken van o.a. Dubois, Goemanne, 
 Franck & Bach

ZA 13 DEC ‘14 Jolanda Zwoferink
 Messiaen - La Nativité du Seigneur en meer!

ZA 11 APR ‘15 Elke Voelker
 werken van Händel, Bach, Mendelssohn, 
 Rheinberger e.a.

 14.15 UUR  |  LAGE LANDEN ZAAL  |  € 9
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ORGELBOUWKUNST, 
CULTUUR & AMBACHT IN DE 21E EEUW

NIEUWBOUW • RESTAURATIE • ONDERHOUD
PLATINALAAN 10 - 5234 GH ’S-HERTOGENBOSCH

WWW.PELSENVANLEEUWEN.NL • 073-6412951
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Sint-Hubertuskerk te Membruggen Riemst (B)

Manuaal II Grand Orgue C-g3
Montre 8 pds
Bourdon 16 pds vanaf c
Bourdon 8 pds
Gamba 8 pds
Flûte octaviante 8pds
Prestant 4 pds
Doublette 2 pds
Mixture 2r 3 pds
Trompette basse 8 pds
Trompette haut 8 pds

Manuaal I Positif C-g3
Salicional 8 pds
Bourdon 8 pds
Flûte harmonique 4 pds
Mélophone 4 pds
 
Pédale C-d1
Aangehangen aan GO 
Soubasse 16 pds C-H gekoppeld aan GO
Octave 8 pds C-H gekoppeld aan GO

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

orgelbouwers sinds 1903

Sint-Hubertuskerk te Membruggen, Riemst (B)
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