Het Stevens-/König-orgel (1773/1893) in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara te Oudenbosch.
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Vereniging

Orgelagenda,
website en Ambassadeurs
digitale Om meer te realiseren dan alleen het bestuur en de
met elkaar kunnen ondernemen, zijn amnieuwsbrief adviseurs
bassadeurs aangesteld die in het verlengde van de

De jaarlijkse Noord-Brabantse Orgelagenda, waarin alle concerten en excursies in één uitneembaar
middenkatern zijn opgenomen, vindt u in het midden van dit blad, maar de meest actuele status op
onze website: www.brabantorgel.nl. Dit webadres is ook het communicatiemiddel voor onze individuele en institutionele leden en informatiebron
voor iedereen die iets weten wil over de NoordBrabantse orgelcultuur. De site wordt permanent
uitgebreid met afbeeldingen, inhoudelijke informatie en nieuws over orgels en orgelmuziek.
Voor onze digitale nieuwsbrief kunt u zich opgeven
via de website.
Contactpersoon is Wijtse Rodenburg.
Mail naar info@brabantorgel.nl

bestuursactiviteiten regelmatig taken voor de vereniging uitvoeren. Ambassadeurs zijn de regionale
aanspreekpunten voor de vereniging en het bestuur
en 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 assisteren zij bij het uitvoeren
van allerlei praktische zaken.
De ambassadeurs komen enkele malen per jaar bij
elkaar en overleggen met het bestuur. De uitwisseling van ervaringen en initiatieven leidt daarbij tot
wederzijdse inspiratie. Dat helpt de doelstellingen
van de BOF te realiseren.
Contactpersoon is Geurt Brouwer.
Mail naar penningmeester@brabantorgel.nl

Orgelstatusrapportage
Inmiddels zijn er twee Orgelfestivals voor Nieuwe
Muziek georganiseerd, een initiatief van de Brabantse
Orgelfederatie. Het eerste vond plaats in 2010 in
Eindhoven op een drietal locaties, waaronder het
Muziekgebouw. 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 - muziekinstrumenten 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 van Sleuwen en Jelena Bazova spannende stellingen poneerden.
In 2016 staat het derde Festival voor Nieuwe Muziek gepland.
Contactpersoon is Wim van der Ros.
Mail naar festival@brabantorgel.nl

Excursies

Ook in 2015 belegt de Brabantse Orgelfederatie weer
twee orgelexcursies. Op zaterdag 13 juni bezoeken
wij in het westen van onze provincie een vijftal historische orgels: twee in Fijnaart en drie in Oudenbosch.
Meer info op de pagina’s 8 t/m 13.
De najaarsexcursie gaat op zaterdag 10 oktober
naar ’s-Hertogenbosch, Vlijmen en Heusden. In de
pas gerestaureerde Grote Kerk hopen wij naast
het prachtige en recent gerestaureerde Strümphlerkabinetorgel ook het dan juist na de restauratie herplaatste en ‘herboren’ Bätz-orgel te kunnen beluisteren. Daarna bezoeken wij de bescheiden orgels van
Vlijmen en de Lutherse Kerk in Heusden en eindigen
bij het grote Lohman-orgel in de Grote of Sint-Catharinakerk in Heusden. Meer hierover op de pagina’s
34 t/m 39.
Ook dit jaar speelt ‘jong talent’ op onze excursies.
Tommy van Doorn en Marc Schippers zullen op beide
excursies ons verrassen met hun spel. Ad van
Sleuwen verzorgt in Oudenbosch het slotconcert in
de Basiliek, Jamie de Goei, titularis van de Grote
Kerk in ’s-Hertogenbosch opent de juni-excursie met
zijn spel. Zoals gebruikelijk zal tijdens iedere excursie een cd met recente opnames van deze orgels als
klankdocument worden uitgereikt aan de deelnemers van deze excursies.
Meer en actuele informatie over deze orgel-excursies
op onze website www.brabantorgel.nl
Contactpersonen zijn Henk Kooiker,
Tommy van Doorn en Wim van der Ros.
Mail naar excursie@brabantorgel.nl
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Het monitoren van ons cultuurgoed is een belang
dat ook de RCE, de Rijksdienst voor het Cultureel
Erfgoed, onderschrijft. In nauw samenspel met de
RCE tracht de Brabantse Orgelfederatie aan het
‘Orgelmentorschap’ invulling te geven. 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 Orgelfederatie
zet zich daarom in om eigenaren van orgels hierbij van dienst te zijn door visitatie en rapportage,
uitgevoerd door orgeldeskundigen. In hun orgelstatusrapportage adviseren zij de kerkbesturen hoe
zij hun orgel(s) zo goed mogelijk kunnen beheren.
De mentoren zijn onafhankelijk en worden waar
mogelijk begeleid door een bestuurslid. Het is een
van de prioriteiten van de Brabantse Orgelfederatie, daarbij gesteund door de RCE en Provincie
Noord-Brabant, die met name in het kader van
monumentenzorg het belang hiervan onderstreept.
Contactpersonen Henk Kooiker en Wim van der Ros.
Mail naar beheer@brabantorgel.nl

Documentatie
Vanaf de oprichting van de Brabantse Orgelfederatie
beijvert onze vereniging zich voor het documenteren
van ‘Brabants Orgelrijkdom’.
Orgelbeschrijvingen en foto’s
Dit gebeurt door middel van publicaties in ons
jaarlijks (gratis!) verschijnend magazine ‘Brabants
Orgelrijkdom’ en door middel van onze website.
Hierop staan inmiddels meer dan 180 (!) uitgebreid
beschreven orgels. Continu wordt ons bestand geactualiseerd en uitgebreid.
Ook verscheen in 2011 een unieke documentatie in
de vorm van een boek over ‘De orgelmakers Loret
en hun orgels in Nederland’. In het boek zijn twee
cd’s opgenomen waarop het orgelspel op een achttal Brabantse Loret-orgels beluisterd kan worden;
dat maakt deze uitgave tot een uniek verzamelobject.
Klankdocumenten
Tevens verschijnen jaarlijks minimaal twee cd’s als
klankdocumenten van ‘Brabants Orgelrijkdom’. Op
deze wijze zijn inmiddels de recente klanken van
ruim 70 orgels in onze provincie vastgelegd.
Meer informatie over onze verenigingsuitgaven
treft u op pagina 51 van dit magazine.
Contactpersoon is Wim van der Ros.
Mail naar documentatie@brabantorgel.nl
of Wijtse Rodenburg via info@brabantorgel.nl

De provincie Noord-Brabant heeft een rijk
orgelbezit dat zeer de moeite waard is om
als cultureel erfgoed in stand te worden
gehouden. Veel grote en kleine orgelkringen waar regelmatig concerten worden
georganiseerd, rekenen op een grotere belangstelling dan de laatste jaren het geval
was. In de loop der tijd is het orgel steeds
onbekender geworden mede als gevolg van
de ontkerkelijking. Veel mensen komen
niet meer als vanzelfsprekend met dit
prachtige instrument in aanraking. Om het
tij te keren en de orgels en orgelmuziek
een nieuwe impuls te geven, ontwikkelt
de Vereniging Brabantse Orgelfederatie
ambitieuze plannen. Met een bestuur dat
samenwerkt met de meeste Brabantse
orgelkringen en andere belanghebbenden,
veelal leden van de Vereniging, zet de
federatie zich in om onderstaande doelstellingen te realiseren.
Doelstelling
De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel
om het culturele erfgoed dat het orgel
vormt in stand te houden en om de orgelcultuur in het algemeen, en die van NoordBrabant in het bijzonder, te bevorderen.
Zij wil dit bereiken door de interesse voor
het orgel te vergroten, door de samenwerking tussen de diverse orgelkringen
te stimuleren en door het organiseren van
diverse activiteiten op het gebied van het
orgel. Brabantse orgelkringen, maar ook
individuele organisten en belangstellenden
kunnen lid worden van onze vereniging.
Bestuur
Het bestuur 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 ons
begeleidt in diverse trajecten. Dat geldt
niet alleen op het artistieke niveau rond
de samenstelling van excursies, te spelen
werken en de daarbij op te nemen cd’s,
het geldt ook bij de voorbereiding van o.a.
radio-uitzendingen. Maar ook voor het
monitoren van orgels en de advisering van
parochie- en kerkbesturen op het gebeid
van een goed beheer van hun orgel(s)
kunnen wij deze kwaliteiten in de persoon
van een of meer adviseurs bieden. Graag
noemen wij een drietal ‘vaste’ adviseurs
van onze vereniging:
- Ad van Sleuwen, docent aan het Fontys
Conservatorium te Tilburg, organist van de
parochiekerk in Hilvarenbeek.
- Henk Kooiker, lid van het College van
Orgeladviseurs in Nederland, akoestisch
adviseur, opnametechnicus, organist van
de Waalse Kerk in Den Haag en tweede
organist van de Agnus Deï-kerk in Waalre.
- Tommy van Doorn, organist van de Basiliek in Boxtel.

“

inhoud:

“Dit jaar zijn wij als Vereniging Brabantse Orgelfederatie voor
de achtste keer in de gelegenheid om middels deze gratis uitgave
van het magazine ‘Brabants Orgelrijkdom’ iets te laten zien van
wat onze provincie te bieden heeft op het gebied van orgels en
orgelcultuur. Voor dit bijzondere ‘klinkend culturele erfgoed’
zetten zich onze ruim 40 orgelkringen en vele persoonlijke leden
in om van de ruim 250 Noord-Brabantse orgelconcerten telkens
iets bijzonders te maken. In het middenkatern vindt u die concerten in de orgelagenda. Zelf organiseert de Federatie jaarlijks
twee orgelexcursies die zeer de moeite waard zijn. De bezochte
orgels worden op cd vastgelegd om het klankbeeld voor de toekomst te bewaren. In dit magazine worden beide excursies uitgebreid aangekondigd. Verder vindt u er interviews met enkele
enthousiaste organisten en orgelliefhebbers en u leest over het
onderhoud en herstel van Brabantse orgels. Dat
er steeds meer problemen zijn door de urgenter
wordende kerksluitingen, waarbij orgels achterblijven in gesloten kerken zonder bestemming,
komt ook aan de orde.
Wij danken onze adverteerders en onze sponsor
die deze uitgave mogelijk maken en ik hoop dat
velen dit jaar weer met ons mogen meegenieten
van de uiterlijke en klinkende pracht van de
vele Brabantse orgels die wij rijk zijn.
Bent u geïnteresseerd geraakt?
Kijk dan eens op onze website
www.brabantorgel.nl waar u over
alle orgels en hun locaties heel veel
informatie zult vinden.”
Frank Petter
Voorzitter
Vereniging Brabantse Orgelfederatie
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Véronique van den Engh
Véronique van den Engh treffen we graag op de orgelbank
van het prachtige hoofdorgel van de Kathedrale Basiliek
Sint Jan in ’s-Hertogenbosch, een orgel van een bijzondere
schoonheid en een dito historie.
Maar voor een gesprek is het wat gemakkelijker haar te treffen
in haar thuissituatie, waar in ieder geval ook een orgelbank ons
een prima basis geeft voor een blik in haar orgelwereld.

“Eerst piano spelen
en daarna orgel!”

De opa van Véronique, Paulus
Broersen, was in de Heilig Hartkerk
in Haarlem organist en dirigent
van een jongenskoor. Zijn zoon Aat
nam het organistschap daar van
hem over. “En als 5-jarige bij hem
zittend op de orgelbank schijn ik
gezegd te hebben “Dat wil ik ook”.
Dat zou wel mogen, maar er werd
me wel duidelijk aangezegd: “Eerst
piano spelen en daarna orgel!”.
Je moest eerst kunnen lezen, dus
vanaf mijn 7e jaar ging ik op pianoles. Mijn ouders verhuisden naar
’s-Hertogenbosch, waar ik geboren ben. Daar kreeg ik mijn eerste
pianolessen. Ook ging ik vanaf mijn
12e zingen in het meisjeskoor van
de Schola van de Sint Jan, dat drie
jaar eerder door Maurice Pirenne
was opgericht. De keus tussen orgel
of hockey was uiteindelijk niet zo
moeilijk: ik koos voor orgel. Vanaf
mijn 14e ging ik dan ook iedere
twee weken op zondag met de trein
naar Haarlem om bij mijn oom Aat
Broersen, leerling van Albert de
Klerk en eveneens dirigent-organist
van de Heilig Hartkerk, orgelles te
nemen. In Den Bosch kon ik
gelukkig op diverse orgels,
zoals dat van de Sint Cathrien,
studeren.”

De ‘klik’ met
Maurice

“Mede door mijn ervaringen met Maurice Pirenne
koos ik bewust voor het
conservatorium
in Tilburg
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‘Op de orgelbank’

waar hij docent orgel was. Zijn manier van muziek maken was ik gewend van het koor. Hoe hij omging
met melodische lijnen, daar wilde
ik verder mee. De laatste twee
jaren van de middelbare school
deed ik daar de vooropleiding. En
dan krijg je ineens bij de Schola bij
Allerzielen een vuurdoop: “Huub
ten Hacken is er niet en er móet De
profundis van Von Gluck gezongen
worden met orgel. Jij speelt straks
orgel, ga op de plebanie maar
even studeren.” En ik had maar
20 minuten…. Het werd in Tilburg
uiteraard hoofdvak orgel en bijvak
piano (bij Max Geene en Cecile de
Grijs), en vanaf het tweede jaar ook
koordirectie (bij Cees Rotteveel).
Ik vergeet nooit meer dat Maurice
me in 1978 hier in de Grote Kerk
op ‘het Bätz’ vroeg te registreren
bij een concert van hem. Er was
duidelijk een ‘klik’, dat was wederzijds en dat heeft veel bepaald in
mijn muzikale leven. Maar ook zo
bijzonder wanneer je voor het eerst
Maurice bij het koor moet vervangen, zo bijzonder dat het ook gaat
wanneer hij er niet is. Ik verving
steeds vaker de organist en de rector cantus, stond klaar voor beiden.
Wel een luxe situatie voor Sint Jan,
koor en organist.”

‘t Zit in de familie

“Zoals ik heb aangegeven waren
mijn voorouders actief in de muziek. Mijn moeder en broer spelen
viool. En mijn man Paul Leenders
heb ik leren kennen op de Schola
waar hij op het jongenskoor zong
en later ‘proost’ (voorzitter) werd
van de Schola. Ook onze beide
kinderen zingen in de Schola
Cantorum. Je moet kinderen ook
in contact laten komen met muziek. Daarin moet je ze opvoeden!
Ouders moeten daarvan het belang
inzien. Het is een stukje leervermogen, concentratie, samen muziek
maken. Je geeft de kinderen een
scala aan vaardigheden mee, en
ze maken b.v. op de Schola ook
een stuk geschiedenis mee en zijn
onderdeel daarvan! Ik ben er best
trots op dat ik vanaf 1983 ruim 25
jaar assistent-organist en vanaf
1985 ruim 20 jaar assistent-dirigent
ben geweest en sinds 1989 docent
ben van de Schola Cantorum. Afgelopen Ceciliafeest van de Schola
vierde ik mijn 40-jarig jubileum als
lid van het koor. 34 jaar zingend lid
en 6 jaar ambtshalve lid als organist.
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interview Wim van der Ros
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Véronique
van den Engh

Ik werd gehuldigd met het goud
van de NSGV. Bijzonder daarbij
was dat toen ook mijn dochter haar
12½-jarig jubileum vierde.”

Kerkmusicus
of concertorganist?

“Ik zie mezelf primair als kerkmusicus. En voor de concerten pak ik
beet wat ‘voorbij komt’. Dat is wel
een stok achter de deur voor de
studie van weer ander werk. Overigens speel ik voor en na de mis in
de Sint Jan altijd een groter werk
uit de literatuur. Ik houd me bij
mijn muziek wel nadrukkelijk aan
het kerkelijk jaar. En je merkt dat
dat ontzettend gewaardeerd wordt.
Wat nu wel weer zo jammer is, is
dat de parochie hier gewoon aan
het bezuinigen is op kerkmuziek.
Dan moet je de helft van je uren
inleveren. Ook de Schola, waarvan
Jeroen Felix de huidige dirigent is,
heeft daaronder te lijden! Triest en
een zeer zorgelijke ontwikkeling.
Ik stimuleer de concertpraktijk ook
graag vanuit mijn functie als bestuurslid bij de Stichting Orgelkring
‘Hendrik Niehoff’ hier in Den Bosch.
Sinds vorig jaar organiseren we
in de maand juni ook altijd ‘JuniJunior-concerten’. Die vinden plaats
in de serie maar daardoor betrek je
wel de jongeren erbij.”

Hoe karakteriseer
je het orgel?

“Op dit orgel kan veel. Het is geen
typisch Bach-orgel. Het belangrijkste is dat het instrument zo’n
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eenheid vormt. Dat heb ik ook
geprobeerd met de recente cd aan
te geven. De organist is de vertaler
van het stuk naar het instrument;
daarmee moet je uiteraard rekening houden met het orgel zelf, zijn
speelaard en klankkleuren, maar
ook met de akoestiek van de kerk.
En dan moet je wel concessies
doen bij b.v. de Franse romantiek;
je hebt geen zachtere hobo of een
zwelwerk. Maar waarom zou ik de
toehoorders Franck onthouden?
Het koororgel is natuurlijk ‘Frans
getint’. Daar heb je dan ook een
heel andere manier van muziek
maken en daar doe ik dus ook veel
met het koor. We hebben hier trouwens veel gedaan. Bas de Vroome
heeft hier op het koororgel ook wel
Distler gespeeld. Samenspel van
een koperkwintet van het Brabants
orkest met het orgel. Maar wat ook
kan is een stuk voor twee orgels.
Samen met Willem Hörmann en ook
Stephan van de Wijgert hebben we
het verschil in toonhoogte weten te
overwinnen!”

“Orgelspelen is
het bedrijven
van topsport!”

“Het is natuurlijk geweldig dat
ik zowel van Maurice Pirenne als
van Louis Toebosch van zo dichtbij zoveel heb mogen leren. Alles
heeft daardoor een andere dimensie gekregen. Hoe zij het alles ook
voorbereidden, het hele traject.
En ook hoe je omgaat met je programma’s. Maurice wisselde erg af

in zijn programmering, en dat doe
ik ook; dat is verfrissend voor de
toehoorders. Het is heel jammer
dat parochiebesturen er geen idee
van hebben dat je voor iedere uitvoering flink moet studeren. Zoals
een topsporter continu in training is
om het voor hem beste resultaat te
bereiken, zo studeert een organist
flink voor iedere uitvoering. Onbegrijpelijk dat ze dan durven zeggen
“Dat heb je toch weleens gespeeld,
dat doe je toch zo”. Nee, orgelspelen is het bedrijven van topsport!”

Verknocht
aan de Sint Jan?

“Ik ben muzikaal voor een belangrijk deel ‘opgegroeid’ in de Sint-Jan.
Heel dichtbij en nauw samenwerkend met Maurice. Hij wist mensen
boven zichzelf uit te tillen. Kenmerkend was zijn gezegde: “Liever de
helft helemaal goed dan helemaal
voor de helft goed.” Dat draag ik
graag met me mee. En dan dankbaar terugdenken aan het moment
dat ik gebeld werd door Plebaan
Van Rossem met de vraag “Wil jij
hier de organist worden?” Je kan
dromen hebben, je kan vervangend
organist zijn, maar hiermee gaf
Maurice me ook het vertrouwen,
dat maakt ook strijdbaar en dat zit
diep geworteld. Maurice had het
zelf geregeld met het kerkbestuur
en met de Rector Cantus, die het
unaniem met hem eens waren. Ik
heb zijn muzikale wijsheid mogen
ervaren en daarop kan ik voortgaan
hier in de Sint Jan.”

Orgelbouwer
Michaël Maarschalkerweerd
100 jaar geleden overleden...
Het jaar 2015 is uitgeroepen tot
‘Michaël Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar’
omdat het honderd jaar geleden is
dat deze Utrechtse orgelbouwer overleed.

Michaël Maarschalkerweerd (18381915) leerde het orgelmakersvak
van zijn vader Pieter, die op zijn
beurt het vak had geleerd bij de
bekende orgelmaker Jonathan Bätz.
Zijn werkplaats bevond zich vlakbij de Sint-Catharinakathedraal.
Michaël was een pionier en ging
op zoek naar een nieuwe, eigentijdse romantische klank. Daarvoor
reisde hij naar Parijs naar zijn grote
voorbeeld Aristide Cavaillé-Coll,
naar België, Duitsland en Zwitserland. Hij wist orgels te bouwen die
een nieuwe klankenwereld openden
zonder hun Nederlandse afkomst
te verloochenen en daarmee de
aanzet zouden zijn tot het ‘Moderne
Nederlandse orgel’. Aanvankelijk
had hij met name rooms-katholieke
klanten, maar mede door zijn
enorme kennis en vakmanschap
werd hij ook gevraagd door kerken
van andere denominaties en concertzalen. Van de ca. 200 door hem
gebouwde orgels zijn er nog 127 in
gebruik; acht liggen er in opslag.
Orgels van grote statuur van zijn
hand zijn te vinden in o.m. het
Concertgebouw in Amsterdam, de
Augustijnerkerk (Paterskerk) in
Eindhoven, de Basiliek Sint Jan in
Oosterhout, de O.L.Vrouwebasiliek
(‘Peperbus’) te Zwolle en in de kathedrale kerk van Sint Catharina te
Utrecht. Michaël Maarschalkerweerd
wist een klank aan zijn orgels
te ontlokken, die getypeerd kan
worden als ‘dé klank tussen hemel

en aarde’. Zijn orgels vormen een
wezenlijk onderdeel van de orgellandkaart van Nederland.
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“Het is geweldig dat in 2017
de orgelkas 400 jaar oud is, de
mooiste van Nederland, die ik
‘de Nachtwacht van ’s-Hertogenbosch’ noem. Dan komt er een
boek uit met de neerslag van
een 10 jaar durend onderzoek
naar de kas door Frans Sluijter;
met prachtige foto’s van Marc
Bolsius en met medewerking
van Wies van Leeuwen. Daar
kijk ik echt naar uit. Een droom
van mij om al het fraaie beeldsnijwerk met foto’s naar beneden
te halen, zodat alle mensen
ervan kunnen genieten.”

Herdenkingsjaar

Het herdenkingsjaar werd dit voorjaar geopend op vrijdag 27 februari,
de honderdste sterfdag van Michaël
Maarschalkerweerd, in de SintCatharinakathedraal te Utrecht. Het
concert, dichtbij de plek waar ooit
het atelier van Maarschalkerweerd
& Zoon was, vormde tevens het
startsein voor de Maarschalkerweerd Muziektour, die zich tot eind
oktober dit jaar in een groot aantal
kerken met Maarschalkerweerdorgels zal afspelen. Op 27 juni
wordt er in het Utrechtse Catharijneconvent naast de Sint-Catharinakathedraal een symposium over de
orgelmaker Michaël Maarschalkerweerd gehouden. In dat weekend
start tijdens ‘Kerken Kijken Utrecht’
ook de tentoonstelling over zijn
leven en werk in de Nicolaïkerk.
Na verloop van tijd verhuist deze
tentoonstelling naar het Nationaal
Orgelmuseum in Elburg.
Ook is een website gerealiseerd
(www.maarschalkerweerd.info),
waarop o.m. een overzicht te vinden
is van alle orgels die door Maarschalkerweerd zijn gebouwd, een
uitgebreide pagina met beeld en geluid van dertien Maarschalkerweerdorgels (van Amsterdam tot Zwolle),
een fotoblog en een agenda met alle
evenementen in het herdenkingsjaar.

Orgel in Oosterhout 125 jaar
Ook in Noord-Brabant wordt aan dit herdenkingsjaar op
diverse plaatsen aandacht besteed. Bijzonder is dat het
Maarschalkerweerd-orgel in de Basiliek Sint Jan in Oosterhout dit jaar 125 jaar bestaat. Dit wordt door de Stichting
Ludens aangegrepen om het Oosterhoutse Maarschalkerweerd Herdenkingsjaar extra in de schijnwerpers te zetten.
In de Basiliek valt het tweeklaviers en 25 stemmen grote orgel, hoog op de tribune, helemaal niet op omdat bij de symmetrische opzet het centrale glas-in-lood raam werd vrijgehouden. Links daarvan is het Hoofdwerk opgesteld en rechts
vooraan is het Zwelwerk in een kas gebouwd en daarachter
het Pedaal. Er zijn geen frontpijpen te zien.
Meer info over de Maarschalkerweerd-orgels
in Noord-Brabant op www.brabantorgel.nl.

Bergeijk

De Hofkerk van Bergeijk vond 15 jaar geleden bij
orgelbouwer Slooff een voor de kerk geschikt Maarschalkerweerd-orgel uit 1902 in opslag. Het was het
voormalige pneumatische orgel van de NH Kerk te
Geervliet. Slooff gebruikte kas en pijpwerk voor de
bouw van een mechanisch twee-klaviersorgel met 22
stemmen dat in juni 2001 in gebruik werd genomen.

Gerco Schaap / Wim van der Ros

O

De Nachtwacht van
‘s-Hertogenbosch...
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Dispositie

(1)

Wim van der Ros

Fijnaart &
Op zaterdag 13 juni dit jaar wordt een orgelOudenbosch
excursie belegd naar een vijftal kerken in het

8

westen van onze provincie. Zoals gebruikelijk
organiseren wij als Brabantse Orgelfederatie de
excursies samen met het maandblad De Orgelvriend en de afdeling Noord-Brabant van de Koninklijke Vereniging van Organisten en Kerkmusici,
de KVOK.
In de Dorpskerk (1) en de Ontmoetingskerk (2)
van Fijnaart bevinden zich twee orgels met hun
wortels respectievelijk in 1877, van de Brabantse orgelmaker Rogier, en in 1873, van de orgelmaker Witte. In Oudenbosch worden drie kerken
bezocht die eveneens bijzondere orgels hebben.
In de kapel van Saint Louis (3) staat een orgel
uit 1894, gebouwd door orgelmaker Van den Bijlaardt. In 1850 bouwde orgelmaker Knipscheer
voor de Protestantse Kerk (4) een orgel waarvoor hij gebruik maakte van een oud binnenwerk
uit ca. 1770. En de Basiliek (5) heeft een orgel
dat de orgelmaker Stevens in 1893 achter een
bijzonder Romeins georiënteerd front bouwde,
waarin hij o.a. het pijpwerk gebruikte van het
orgel van Ludwig König (uit 1773) uit de oude
parochiekerk.
Een vijftal bijzondere orgels die op deze dag gepresenteerd worden door de organisten Ad van
Sleuwen, Tommy van Doorn en Marc Schippers.
Zoals gebruikelijk wordt vooraf een cd opgenomen waarop
deze drie organisten de orgels
bespelen met werken welke
zij ook tijdens de excursie ten
gehore zullen brengen. Deelnemers aan de excursie ontvangen deze cd aan het eind van de excursiedag.
De deelnemersbijdrage, inclusief cd en programmaboekje, bedraagt € 15,- per persoon.
Deelnemers wordt verzocht hun deelname
uiterlijk 6 juni te bevestigen via:
excursie@brabantorgel.nl.
De laatste informatie over deze excursie is
te vinden op de website: www.brabantorgel.nl

(2)

Hoofdwerk C-f3
Bourdon
1877 16 vt
Prestant discant 1877 8 vt
Holpijp vanaf c 1877 8 vt
Octaaf vanaf Gis 1877 4 vt
Octaaf
2 vt
Mixtuur 11/3’
3-4 st
Cornet discant 1877 5 st
Trompet B/D
8 vt
Positief
Roerfluit
Fluit
Flageolet
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V

1

Dorpskerk
Fijnaart
Voorjaarsexcursie

Voorjaarsexcursie zaterdag 13 juni
Westen
van Brabant....

8 vt
1877 4 vt

Pedaal C-d’
Bourdon
(transmissie)

2 vt
16 vt

Koppelingen
Hoofdwerk–Positief
Pedaal–Hoofdwerk
Pedaal–Positief

(3)

(4)

(5)

Speelhulpen:
Tremulant, Calcant.
Temperatuur
evenredig zwevend.
Winddruk 75 mm Wk

D

De Dorpskerk aan de Kerkring is inmiddels de
derde kerk op deze plaats. De eerste kerk, meer
bescheiden van opzet, was één van de eerste
hervormde kerken in ons land. De huidige kerk uit
1876 is ontworpen door C. Blansjaar en verving zijn
17e eeuwse oud en bouwvallig geworden ‘voorganger’.
Deze kerk met gestucte plafonds bezit nog de oude
preekstoel uit 1674.
In 1877 bouwde C.J. Rogier, orgelmaker te Bergen
op Zoom, een nieuw eenklaviers orgel voor deze
kerk. Dit instrument werd in 1924 door Standaart
omgebouwd tot een pneumatisch orgel waarbij hij
de oude kas en delen van het pijpwerk van Rogier
handhaafde.
In 1979 werd besloten tot nieuwbouw van een

mechanisch orgel in de stijl van Rogier, waarbij
de oude windvoorziening (magazijnbalg met drie
schepbalgen, inclusief slinger en krukas) en het
oude pijpwerk van Rogier werden gebruikt. Er werd
voor gekozen het orgel als tweeklaviers instrument
te disponeren. Orgelmaker Verschueren bouwde
dit instrument waarbij hij het nieuwe pijpwerk in
de factuur van Rogier maakte. Hij vervaardigde ook
een nieuwe gecombineerde windlade met een dubbele ventielkast voor de beide manualen. Ook de
klaviatuur werd door Verschueren vervaardigd naar
voorbeeld van de orgels van Rogier in Bergen op
Zoom (v.h. Lutherse Kerk, thans Gertrudiskerk) en
Oud-Vossemeer. De pedaalstem is uitgevoerd als
mechanische transmissie.
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2

3

Broeders van Saint Louis
Grote Kapel
Voorjaarsexcursie
Oudenbosch

Brabants Orgelrijkdom 2015

Ontmoetingskerk
Fijnaart
Voorjaarsexcursie

Dispositie
Hoofdwerk C-f3
Bourdon
16 vt
Prestant
8 vt
Cello
8 vt
Holpijp
8 vt
Prestant
4 vt
Fluit
4 vt
Octaaf
2 vt
Trompet
8 vt

Dispositie
Manuaal I C-f3
Bourdon
Prestant
Octaaf
Doublet
Cornet
Trompet B/D
Manuaal II
Viola
Holfluit
Fluit
Pedaal C-d’
Bourdon
(transmissie)

I

In deze zaalkerk uit 1888 bevindt zich een bijzonder orgel. In 1990 werd in de oude kas van de
orgelmaker A.S.J. Dekker uit 1914 een historisch
binnenwerk geplaatst dat al vele ‘verhuizingen’
had doorstaan.
Oorspronkelijk bouwde J.F. Witte in 1872 een
nieuw orgel voor de Prinsenkerk in Rotterdam.
Na sluiting van deze kerk in 1907 heeft het orgel
tijdelijk in de Grote of Sint Laurenskerk in Rotterdam
gestaan. In 1913 werd het orgel verkocht en overgeplaatst naar de Rehobothkerk te AmsterdamWatergraafsmeer. Een grote ombouw door De Koff
in 1931 deed de oude orgelkas ‘sneuvelen’. Ook
later werden nog de nodige wijzigingen aange-
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16 vt
8 vt
4 vt
1-3 st
1-2 st
8 vt

Positief
Bourdon
Viola di Gamba
Salicional
Fluit Harmoniek
Gemshoorn
Tremulant.

8 vt
8 vt
4 vt

Pedaal C-d1
Subbas
Open Fluit

Ventiel

bracht. Na sluiting van deze kerk in 1971 werd het
orgel verkocht aan de Christelijk Gereformeerde
Kerk te Assen en opgeslagen door Will Boegem.
Toen deze kerk in Assen uiteindelijk in 1981 een
nieuw orgel liet bouwen door Kaat & Tijhuis te
Kampen, nam laatstgenoemde het orgel van Witte
in. Enkele stemmen gebruikte deze orgelmaker bij
restauraties van andere orgels van Witte.
Onder advies van Hans van der Harst en Teus
den Toom werd in 1990 in de kas van Dekker het
Witte-orgel met het van hem resterende pijpwerk
gereconstrueerd. Het Witte-orgel in de Hervormde
kerk te Rijswijk (Betuwe) was nagenoeg identiek
van opzet en heeft hierbij als voorbeeld gediend.

vt
vt
vt
vt
vt

16 vt
8 vt

Koppelingen:
Hoofdwerk - Positief
Pedaal - Hoofdwerk
Pedaal - Positief

16 vt

Koppelingen
Manuaal I – Manuaal II
Keerkoppel
Pedaal – Man.I/Man.II
(trede)

8
8
4
4
2

V

Voor het in 1840 opgerichte jongensinternaat
Saint Louis werd in 1865/1866 de grote Kapel
en in 1888 de koepel gebouwd. De kerk is geïnspireerd op de Romeinse barok waarbij de voorgevel
een navolging is van de façade van St. Jan van
Lateranen te Rome.
In 1894 werd het nieuwe door J.J. van den Bijlaardt
uit Dordrecht gebouwde orgel in gebruik genomen.
Een vrij pedaal met twee stemmen werd in 1934
toegevoegd door Vermeulen. In 1990/1991 werd
het orgel onder advies van Jos Laus gerestaureerd
door de orgelmakers Pels & Van Leeuwen te
’s-Hertogenbosch. De lade van het positief, van
oudere makelij, is direct boven de klaviatuur als

Mechanische sleepladen
Temperatuur:
evenredig zwevend
Toonhoogte a1= 440 Hz
Winddruk 80 mm Wk

‘dwarswerk’ aangebracht. Op dit positief is bij de
restauratie, waar origineel pijpwerk verdwenen
was, historisch en ouder pijpwerk geplaatst dat
elders overbodig was. De nieuwe Salicional 4’ van
het Positief is b.v. afkomstig van de gebroeders
Gradussen en was eerder door hen geplaatst in het
Smits-orgel in Gemert. Het pneumatische pedaal
van Vermeulen is vervangen door een nieuw
mechanisch pedaal. De magazijnbalg en de schepbalgen bevinden zich in de onderkas. In een bijzonder
kamertje aan de rechterzijde van het orgel is een
gereconstrueerde basculettrede aangebracht.
Na herstel van de orgelkas werd deze geschilderd
door de gebr. De Jongh te Waardenburg.
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4

Protestantse Kerk
Oudenbosch
Voorjaarsexcursie

5

Basiliek van de
Voorjaarsexcursie H.H. Agatha en Barbara
Oudenbosch
Dispositie
Hoofdwerk C-f3
Bourdon
16 vt
Prestant
8 vt
Holpijp
8 vt
Quint B
6 vt
Octaaf
4 vt
Quint
3 vt
Superoctaaf
2 vt
Mixtuur
4 st
Cornet
4 st
Trompet
8 vt
Clairon
4 vt
Bovenwerk
Prestant D
Gedakt B/D
Viola di Gamba D
Prestant
Gemshoorn
Quintfluit
Woudfluit
Tintinnabulum D
Fourniture
Basson
Vox Humana
Tremulant

Dispositie
Manuaal C-f3
Prestant D
Holpijp B/D
Octaaf B/D ¹)
Fluit B/D
Quint B/D
Octaaf B/D
Fluit B/D ²)
Terts D ²)
Quint D ²)
Sifflet B ²)
Octaaf B
Sexquialter D
Mixtuur B/D
Tremulant ²)

8 vt
8 vt
4 vt
4 vt
3 vt
2 vt
2 vt
1 3/5 vt
1 ½ vt
1 vt
1 vt
2 st
3 st

Pedaal C-f1
Principaal
Subbas
Octaafbas
Octaaf
Bombarde
Trompet

¹) = bas uit 1978
²) = geheel 1978

D

Mechanische sleeplade
Temperatuur
Werckmeister II
Toonhoogte a¹ = 446 Hz.
Winddruk 69mm Wk.
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16
16
8
4
16
8

vt
vt
vt
vt
vt
vt

Koppelingen:
Hoofdwerk-Bovenwerk
Pedaal-Hoofdwerk
Pedaal-Bovenwerk

Pedaal
Aangehangen.

De Protestantse Kerk in Oudenbosch werd gebouwd
in 1819. Hermanus Knipscheer bouwde in 1850
hier een éénklaviers orgel waarbij hij gebruik
maakte van ouder materiaal uit ca. 1770.
In 1971 werd het orgel gedemonteerd in verband
met de kerkrestauratie en kon nader onderzoek
plaatsvinden.
In maart 1978 startte Verschueren met de restauratie waarbij als uitgangspunt de situatie van het
binnenwerk van voor 1850 gold. Wie de bouwer
van dat werk oorspronkelijk is geweest, is niet

8 vt
8 vt
8 vt
4 vt
4 vt
3 vt
2 vt
3 st
3 st
8 vt
8 vt

duidelijk. In 1770 moet de (chromatische) lade
zijn uitgebreid van C-d³ naar f³. De oorspronkelijke aanleg was met een stekermechaniek. Het
oude pijpwerk moet dateren van eind 17e eeuw.
De magazijnbalg die Knipscheer plaatste lijkt
afkomstig te zijn uit de werkplaats van Kam &
Van der Meulen. Een potloodaantekening in de
orgelkas zou daar ook op kunnen duiden. Adviseur
bij de restauratie was Hans Erné. In 1999 is wederom
i.v.m. een kerkrestauratie het orgel gedemonteerd
en herplaatst door Verschueren Orgelbouw.

D

De basiliek in Oudenbosch werd van 1867 tot 1880
gebouwd onder architectuur van P.J.H. Cuypers naar
voorbeeld van de Sint Pieter in Rome. De voorgevel uit
1892 is ontworpen naar voorbeeld van de San Giovanni
di Laterano in Rome door G.J. van Swaay, die ook het
hoogaltaar ontwierp naar het altaar in de Sint Pieter in
Rome. In deze ‘kleine Sint Pieter’ werd in 1883 het orgel
uit de oude kerk geplaatst. Dat was in 1773 door Ludwig
König als éénklaviers orgel gebouwd voor de toen Hervormde Kerk die in 1799 overging in rooms-katholieke
handen. Het werd geplaatst achter een nieuw front
geinspireerd op het orgel uit 1582 van de Sacramentskerk in de Sint Pieter in Rome. Achter dit front plaatste
de Belgische bouwer Stevens in 1893 een nieuw orgel.
Het oude pijpwerk van König werd als basis voor het
hoofdwerk gebruikt. Als positief gebruikte Stevens veel

Mechanische sleepladen
Temperatuur:
evenredig zwevend.
Toonhoogte a¹ = 440 Hz.
Winddruk 84 mm Wk.

- waarschijnlijk Vlaams - vroeg 19e-eeuws pijpwerk. Het
orgel had bij oplevering 20 stemmen met aangehangen
pedaal, mechanische tractuur en een vrijstaande speeltafel. In 1941 bouwde Vermeulen met de bestaande
windvoorziening en het oude pijpwerk een nieuw
elektro-pneumatisch orgel met vrij pedaal. In 1990
bouwde Verschueren een nieuw orgel in de oude kas,
weer met de bestaande windvoorziening en het oude
pijpwerk. Het hoofdwerk werd hersteld in de stijl van
König, terwijl voor het bovenwerk het vroeg 19e-eeuws
pijpwerk van Stevens werd gebruikt, aangevuld met de
Tintinnabulum, de Fourniture en de twee tongwerken
naar voorbeeld van König. Ook werden nieuwe windladen, mechanieken en tractuur gemaakt in de stijl van
deze bouwer. Adviseur bij deze reconstructie was Hans
van der Harst.
(Zie ook de voorpagina)
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Interview Wijtse Rodenburg
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Nico van Durens belangstelling
voor orgelbouw werd gewekt toen
hij als negenjarige kleine jongen in
zijn geboorteplaats Reek het boekje
‘Schaijk en Reek in oude ansichten’
onder ogen kreeg. Het was zo’n
boekje uit de reeks waarbij begin
zeventiger jaren bijna elke plaats
in Nederland werd beschreven aan
de hand van oude ansichtkaarten.
Hierin stond een oude foto van het
orgel dat Nicolaas Smits bouwde
voor de Sint-Antoniuskerk van
Reek. Dit was een van de eerste
orgels van de befaamde orgelbouwersfamilie Smits die vroeger in Reek
gevestigd was.
Dit indrukwekkende drieklaviersorgel met 43 registers was door
hen geschonken aan de kerk en
diende in feite als visitekaartje van
hun kunnen. Toen men de kerk in
1926 afbrak werd het orgel ook
vernietigd. Nico las als kind in het
boekje: ‘Helaas is met de kerk ook
“de Stem van Reek” zonder noodzaak gesloopt!’. Het maakte zoveel
indruk op hem dat dat prachtige
orgel er niet meer was. Hij las het
artikeltje wel honderd keer over. Zo
werd dat het begin van zijn passie
voor orgels. Toen in 1972 eindelijk een klein orgel van Flaes door
Verschueren in de Antoniuskerk
werd geplaatst, was Nico zo blij
dat de kerk eindelijk weer een echt
pijporgel had…

Veelzijdig
orgelrestaurateur

De drie jaar oudere Leon van den
Brand zat in die tijd op het Conservatorium van Amsterdam en
was een vriend van zijn broers. Zo
kwam het dat Nico orgelles van
hem kreeg. Leon was betrokken bij
veel orgels in de omgeving die een
voor een door Vermeulen Orgelbouw
uit Weert werden gerestaureerd,
waaronder dat van Teeffelen dat in
1975 onderhanden werd genomen.
Hierbij door Leon betrokken leek
het Nico allemaal wel wat, orgels
restaureren.

plicht moest vervullen. Dat zou van
invloed zijn op zijn orgelloopbaan.
Hij moest in Den Haag komen voor
een gesprek. De mevrouw van het
Ministerie van Sociale Zaken, Nico
ziet haar nog voor zich, gaf hem
een enorm dikke map met mogelijke vacatures waaruit hij mocht
kiezen om de nog elf maanden
resterende dienstplicht te vervullen.
Op nota bene het laatste blad stond
een vacature voor decorateur en
schilder bij het Nationaal Museum
van Speelklok tot Pierement (nu
‘Museum Speelklok’) in Utrecht.
Nico wist dat ze daar draaiorgels en
Scheepsbouw en
automatische muziekinstrumenten
militaire dienst
restaureerden, dus hij dacht: “Daar
moet ik zien te komen, want daar
Naast zijn interesse voor het orgel
ging de belangstelling van de jonge kun je het vak bij een non-profitinstelling leren.”
Nico ook uit naar zeeschepen.
Na de MAVO ging hij naar de ZeeNationaal Museum
vaartschool in Nijmegen en deed
daar de machinistenopleiding. Toen van Speelklok tot
hij met die opleiding stopte moest
Pierement
hij meteen in militaire dienst. Na
de onder-officiersopleiding zou
“Ik kwam daar terecht en dat is
hij tewerk gesteld worden bij een
mijn geluk geweest. Ik heb daar
nucleaire afdeling, maar dat wilde
tien jaar lang alle systemen die
hij absoluut niet in die koude-oorlog- er op orgelgebied bestaan tot mij
periode. Hij weigerde en kwam
kunnen nemen. Toen ze hoorden
in aanmerking voor vervangende
dat ik bij Vermeulen in de kerkdienstplicht. Tot die tijd werkte Nico orgelbouw had gezeten, was het
als leerling-orgelmaker bij de firma gelijk ‘bingo’, dat is veel beter dan
Vermeulen via een tip van Leon van dat schilderwerk. En na die elf
den Brand. Na een jaar kwam het
dienstmaanden ben ik door Hans
bericht dat hij vervangende dienst- van den Berg, de hoofdrestaurateur

van het museum, gevraagd om er
te blijven. Frans Vermeulen stond
daar ook helemaal achter toen ik
hem daarover belde. “Daar kun je
het vak door en door leren” zei hij.
Die Hans van den Berg is een fantastisch vakman en restaurateur,
waar ik inderdaad heel veel van
geleerd heb. Alles van hout- en
leerbewerking, en natuurlijk metaal
onder de knie krijgen. Ook wat je
met originele materialen kan doen,
zoals oude verven en jachtlakken.”
Nico komt nu op een van zijn stokpaardjes: op slechts een aspect
week Hans van den Berg af van de
traditie en dat was het toepassen
van warme lijmen bij het houtwerk. Zijn mening was dat die lijm
zo hard wordt dat er geen enkele
flexibiliteit meer in zit. De ervaringen met het restaureren van alle
windladen die ze open maakten
was dat ze steeds op de warme
lijmverbindingen waren gescheurd.
Een van de principes die Nico in
zijn restauratiewerk aan orgels is
blijven toepassen: geen warme
lijm gebruiken maar een duurzame
flexibele witte lijmsoort.

Flötenuhr

In de laatste jaren dat Nico bij het
museum werkte, ontwikkelde hij
in zijn vrije tijd een klein orgeltje,
op basis van het Flötenuhrprincipe.
Daar is heel veel mooie muziek
voor gecomponeerd door niet de
minsten, zoals Händel, Mozart en
Beethoven. Museumdirecteur Jan
Jaap Haspels deed daar onderzoek
naar. Zo heeft hij met organist Pieter Dirksen van twintig onbekende
werkjes voor Flötenuhr van Händel
uit 1738, die in twee 18e eeuwse
klokken in Engeland waren aangetroffen, waarvan er een in het

Windsor Castle staat, ter plekke
transcripties gemaakt en in 1987
in druk uitgegeven. Nico: “Voor
die muziek heb ik toen dat orgeltje
ontwikkeld”.
Het werd een pneumatisch hoogstandje. De slinger drijft al draaiend de geperforeerde papierrol
met de transcriptie van de muziek
erop aan en tegelijkertijd vier
spaanbalgjes met magazijn die
de wind via een ingenieuze holle
binnenruimte door de zijwanden
transporteert naar de kleine windlade. De winddruk is zeer constant,
mede door de zelfgegoten loden
gewichtjes op het magazijnbalgje.
Met 22 houten pijpjes kunnen zo
alle werkjes voor Flötenuhr die op
rol zijn gezet, worden afgespeeld.
Nico heeft nog een jaar lang thuis
vele tientallen van deze mini-orgeltjes in serie gefabriceerd waarvan een groot deel in de Holland
Village van Nagasaki in Japan zijn
verkocht. “Ze hadden daar half
Utrecht nagebouwd. Het museum
had daar een verkooppunt waar
mijn orgeltjes te koop waren. Dat
leverde het museum nog hordes
Japanse bezoekers op. Tot de zaak
daar failliet ging. Ik kreeg wel
het demonstratieorgeltje dat daar
stond keurig vergoed. Zo gaat dat
in Japan. Maar het stopte dus in
een keer. Ik had er ook wel wat
genoeg van om steeds die orgeltjes
in serie te maken. En dan kwam er
ook steeds meer vraag naar nieuwe muziekstukken op de papierrollen die ik dan allemaal moest
stansen. Het leek wel een industrie
te worden. Ik ben ermee gestopt.
Er staan overigens nog steeds een
aantal kisten met onderdelen in de
schuur. Ik zou zo weer een serie
kunnen maken...”
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Nico van Duren

Hierboven:
Nico van Duren bij de geopende
deuren van het Positief van het
Smits-Kuijte-orgel uit 1842 in de
Sint-Willibrorduskerk in Demen.
Dit orgel werd in 2014 door hem
gerestaureerd. Daarbij werden de
klavieren, windladen, mechaniek
en pijpwerk grondig onderhanden
genomen. De klavieren en registerknoppen werden weer naar Smits
gereconstrueerd. (Zie ook blz.48)

Links:
Nico van Duren bedient zijn zelf
ontwikkelde Flötenuhr ofwel salonorgeltje waarvan hij er begin
negentiger jaren vele tientallen
produceerde, met name voor de
Japanse markt.
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Terug naar
Frans Vermeulen.

In 1993 begon het bij Nico toch
weer te kriebelen dat hij eigenlijk
meer voldoening vond bij kerkorgels
en de klassieke muziek die daar
bij hoort, dan al die mechanische
draai- en dansorgels met die harde
mars- en walsmuziek, waar het in
het museum om draait.
Hij solliciteerde weer bij Frans
Vermeulen en die wilde hem graag
hebben met zijn inmiddels uitgebouwde vakkennis. Nico: “Ik ben
toen met Frans samen de buitendienst gaan doen; montagewerk,
intonatie en stemmen. Als er geen
buitenwerk was restaureerde ik op
de werkplaats mee. Dat was een
leuke periode. Toen besloot Frans
in 1998 de zaak over te doen aan
Flentrop Orgelbouw en toen zijn
Frans en ik bij hen in loondienst
gekomen. Vanaf 1999 werd ik
zzp-er en heb ik veel Vermeulenwerk dat nog in portefeuille zat
afgemaakt in onderaanneming voor
Flentrop. In 2003 ben ik helemaal
zelfstandig geworden en ben ik met
mijn eerste eigen klus begonnen:
het Pels-orgel van Schaijk.”

Het pneumatische
Pels-orgel
van Schaijk

Meteen bij dit eerste zelfstandige
project komt Van Duren op een

tweede stokpaardje: dat orgel van
Pels in de Heilige Antonius Abt van
Schaijk is volgens hem een schoolvoorbeeld van hoe er met pneumatische orgels werd omgegaan.
Toen het mechanische DeventerSmits-koororgeltje in 1971 door
Vermeulen geplaatst werd, was het
advies eigenlijk om dat grote orgel
dat boven stond maar op te ruimen.
Hij is blij dat men dat toen niet
heeft gedaan. Overigens met alle
gevolgen van dien, want intussen
werd de kerktoren twee maal gerestaureerd. Van Duren: “Dat orgel
stond helemaal vol met water. Toen
was het eigenlijk echt opgegeven.
Ik ben nooit meer een pneumatisch
orgel in slechtere staat tegengekomen… Alles was nat geweest en
krom. Maar ik vond het de grootste uitdaging om dat orgel eens
te doen. Het was intussen 35 jaar
onbespeelbaar geweest.”
Omdat dit toen zijn enige project
was kon hij de tijd vinden om alle
membramen zelf te maken. Het
werd voor hem een groot succes.
Bij het openingsconcert waren wel
tweehonderd enthousiaste belangstellenden.

Petruskerk Uden

Van het een kwam het ander. Jan
de Laat, organist in Uden, wilde in
2004 in de grote koepelkerk van
Uden een groot orgel. Het grote
Nöhren-orgel staat daar boven,
maar het koor wil beneden zingen.

Hij vroeg Nico mee naar Engeland
om te kijken naar een vierklaviersorgel dat wel geschikt zou zijn
om over te nemen. Uiteindelijk
ging dat niet door omdat er teveel
technische problemen zouden zijn,
verder te hoge kosten en ook het
bisdom zag het niet zitten. Toen
deed zich een andere kans voor.
In Eindhoven ging de Tivolikerk
dicht en daarin stond een drieklaviers elektropneumatisch
Verschueren-orgel zonder bestemming. In 2005 werd dit orgel door
Nico van Duren in het noordertransept
van de Petruskerk geplaatst en
zo verbouwd dat het voormalige
rugwerk een kroonpositief werd.
Intussen is hij ook bezig om stap
voor stap het Nöhren-orgel op te
knappen, zodat deze kerk over twee
grote goed bespeelbare orgels
beschikt.

Smits-orgels

Nico van Duren woont al enige tijd
in Oijen, zijn geboortestreek. Hij
heeft zijn werkplaats aan huis en
hij heeft nog altijd goede relaties
met voormalige Vermeulen-klanten
in de regio Noord-Oost Brabant.
Nico doet op dit moment veel
onderhoudswerk aan allerlei orgels
in de kleine plaatsen hier. Daar zijn
ook veel Smits-orgels bij omdat
de Gebroeders Vermeulen veel
onderhoudswerk van Smits overnamen nadat die in 1926 ophielden
met hun activiteiten. Hij vindt dat

mooi omdat hij zich vaak de derde
generatie voelt die aan deze orgels
mag werken om ze in goede staat
te houden. Dat was mogelijk omdat veel orgelbeheerders honkvast waren. Ze bleven vaak met
dezelfde orgelbouwer zaken doen
als die een orgel eenmaal in onderhoud had. Toch signaleert Van
Duren een tendens dat nu met al
die kerkfusies en kloostersluitingen
er steeds meer economen kijken
naar de kosten en dat daardoor
prijsaanvragen voor onderhoud en
restauratiewerk binnenkomen van
opdrachtgevers waarmee nooit een
relatie bestond.

opslagruimte met veel onderdelen
van gesloopte orgels waar hij af en
toe uit kan putten. Want er worden
steeds meer orgels afgebroken.
Tegenwoordig zijn er veel goede,
ook mechanische orgels die voor een
minimaal bedrag gekocht kunnen
worden omdat de locatie waar ze
staan gesloten wordt. Een nieuw
orgel aanschaffen, zelfs een uit
goedkope Oost-Europese landen, is
in deze markt een uitzondering.
Op de werklijst van Van Duren, die
hij onlangs compleet op zijn website
zette, is een op de vier projecten dan
ook het overplaatsen van een orgel.

we nog aan mammoetivoor komen,
zo uit het ijs getrokken in Siberië en
zo. Dat is nu niet meer te betalen.
Maar wat nu nog kan is een oud
pianoklavier met ivoren toetsen
erop afweken en op het orgelklavier lijmen. Zo heb ik dat in
Demen bijvoorbeeld gedaan. Dat
ziet er fantastisch uit.”

De toekomst

Er valt gelukkig nog steeds heel
veel te doen in de huidige orgelmarkt. Van Duren ziet kansen op
het gebied van de (elektro)pneumatische orgels waar het vaak
aan overgeleverd vakmanschap
Materiaalontbreekt. Met goed afregelen kan
De huidige
opvattingen
daar nog heel veel bereikt worden.
Er staan ook nogal wat revisies en
orgelmarkt
Maar omdat in deze moeilijke
De werkwijze van Nico van Duren
reparaties van windvoorzieningen
economische tijden en door al de
is gebaseerd op alles zo simpel
op zijn werklijst. Van Duren: “Ja,
kerksluitingen zo naar de centen
mogelijk oplossen en zoveel moge- vroeger paste men veel runderleer gekeken wordt, moet er volgens
lijk alles zelf doen. Geen gedoe met bij de balgen toe. Een honderd jaar Van Duren ook een mentaliteitswerknemers die aan het werk moe- oude balg is daarom nu vaak nog
omslag plaatsvinden. Voorkomen
ten worden gehouden. En dus ook
prima, maar er werd later steeds
moet worden dat amateurs aan de
weinig overheadkosten. Hij heeft
meer schapenleer gebruikt en dat
gang kunnen gaan die meer teniet
een brede ervaring, orgels hebben
is zwakker en gaat eerder kapot.
doen dan goed. Aan de andere
intussen geen geheimen meer voor Het kan wel met schapenleer, maar kant ziet hij dat de orgeladviseurs
hem, en hij kan dus de meeste
dan moet je een goede kwaliteit
meestal neigen naar een grondige
klussen aan. Als het even kan werkt gebruiken, die goed is uitgewassen aanpak. Dat heeft als risico dat er
hij vanuit de ‘mobiele werkplaats’,
na het looien. Als je het tegen je
dan juist niets gebeurd omdat er
zijn auto waar alle mogelijke getong houdt mag je helemaal geen
voor een rigoureuze restauratie
reedschappen ter plekke beschikzout proeven.”
onvoldoende geld beschikbaar is.
baar zijn. En de onderdelen die
Een ander materiaalprobleem
“Men kan met eenvoudige middelen
gemakkelijk meegenomen kunnen
waar hij bij restauraties tegenaan
een orgel weer jaren laten spelen
worden gaan mee naar huis waar
liep was het ivoor van de toetsen.
zonder dat er een zeer ingrijpend
hij over een kleine werkplaats be“Daar is niet meer aan te komen.
project nodig is, waar een enorm
schikt. Daarnaast heeft hij nog een
In mijn tijd bij Vermeulen konden
prijskaartje aan hangt.”

Brabants Orgelrijkdom 2015

Nico van Duren

Nico van Duren in zijn werkplaats in Oijen.
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“verzamelen en ordenen”
De website www.orgbase.nl is de meest
uitgebreide database van orgels die op
internet te vinden is; een creatie van Piet Bron.
Er zijn inmiddels 55.000 orgels op te vinden,
van over de hele wereld, waaronder zo’n 10.000
in Nederland. Deze database wordt regelmatig
geraadpleegd door veel orgelliefhebbers, maar
ook professionals zoals orgelbouwers en
orgeladviseurs maken er gebruik van.
Van elk orgel vindt men er een samenvatting
van de geschiedenis, de disposities en verdere
relevante bijzonderheden. Een literatuurlijst
maakt de informatie compleet.

Piet Bron is in 1964 geboren in
Scheveningen. Zijn vader, Piet
Bron senior, was een fanatieke
liefhebber van romantische orgelmuziek en organisten als Feike
Asma. Hij nam kleine Piet mee
naar orgelconcerten in de regio en
ook tijdens de vakanties. Zo werd
de orgelmuziek er met de paplepel
ingegoten. Piet: “Als mijn vader
zondags uit de kerk kwam zette
hij meestal vrij hard orgelmuziek
op. Het grappige is dat ik later,
toen ik zelf orgel ging spelen, een
heleboel werken tegenkwam die
hij draaide, maar waarvan ik
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helemaal niet wist hoe ze heetten…,
dan dacht ik: oh dat is dat…
Mijn oudste zus is van jongs af
aan ook orgel gaan spelen, mijn
broer eerst niet, maar sinds een
paar jaar speelt hij nu diensten in
de Protestantse Kerk in Helmond.”

Oss

In 1974 verhuisde de familie Bron
naar Oss waar vader Piet voor de
toenmalige Gereformeerde Kerk
als organist gevraagd werd.
De kinderen hielpen hem bij het
registreren en zaten dus vaak op
de orgeltribune boven. “Het was

weliswaar in die tijd een elektronisch Dereux-orgel, maar je
had toch wel een eigen wereldje
daarboven”, zegt Piet. “In Oss heb
ik een aantal jaren orgelles gehad
bij Jan Verhoeven die hier op de
muziekschool orgelleraar was,
maar daarna ben ik op pianoles
overgegaan. Heel wat jaren later
ben ik met mijn vader samen
orgelles gaan nemen bij Gijsbert
Lekkerkerker op het Blank-orgel
in de oude Hervormde Kerk van
Wijk en Aalburg. Hij adverteerde
in De Orgelvriend met koraalspel
en improvisatie-lessen. Dat heb ik

alles invullen, met rood omlijnen,
op de juiste plaats in bakken stoppen. Dat was tijdrovend en nam
veel plaats in. Ik ben toentertijd
met dBase III aan de gang gegaan
en dat heeft me nooit meer losgelaten.”
Die ontdekking van de mogelijkheden
van databases sloot ook perfect
aan op Piets werk en opleiding. Hij
heeft na zijn gymnasium enkele
jaren Scheikundige Technologie en
daarna Wiskunde & Informatica in
Eindhoven gestudeerd, waarbij zijn
systematische talenten en karakter
al naar voren kwamen.
Zoals vaak in het leven speelde
toeval een rol bij zijn beroepskeuze. Omdat hij in militaire dienst
moest en een beroep deed op de
Database
wet gewetensbezwaarden, kwam
De fascinatie voor databases begon hij voor zijn vervangende dienstbij Piet al vroeg toen hij voor z’n
plicht terecht in de bibliotheek van
muzieksingles en bandjes met
het Landelijk Centrum Gezondopnamen van liedjes de gegevens
heidsvoorlichting en -Opvoeding in
op een rijtje zette. Hij wilde alles
Utrecht. Piet: “En toen vroegen ze
ordenen op titel, op artiest en zo,
aan het eind van de periode of ik
om het later weer terug te kunnen daar wilde blijven voor de afdeling
vinden, puur voor eigen gebruik.
Automatisering. Daar was de
Toen de pc in de kantoorwereld
bibliotheekautomatisering op dat
kwam vond hij het eerst maar
moment een belangrijk project.
een onzin-ding. “Ik tikte op een
Het opbouwen van de databank
typemachine en dat ging allemaal
en dat soort dingen allemaal. Dat
prima tot ik de database ontdekte
heb ik gedaan en ben daar bijna
en dacht: maar dat is handig!
25 jaar gebleven. Zelf websites
Ik had allemaal kaartjes met de
bouwen, het hele netwerk van
gegevens van mijn singles en
computers beheren, maar ook een
bandjes en moest steeds, net als
computer even repareren als die
toen in een bibliotheek gebeurde,
kapot was en eigen programmazo’n zeven, acht jaar gedaan en
daar heb ik heel veel van geleerd.”
Piet Bron heeft op zeker moment
zijn zwangere zus vervangen als
begeleider van de Protestante
Paaskerk in Oss, maar omdat
zij niet meer terugkwam bleef
Piet er organist. Daar staat een
tweeklaviers Van Vulpen-orgel
en een vleugel die beide door
Piet gebruikt worden. Naast Piet
spelen ook zijn vader en de derde
amateur-organist Henk-Jan Out
regelmatig bij de diensten. Piet
doet dat met veel plezier, ook voor
de 100 à 150 mensen die daar nog
steeds zondags komen. “Muziek is
heel belangrijk voor de beleving
van de mensen!”

tuur ontwikkelen. We deden met
twee man alles zelf en daar leerde
je veel van. Na een fusie tot NIGZ
verhuisde het bedrijf naar Woerden.
Helaas ging het instituut mede als
gevolg van overheidsbezuinigingen
een paar jaar geleden failliet en toen
ben ik via via bij een IT-bedrijf als
technisch adviseur terechtgekomen.”

Platen en plaatjes
van orgels

Toen Piet dBase had ontdekt, wilde
zijn vader wel een systeem hebben
om voor zijn grote platencollectie
alles te kunnen terugvinden, muziekwerk, componist, uitvoerende,
enzovoort. Toen ze daar samen
mee bezig waren wilde Piet in een
moeite door ook de orgels waarop
gespeeld werd erbij zetten en dan
met doorklikken alles over dat
orgel vindbaar maken. Met een afbeelding erbij. Piet: “Dat was toen
nog allemaal voor eigen gebruik,
maar dat stukje van die orgels is
een eigen leven gaan leiden en is
later de orgeldatabase geworden.”
“Mijn vader spaarde vroeger naast
muziek en partituren van Guilmant, zijn grote muziekidool, ook
ansichtkaarten en kalenderbladen
van orgels en zo, en ik heb dat
samen met hem gedaan. Toen ik
eenmaal op mezelf woonde kwam
hij een keer met die mappen bij
me en zei: “Dat is toch meer jouw
ding” en toen ben ik ook dat gaan
digitaliseren, foto’s inscannen,

Interview Wijtse Rodenburg

........
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......de orgeldatabase van Piet Bron.........
gegevens invullen en daarna heb ik
alles systematisch opgeslagen”.
Dit gebeurde in de tijd dat de eerste websites over orgels op internet
kwamen en die Piet ook onder ogen
kreeg. Veel in het noorden van
Nederland waar ze volgens hem
veel fanatieker zijn met orgels en
meer verzamelaar zijn. Ansichtkaarten van kerkinterieurs waar óók
het orgel op staat waren in Brabant
minder gebruikelijk dan daar.
Een van die eerste websites was
www.orgelsindrenthe.nl van Geert
Jan Pottjewijd. Zo ontstonden Piets
eerste contacten via internet.

Verzamelen

hem dan aanvullen met hun eigen
foto’s en gegevens erbij zoals de
opnamedatum. In een database
kun je dat allemaal gemakkelijk
kwijt. Van een Fransman kreeg hij
een spreadsheet met zo’n 10.000
orgels erop die de man in z’n hele
leven vergaard had. Het lukte om
deze gedeeltelijk, na wat aanpassingen, in een keer in zijn database
te importeren. Zo ontstond geleidelijk zijn www.orgbase.nl.
Piet besteedt heel veel tijd aan het
invoeren en controleren van gegevens die hij nog voor een groot
deel uit boeken haalt. Hij is nu ver
gevorderd om de orgels uit het
boek ‘Waals Brabant’ dat hij tweedehands kocht, in te voeren. “Dat
is veel werk. Dat deed ik vroeger
allemaal in de trein toen ik nog in
Woerden werkte, maar dat doe
ik nu tussendoor met de laptop,
’s avonds op de bank.”

melaars die uit de eerste hand
hun gegevens en foto’s naar
mij sturen om te plaatsen en
al die informatie bij elkaar in
de database te hebben; dat
geeft mij de voldoening. Ook
als ik hoor dat orgelbouwers
als Verschueren, waarvan ik
de hele opus-lijst erop heb
staan, en bijvoorbeeld Pels &
Van Leeuwen mijn site regelmatig raadplegen.”
Hij is er trots op dat zijn database veel gebruikt wordt. En
zijn vader met hem!

Toekomst

Het doel van Piet Bron is om
alle orgels in de wereld in
grote lijnen te documenteren.
Niet om dat zeer uitgebreid
per orgel te doen, want dat
kan door ‘links’ die per orgel
doorverwijzen naar andere sites. Hij ziet daarbij wel in dat
Controle
het grote probleem is dat elke
Piet wil alles door zijn eigen vingers databank op den duur vastlaten gaan, zelf controleren of de
loopt omdat het te veel werk
gegevens allemaal wel kloppen.
wordt, te ambitieus van opzet
Want als het een vrij in te vullen
is of omdat er geen geld
website zou zijn geweest dan kon
voor is. Daar kent hij ook op
iedereen er maar wat opzetten en
orgelgebied wel voorbeelden
meningen verkondigen. Zo is hij
van. Zelf wordt hij ook met
wel voorzichtiger geworden met
beperkingen geconfronteerd,
zijn eigen kwalificaties over orgels
al is het maar voor de juiste
of over het werk van orgelbouwers. keuze van een nieuwe server
Hij zal tegenwoordig niet meer
als vervanger voor de oude
opschrijven dat bij een restauratie
pc waar zijn databank nu op
het orgel verknoeid is, hoe waar
staat. En zijn papieren archief
misschien ook... Nu gaat hij er van wil hij ook niet kwijt, al was
uit dat de betreffende orgelbouwer het maar als back-up van alle
dat in de context van tijd en omdigitale informatie.
standigheden met goede bedoelin- Piet: “Je kunt je afvragen
gen gedaan zal hebben. Piet heeft
waarom het allemaal bewaard
zelfs elektronische orgels erbij
moet blijven, net als al die
staan omdat hij gewoon wil weten
verzamelingen van inmiddels
wat er in al die kerken staat. De
oudere mensen over kerken,
www.orgbase.nl
echte pijporgelmensen kunnen dat orgels en bladmuziek; die
In eerste instantie heeft Piet Bron
met een vinkje op de site uitzetten. mensen gaan ook eens dood
vanaf 1999 alleen gegevens van
en wat dan? Ik denk dan wel
Nederlandse orgels in zijn database
eens dat men vroeger de
gestopt. Hij vond die in allerlei
Spijt en voldoening
boeken en tijdschriften. “In 2000
Romeinse tempels belangrijk vond,
gingen we op vakantie in NoorweAchteraf heeft hij er wel wat spijt
en deze zijn uiteindelijk verdwegen bij een organist die een hele
van dat de Nederlandse taal de
nen, omdat die godsdienst niet
kast vol orgelboeken had staan,
basis is van de inhoud van zijn da- meer relevant was. Dus misschien
ook van Nederlandse orgels. Daar
tabase. “Dat had misschien beter
verdwijnt dit op den duur ook wel.
heb ik toen heel veel van zitEngels kunnen zijn. Dan had ik er
Maar op dit moment denk ik dat
ten overschrijven. Dat was mijn
een Wiki van kunnen maken. Maar het belangrijk is dat het bewaard
laatste vakantie zonder laptop…”
ja, dat is nooit gebeurd en zou nu
blijft, over honderd jaar zien we
Buitenlandse orgels kwamen er
een enorme conversieslag betewel weer….”
ook geleidelijk bij doordat Piet de
kenen. Aan de andere kant hoor
Dus zit hij voorlopig nog letterlijk
orgels die hij bezocht fotografeerde ik van gebruikers uit Duitsland
in zijn werkkamer op de zolder van
en documenteerde. In die periode
of zelfs Amerika dat ze de tekst
zijn huis in Oss tussen zijn enorme
zette hij zijn database op internet
gewoon over Google-translate
verzameling boeken en mappen
zodat een aantal mensen die er
gooien en dat ze het dan ook prima met documentatie over duizenden
belangstelling voor had er met een begrijpen. Dit soort contacten met orgels en orgelmuziek en werkt hij
inlogcode bij konden. Die konden
andere orgelliefhebbers en verzadaar aan zijn database.
Piet was intussen een fanatieke
verzamelaar geworden van alles
wat hij over orgels vinden kon.
Sommige dingen intrigeren hem.
Hoe komt het dat een orgel zoals
dat van de Paterskerk in Oss nooit
gefotografeerd is. Pas toen de kerk
in de jaren zestig gesloopt werd is
er een foto van de afbraak gemaakt waarop het front nog te zien
is. Hij vond die foto in een archief.
Ook de dispositie is onbekend.
Een ander orgel uit Oss, dat van
de Grote Kerk, had oorspronkelijk
geen rugpositief. Hiervan is nergens een afbeelding te vinden. Of
een goede foto van het verbrande
Smits-orgel uit Heesch. Daar blijf
je toch op hopen, dat die ergens
opduikt. Hij vraagt zich niet af of
dat voor iemand ooit nog interessant is. “Ik wil het gewoon weten,
dat is de gekte van de verzamelaar
natuurlijk. En het leuke van een
database is dat je er alles in kunt
stoppen, ook al bestaat het niet
meer”.
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www.guilmant.nl

P

Organist en pianist

Piet Bron is niet alleen actief
op internet. Hij is ook druk
bezet als organist en pianist.
Naast het organistschap van
de Paaskerk in Oss valt hij ook
af en toe in als organist in de
regio. Als pianist is hij vaste
begeleider van twee koren
in Ravenstein en Uden, en
‘huispianist’ bij theaterschool
T’Extpierement in Oss.
Hij werkt ook geregeld projectmatig mee bij andere koren,
zoals in Beugen, Berghem en
Arnhem.

Piet Bron heeft nog een tweede
website onder beheer. Deze
is in het Engels en gaat over
Alexandre Guilmant, de romantische orgelcomponist. Er ligt
dezelfde oorsprong als de orgeldatabase aan ten grondslag: zijn
vader spaarde alles van deze
componist en de informatie die
zij samen verzamelden heeft
geresulteerd in deze website.
“Onlangs is door mijn vader het
grootste deel van de bladmuziek
van Guilmant op IMSLP (een
online bibliotheek met partituren
die beschikbaar zijn voor het
publieke domein) gepubliceerd.
Verwijzingen naar deze publicaties zal ik binnenkort op de site
moeten gaan aanbrengen. En
ombouwen naar een site op basis
van een database zou ik ook
hoognodig eens moeten doen.
Maar of dat er nog van komt…?”
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Westzijde 57,
1506 EC Zaandam,
telefoon: 075-6168651
info@flentrop.nl
www.flentrop.nl

Doelstelling van de vereniging is bevordering van:
• het gebruik van het orgel, het orgelspel
en de orgelcultuur in het algemeen

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

• 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

Begin 2015 leverden wij weer een
nieuw orgel af in Noorwegen (zie foto).
In 2015 werken wij aan diverse nieuwbouwprojecten in België en Engeland,
en diverse restauratie- en onderhoudsprojecten in eigen land.

De vereniging is uitgeefster van de tijdschriften:
• Het orgel

[website: www.hetorgel.nl]

Wij wensen de organisatie van de
orgel-evenementen in Brabant ook dit
jaar veel succes en goed bezochte en
gewaardeerde concerten.

• Muziek&Liturgie [website: muziekenliturgie.nl]
• NotaBene

[digitaal]

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

ZET JE MUZIKALE
VERWONDERING OM IN EEN
PERSOONLIJK TRAJECT

FOTO JULIE VERLINDEN
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Vernieuwd curriculum
Conservatorium
· 105 minuten
hoofdvakles per week
· keuzevakken gelinkt
aan de beroepspraktijk
· theorie en praktijk
geclusterd in modules
Schrijf je in voor de
audities in april of juni
of spreek eerst een
proeﬂes af!
Kijk op www.fontys.nl/
conservatorium
voor meer informatie

www.brabantorgel.nl

Flentrop Orgelbouw B.V.

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

advertenties

Zaterdag 9 mei

april
Zondag 19 april
Den Hout, Corneliuskerk
Aanvang 12.00 uur.
Toegang vrij met met collecte.
Orgelsoap deel 3 met Ton Stevens,
orgel en verteller Cees Rijnders.
‘s-Hertogenbosch, Kapel van
het Jeroen Bosch Ziekenhuis
Aanvang 15.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Vooraf reserveren via
www.kamermuziekshertogenbosch.nl
Jacques van den Dool, orgel.
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,00.
Orgelconcert Ekkehard Saretz (D)
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij met collecte.
Bram Beekman, orgel
Bach feestconcert.

Dinsdag 21 april
Waalwijk,
St.Jan de Doper

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,00.
Aart Bergwerff (orgel).

Zaterdag 25 april
Eindhoven, Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 7,-. (scholieren &
studenten vrij toegang)
14.00 uur: inleiding Hans Strootman ‘Elgar, levenslang strijdbaar’
Dick Sanderman, stadsorganist
Rijssen i.s.m. Leonard Sanderman.

mei

Etten-Leur, Van Goghkerk
(voorheen de Raadzaal)
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
Orgelstudenten en amateurorganisten
bespelen het Zeemans-orgel.

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk

Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Vrije toegang, collecte na afloop.
Leen Nijdam en Henk Kooiker,
m.m.v. Kamerkoor Petrarca.

Zaterdag 23 mei
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 10,-, inclusief drankje.
Jan Walraven, orgel.
Franse en Italiaanse Feestmuziek.

Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

Woensdag 13 mei

Eindhoven, Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 7,-. (scholieren &
studenten vrij toegang)
Orgelmuziek met o.a. improvisaties over gregoriaans
Henco de Berg, Breda, orgel.

Tilburg, Sint-Jozefkerk
(Heuvelsekerk)
Aanvang 19.00 uur.
Toegang gratis.
Orgelstudenten van het Fontys
conservatorium.

Zaterdag 16 mei
Etten-Leur, Van Goghkerk
(voorheen de Raadzaal)
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
Orgelstudenten en amateurorganisten bespelen het Zeemans-orgel.
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis, vrijwillige gave.
Orgelconcert Andreas Meisner (D)

Zondag 17 mei
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 7,50 (jongeren gratis).
Jan Willems, orgel, m.m.v.
Ilse van Wuijckhuijse (sopraan)

Etten-Leur, Van Goghkerk
(voorheen de Raadzaal)
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
Orgelstudenten en amateurorganisten bespelen het Zeemans-orgel.
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis, vrijwillige gave.
Laurens de Man (orgel).

Zaterdag 30 mei
Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).
Chaam, Ledevaertkerk

Venray, Petrus’ Banden (Lb)
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij met collecte (€ 5,-).
Orgelconcert door Jo Louppen.

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 10,Ensemble ‘A la Douzaine’ met
Norbert Bartelsman (NL), orgel.

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij met collecte.
Jacques van den Dool, orgel.

Breugel, Genovevakerk

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis, collecte na afloop.
Laurens de Man, orgel,
Thea Gartz – gedichten.
Ottersum, Johannes de Doper (Lb)
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Jan Van Mol, orgel en sopraan
Christel De Meulder (Zoersel, B).

juni

Aanvang 12.30 uur.
Telkens een kwartier pauze tussen
de uitvoeringen die elk een half
uur duren. Koffie, thee.
Toegang gratis met vrije gave.
200 jaar Van Hirtum-orgel.
Orgelstudenten geven een 200
minuten durende orgel-estafette.

Bavel, O.L.V.Tenhemelopneming
Aanvang 20.15 uur.
Gratis toegang, vrijwillige gave.
Concert rond 2 Orgels
Organisten Jan Jansen en Drik
Hoogstede, m.m.v. dwarsfluitisten
Marjet Krekels en Brechtje de
Haan en AmbiCius gemengd koor.

Boxtel, Petrusbasiliek

Zaterdag 6 juni
Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal.
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,00. Tot 15 jr gratis.
Ben van Oosten, orgel.

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,00.
Jan Willems (orgel) en Ilse van
Wuijckhuijse (sopraan). Thema:
mei maand-Maria maand.

Zondag 31 mei

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal.
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,00. Tot 15 jaar gratis.
Véronique van den Engh,
organist Sint-Janskathedraal.

Dinsdag 19 mei

St. Clemens, Waalwijk.

Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis ,vrijwillige gave.
Willem Hörmann, orgel .
Laatste gelegenheid om het
magnifieke Vollebregt-orgel te
horen voordat deze kerk per 1 juli
gesloten wordt...

Dinsdag 2 juni

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Pieter Dirksen, orgel.

Someren, Lambertuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Toegang gratis met vrije gave.
Ruud Huijbregts, orgel.

Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,Bert van den Brink, orgel.

Vervolg zaterdag 30 mei

Zondag 10 mei

Zondag 3 mei

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,00 en 65+ € 5,00.
Organist: Wouter van der Wilt

Eindhoven, Christelijke Gereformeerde kerk

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Cathrienkerk
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis, vrijwillige gave.
Tommy van Doorn, orgel.

Bergen op Zoom,
Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,00.
Orgelconcert Marijn Slappendel.

Tilburg, Sint-Jozefkerk
(Heuvelsekerk)

Donderdag 21 mei

agenda
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Aanvang 14.00 uur. Tot 17.30 uur.
De Stichting Kerkconcerten (SKB)
viert haar 50-jarig jubileum.
Toegang gratis. Met o.a. Kees van
Houten, Thed van den Aker en
Tommy van Doorn, orgel.
Concerten, orgelsprookje voor
kinderen, lezingen en veel meer.
Etten-Leur, Van Goghkerk
(voorheen de Raadzaal)
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis. Orgelstudenten op
het Zeemans-orgel.

Etten-Leur, Van Goghkerk
(voorheen de Raadzaal)
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
Orgelstudenten en amateurorganisten bespelen het Zeemans-orgel.
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Aldert Winkelman, orgel
& Frank Hermans, bas.
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal.
Van 16.00 uur tot 16.30 uur.
Toegang gratis. Vrije gave.
Diederick Clements (1997),
Scherpenzeel.
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juli

Breda, Grote of O.L.V.Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 10,-, tot 18 jaar gratis.
Joost de Nooijer, orgel.

Zondag 2 augustus

Zaterdag 25 juli

Breugel, Genovevakerk

Donderdag 9 juli

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

Hilvarenbeek, Petruskerk
Gratis marktconcert van 12.00 tot
12.30 uur.
Organist Ad van Sleuwen.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Toegang vrij met collecte.
Marc Schippers, orgel.

Zondag 7 juni

Zondag 21 juni

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 10,Guy Bovet (CH), orgel.

‘s-Hertogenbosch, Kapel van
het Jeroen Bosch Ziekenhuis
Aanvang 15.00 uur.
Toegang met vrije gave.
Reserveren via www.
kamermuziekshertogenbosch.nl
Norbert Bartelsman, orgel.

Donderdag 2 juli

Sint Anthonis,
Sint-Antoniuskerk

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek

Bergeijk, Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met vrije gave.
Ensemble Venti Musicali:
Willemijn van Baar, flauto
traverso, Fien van Dingenen,
flauto dolce en Ad van Sleuwen,
orgel m.m.v. Cristel de Meulder,
sopraan.

Zondag 14 juni
Etten-Leur, Sint-Lambertuskerk

Hilvarenbeek, Sint-Petruskerk.
Marktconcert 12.00 - 12.30 uur.
Toegang gratis.
Sjak Smulders, orgel.

Vrijdag 3 juli

Vrijdag 10 juli
Breda, Grote of O.L.V.Kerk

Diessen, Willibrorduskerk

Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 7,-. Donateurs € 4,50.
65+ en CJP € 6,-. Kinderen tot
en met 12 jaar gratis.
Jan Van Mol, orgel.
Cristel de Meulder, sopraan.
Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,00 en 65+ € 5,00.
Christophe Bursens, orgel (B.).

Orgelexcursie BOF naar
Fijnaart en Oudenbosch
Met organisten Marc Schippers,
Tommy van Doorn en
Ad van Sleuwen.
Van 09.30 uur in Fijnaart tot
16.30 uur in Oudenbosch.

Aanvang 15.00 uur.
Vrije toegang met een vrije gave.
Organist Bart Rodyns m.m.v.
Maia Silberstein, barokviool.

Dinsdag 16 juni
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,00. Tot 15 jaar gratis.
Toon Hagen, Zwolle.
Waalwijk,
Witte Kerkje van Besoyen

Deelnemersbijdrage, inclusief cd
en programma, bedraagt € 15,per persoon (BOF-leden € 12,-).
Deelname vóór 6 juni melden
via: excursie@brabantorgel.nl.
Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).
Etten-Leur, Van Goghkerk
(voorheen de Raadzaal)
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
Orgelstudenten en amateurorganisten bespelen het Zeemans-orgel.
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk

Aanvang 20.15 uur. Toegang € 8,-.
Tineke Steenbrink (orgel) en
Anna Schweizer (cello).

Donderdag 18 juni
Chaam, Ledevaertkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met vrije gave.
200 jaar Van Hirtum-orgel.
Lex Bergink, hobo en
Rob Nederlof, orgel.

Zaterdag 20 juni
Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).
Etten-Leur, Van Goghkerk
(voorheen de Raadzaal)
Aanvang 15.00 uur.
Toegang gratis.
Orgelstudenten en amateurorganisten bespelen het Zeemans-orgel.
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Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij met collecte.
Jelena Bazova, orgel.
Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang minimale gave € 5,00.
Stephan van de Wijgert, orgel.

Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang minimale gave € 5,00.
Leonore Lub, orgel.

Zaterdag 13 juni

Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Geert Verhallen (Mill) op hoofden koororgel.

Toegang gratis met collecte.
Zaterdagmiddagmuziek.
Janno den Engelsman, orgel &
wereldmuziekgroep.

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Blaaskwintet ‘Kamer 5’
en Janno den Engelsman, orgel.

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Orgelbespeling met collecte.
Diederik Blankesteijn (1996).

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Orgelbespeling met collecte.
Martien de Vos (1995).

Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur.
Kerk open 20 min. voor aanvang.
Toegang € 8,Anne-Gaëlle Chanon en PieterJelle de Boer (Frankrijk), orgel

Zaterdag 27 juni
Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).
Eindhoven, Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 7,- (scholieren &
studenten vrije toegang)
Tweede Eindhovense Bachdag
met gevarieerde concerten op
diverse locaties.
15.00 uur: slotconcert in de
Cathrien: Geert Bierling,
stadsorganist van Rotterdam.
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Orgelbespeling met collecte.
Leendert Verduijn (1997), orgel.

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,50 (jongeren en
studenten gratis).
Ton Koopman, orgel.
(‘Bach op Maarschalkerweerd’)

Zaterdag 4 juli
Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).
Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Toegang vrij met collecte.
Bert Becht, orgel, m.m.v.
John van der Aa, trompet.
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Orgelbespeling met collecte.
Laurens de Man, orgel.

Zondag 5 juli
Etten-Leur, Lambertuskerk
Aanvang 15.00 uur.
Toegang voor donateurs € 4,50.
Volwassenen € 7,00, 65+ en
C.J.P. € 6,00. T/m 12 jaar gratis.
Schola van de St. Jan uit
Oosterhout o.l.v. Jan Willems.
Orgelimprovisaties Michel Gottmer.
Oirschot, Petrusbasiliek
Van 15.30 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Gerard Hafkenscheid, orgel.
Heeswijk, Abdij van Berne

Zondag 28 juni
Waalre, Agnus Deïkerk
Aanvang 15.00 uur
Entree € 5,Leen Nijdam, orgel.
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Orgelbespeling van 15.30 tot
16.00 uur. Vrije toegang.
Gerard Hafkenscheid, orgel.

Dinsdag 30 juni
‘s-Hertogenbosch
Sint-Janskathedraal

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 10,-, tot 18 jaar gratis.
Leo van Doeselaar, orgel.

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur.
Gratis markt-orgelconcert.
‘Orgel preuvement’
Orgel- en koormuziek o.a.
Hendrik Andriessen en Herman
Strategier en Floris van der Putt.

Zondag 19 juli

Geldrop, Brigidakerk

Deurne, Sint-Willibrorduskerk

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

Dinsdag 14 juli
‘s-Hertogenbosch
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,-, t/m 15 jaar gratis.
Peter Ledaine, Sint-Petrus-enPauluskerk, Oostende.

Vrijdag 17 juli
Breda, Grote of O.L.V.Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Entree € 10,-, tot 18 jaar gratis.
Rob Nederlof (Tilburg), orgel.

Woensdag 5 augustus
Terheijden,
Sint-Antonius Abt kerk
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespelingen door organisten uit de regio.

Donderdag 6 augustus
Hilvarenbeek, Petruskerk
Gratis marktconcert, 12.00 tot
12.30 uur. Jac Peeters, orgel.

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Henk de Vries, orgel.
Cuijk, PKN-kerk

Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij.
Tommy van Doorn, orgel
Om 15.00 uur beiaardconcert
door Frank Steijns.

Dinsdag 28 juli
‘s-Hertogenbosch
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,-, t/m 15 jaar gratis.
Aart Bergwerff, orgel.

Woensdag 29 juli

Breda, Grote of O.L.V.Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 10,-, tot 18 jaar gratis.
Peter King (UK), orgel

Zaterdag 8 augustus
Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur.
Gratis markt-orgelconcert.
Sint-Oedenrode, Martinuskerk

Terheijden,
Sint-Antonius Abt kerk
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespelingen door organisten uit de regio.
Aanvang 16.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Jeroen van Kleef, orgel.
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16.00 uur.
Vrije toegang.
Duo Pief-Poef:
Tineke Steenbrink, orgel.
Anna Schweizer, cello.

Donderdag 30 juli
Hilvarenbeek, Petruskerk
Gratis marktconcert, 12.00 tot
12.30 uur. Sjak Smulders, orgel.

Vrijdag 31 juli

Aanvang 15.30 uur.
Vrije toegang met een vrije gave.
Leo Spoor, orgel (Schijndel).

Breda, Grote of O.L.V.Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 10,-, tot 18 jaar gratis.
Eberhard Lauer (D), orgel.

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

Woensdag 22 juli

augustus

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij.
Olga de Kort, orgel.

Terheijden,
Sint-Antonius Abt kerk

Zaterdag 1 augustus

Helmond, Sint-Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang minimale gave € 5,00.
Peter Ledaine, orgel.

Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,00.
Wouter van der Wilt, orgel.

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Pieter-Jelle de Boer, orgel.

Vrijdag 7 augustus

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij met collecte.
Janno den Engelsman, orgel.

Hilvarenbeek, Petruskerk
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur.
Toegang gratis.
Sjak Smulders, orgel.

Aanvang 20.00 uur.
Toegangsprijs € 7,- en 65+ € 5,-.
Organist: Johan Hermans (B.).

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

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Vrije toegang met een vrije gave.
Arjan Mooij, orgel (Helmond).

Donderdag 16 juli

Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,00. Tot 15 jaar gratis.
Hans Leenders, Maastricht.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Vrije toegang met een vrije gave.
Gerard Hafkenscheid, orgel.

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij.
Laurens de Man, orgel.
Vooraf om 15.00 uur beiaardconcert door Malgosia Fiebig.

Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 10,Lidia Ksiazkiewicz (F), orgel.

Goirle, Kerk St. Jan

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

Zaterdag 11 juli

Waalwijk,
Hervormde Kerk a/d Haven

Bergeijk, Hofkerk
Aanvang 20.00 uur.
Vrije toegang met collecte.
Paul van der Heijden, orgel en
Ariane Kievits-Hofman, sopraan.
O.a. Händel, Gluck en Schubert.

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

Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur.
Gratis markt-orgelconcert.
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespelingen door organisten uit de regio.

Donderdag 23 juli
Hilvarenbeek, Petruskerk
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur.
Toegang gratis.
Jac Peeters, orgel.
Chaam, Ledevaertkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met vrije gave.
200 jaar Van Hirtum-orgel.
Kiki Luitwieler, mezzo sopraan en
Tannie van Loon, orgel.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Vrije toegang met een vrije gave.
Piet Groenendijk, orgel.

Dinsdag 11 augustus
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,-, t/m 15 jaar gratis.
Gerrit Christiaan de Gier, Utrecht.

Woensdag 12 augustus
Terheijden,
Sint-Antonius Abt kerk
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespelingen door organisten uit de regio.

Donderdag 13 augustus

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Orgelbespeling met collecte.
Jacques van den Dool, orgel.

Hilvarenbeek, Petruskerk
Marktconcert 12.00 - 12.30 uur.
Toegang gratis.
Jac Peeters, orgel.

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij.
Pieter-Jelle de Boer, orgel.

Breda, Grote of O.L.V.Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 10,-, tot 18 jaar gratis.
Els Biesemans (Thalwil), orgel.

Vrijdag 14 augustus

www.brabantorgel.nl

Vrijdag 24 juli

Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

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

agenda
2015

Zaterdag 18 juli
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Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).
Oosterhout, O.L.V. Abdij
(Zusters Benedictinessen)

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Orgelbespeling met collecte.
Arjan van Hees, orgel.
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij.
Gerard Habraken, orgel.
Om 15.00 uur beiaardconcert
door Gildas Delaporte .

Aanvang 15.00 uur.
Gratis ‘markt’concert,
Frans Bullens speelt orgelmuziek
op het Pels/Mutin-orgel op het
thema Maria Hemelvaart.
Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Vrije toegang met vrije gave.
Rob Rassaerts (orgel)
Margot Pagels (sopraan).
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Orgelbespeling met collecte.
Bert Becht, orgel.
Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij met collecte.
Norbert Bartelsman, orgel.

Zondag 16 augustus
Helmond, Sint-Lambertuskerk

Oirschot, Petrusbasiliek
Van 15.30 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Gerard Hafkenscheid, orgel.

Woensdag 19 augustus
Terheijden,
Sint-Antonius Abt kerk
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespelingen door organisten uit de regio.

Donderdag 20 augustus
Hilvarenbeek, Petruskerk
Marktconcert van 12.00 tot
12.30 uur. Toegang gratis.
Ad van Sleuwen, orgel.
Chaam, Ledevaertkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang gratis met vrije gave.
200 jaar Van Hirtum-orgel.
Gerben Mourik, orgel.
Pien Storm van Leeuwen en Olaf
Douwes Dekker dragen gedichten voor. Tijdens en tussen de
voordrachten zal Gerben Mourik
improvisaties laten horen.

Woensdag 26 augustus
Terheijden,
Sint-Antonius Abt kerk
Van 13.30-16.30 uur: orgelbespelingen door organisten uit de regio.

Donderdag 27 augustus

Hilvarenbeek, Petruskerk
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur.
Toegang gratis.
Organist: Ad van Sleuwen.

Vrijdag 28 augustus

Duitsland, orgelexcursie
van de Midden-Brabantse
Orgelkring. Naar Beek Ned.: St.
Bartholomaeuskerk, Kleve D.:
Stiftkirche, Kalkar D.: St. Nicolaikirche, Xanten D.: St. Viktordom.
Deelnamekosten: € 45,- incl.
busreis, programmaboekje en lunch.
Vertrek vanuit Tilburg.
Informatie en aanmelding:
013 5435762 of e-mail:
brabantseorgelklanken@home.nl
Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Van 14.30 tot 15.15 uur.
Gratis markt-orgelconcert.

Deurne, Willibrorduskerk

Aanvang 20.15 uur.
Toegang gratis..
Film en orgelmuziek tijdens de
Nacht van het Witte Doek

Zondag 30 augustus
Oirschot, Sint-Petrusbasiliek
Aanvang 16.00 uur.
Vrije toegang.
Gijs Boelen (Amsterdam), orgel.
Helmond, Lambertuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang minimale gave € 5,00.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

Dinsdag 1 september
Sprang, Hervormde Kerk

Schijndel, Sint Servatiuskerk

Nationale Orgeldag*
14e Nationale Orgeldag.
Traditiegetrouw valt deze
dag samen met de zaterdag van Open Monumentendag. Doelstelling is met
name die mensen kennis
te laten maken met orgels
die op andere wijze niet of
nauwelijks met het orgel in
aanraking komen. Door de
openstelling van vele – met
name historische - kerken op
deze dag leren ‘toevallige
passanten’ dan ook het orgel
op een mogelijk andere dan
gebruikelijke wijze kennen.
Ook orgelliefhebbers kunnen
één of meerdere orgels van
hun keus bezoeken en waar
mogelijk ook zelf bespelen.
Voor actuele informatie over
de Brabantse aktiviteiten op
Nationale Orgeldag 2015
zie de orgelagenda op:
www.brabantorgel.nl.
Hooge Zwaluwe, Prot. Kerk

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis. Vrije gave.
Willem Hörmann, orgel.

Zaterdag 19 september
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Bergen op Zooms blazersensemble
en Janno den Engelsman, orgel.

Etten-Leur, Van Goghkerk
(voorheen de Raadzaal)
Zie www.jacobuszeemans.nl.

Zaterdag 5 september

Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uur.         
Toegang € 7,50 (jongeren en
studenten gratis).
Bram Beekman (reconstructie
van het inspelingsconcert in 1890)

Deurne, Sint-Willibrorduskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Amateurconcert.

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.

Eindhoven,
Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 8,-.
Fred Vonk, orgel,
Albert Schweitzer-herdenking.

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

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Van 16.00 tot 16.30 uur.
Toegang gratis met collecte
Christiaan Plaat, orgel.

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

Zondag 1 november
Etten-Leur, Van Goghkerk

Zondag 20 september
Oirschot, Petrusbasiliek

Deelnemersbijdrage, inclusief cd
en programma, bedraagt € 15,per persoon (BOF-leden € 12,-).
Deelname vóór 3 oktober melden
via: excursie@brabantorgel.nl.

Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 7,00, 65+ en C.J.P. €
6,00, voor donateurs € 4,50.
Kinderen t/m 12 jaar gratis.
Ton Koopman, orgel.

Zondag 11 oktober

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 10,Willem Tanke (NL), orgel.

Viering 50 jaar Leeflang-orgel.
Aanvang 14.00 uur.
Toegang € 12,50 aan de kerk.
Workshop voor vijf organisten
over koraalbewerkingen uit de
20ste eeuw van Bert Matter,
Helmuth Walcha, Hugo Distler en
Ernst Pepping door Gerben Mourik.
Om 16.45 uur afsluitend concert.

Oirschot, Petrusbasiliek
Van 15.30 - 16.00 uur.
Toegang gratis.
Gerard Hafkenscheid, orgel.

Waalwijk, St. Jan de Doperkerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,00.
Heusdens Mannenkoor
o.l.v. Hans van der Sterren.
Jamie de Goei (orgel).

Bergeijk, Hofkerk

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij met collecte.
Ad van Sleuwen, orgel.

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis.
Margreeth de Jong, orgel.
Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,Kees van Houten, orgel
m.m.v. Collegium Vocale Catharina o.l.v. Ruud Huijbregts.

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij met collecte.
Helmonds Vocaal Ensemble
o.l.v. Jeroen Felix,
m.m.v. Jan van de Laar, orgel.
Anne-Frank Mis.

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 7,50 (kinderen, jongeren en studenten gratis).
Orgelsprookje Bremer Stadmuzikanten. Ook voor kinderen!
Ton Stevens (orgel),
Cees Rijnders (verteller).
Nuenen, Sint-Clemenskerk
Toegang gratis met collecte.
Aanvang 15.30 uur.
Tommy van Doorn, orgel.
Horst, Lambertuskerk (Limburg)
Aanvang 15.30 uur.
Toegang met richtbedrag € 5,-.
Remy Syrier (Maastricht) mmv
Gemengd koor Cantate (Horst).
Someren, Lambertuskerk

Aanvang 20.00 uur.
Vrije toegang met collecte.
Jan Verschuren, orgel.
Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,Henco de Berg, orgel
m.m.v. Gregoriaanse Schola
o.l.v. Reinier Wakelkamp.

Zaterdag 17 oktober

Waalre, Agnus Deïkerk

Aanvang 15.00 uur
Entree € 5,Henk Kooiker, orgel.
Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis, met collecte.
Tommy van Doorn, orgel.
Julius Dreyfsandt zu Schlamm –
gedichten.

Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 10,Eberhard Lauer (D), orgel.
Udenhout, Sint-Lambertuskerk

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

Aanvang 20.00 uur.
Toegangsprijs € 7,- en 65+ € 5,-.
Harry van Wijk, orgel.

Zondag 22 november
Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,00.
Orgelconcert.

Zondag 18 oktober

Zondag 13 december

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 8,00.
Orgelconcert organist Marijn
Slappendel (Culemborg).

Maandag 19 t/m
zaterdag 31 oktober

Het 2e Internationale Orgelconcours Breda vindt plaats in
de Grote Kerk van Breda. Tien
kandidaten nemen deel.
De Finale vindt plaats op
zaterdag 31 oktober onder een
internationale jury. Info:
www.orgelconcoursbreda.nl

Zaterdag 31 oktober

Vrijdag 2 oktober

Chaam, Ledevaertkerk
Aanvang 10.00 uur.
Vanwege 200 jaar Van Hirtumorgel en 400 jaar kerkelijke gemeente Chaam wordt het feestjaar besloten met een kerkdienst
waarin kerkmuziek van 1815 tot
2015 te horen zijn.
Aan deze dienst werken mee:
ds. Rienk Lanooy uit Den Haag,
Aart Bergwerff, organist en Peter
van der Stoel, cantor-organist.

december

Zondag 25 oktober
Aanvang 15.30 uur.
Toegang gratis met collecte.
Tannie van Loon, orgel
en Frank Hermans, bariton.

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang vrij met collecte.
Film ‘The ten commandments’
met begeleiding van orgelimprovistaties door Joost Langeveld.

Venray, St. Petrus’ Bandenkerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang met richtbedrag € 5,Tina Christiansen (DK), orgel.

Deurne, Sint-Willibrorduskerk
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Somerens dameskoor,
Velamonte Zeilberg
en Harrie Bootsma, orgel.

Zondag 27 september

Zondag 8 november

Zondag 15 november

Zondag 4 oktober

Bergen op Zoom, Gertrudiskerk
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,00.
Laurens de Man, orgel.

november

Valkenswaard,
Ontmoetingskerk

Zaterdag 26 september

De kerk is open van 10.00 tot
17.00 uur met allerlei activiteiten
en regionale organisten verzorgen orgelbespelingen.

Orgelexcursie BOF naar
‘s-Hertogenbosch,
Vlijmen en Heusden
Met organisten Jaco van de Werken,
Marc Schippers, Tommy van Doorn
en Jamie de Goei vanaf 09.30 uur
in ‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk,
tot 16.30 uur in Heusden.

Aanvang 13.30 uur.
Toegang € 7,50
Andreas Sieling, orgel.

Zaterdag 12 september

Hooge Zwaluwe,
voormalige Willibrorduskerk
Het Van Petteghem-Franssenorgel in het Restaurant i.o. ‘Onze
Kerk’, wordt bespeeld.

Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.
Steven Alltop, orgel & Josefien
Stoppelenburg (Chicago).

Hooge Zwaluwe,
voormalige Willibrorduskerk
Het Van Petteghem-Franssenorgel in het Restaurant i.o. ‘Onze
Kerk’, wordt bespeeld.

Diessen, Sint-Willibrorduskerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,00 en 65+ € 5,00.
Organist Ad van Sleuwen.

september

Sint-Oedenrode, Martinuskerk
Aanvang 15.30 uur.
Vrije toegang met een vrije gave.
Bert Augustus (Deurne), orgel.

Vrijdag 21 augustus
Breda, Grote of O.L.V.Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 10,-, tot 18 jaar gratis.
Olivier Penin, orgel (organist-titulair van de Ste. Clotilde Parijs).

Geldrop, Brigidakerk
Aanvang 16.15 uur.
Toegang vrij.
Rob Nederlof, orgel.
Vooraf om 15.00 uur beiaardconcert door Wim Ruitenbeek.

‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 8,-, t/m 15 jaar gratis.
Jamie de Goei, orgel.

Zaterdag 29 augustus

Boxtel, Petrusbasiliek
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,Tommy van Doorn,
orgel en harmonium.

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

Dinsdag 25 augustus

Breda, Grote of O.L.V.Kerk
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 10,-, tot 18 jaar gratis.
Arjen Leistra (Schiedam), orgel.

Aanvang 20.00 uur.
Toegang minimale gave € 5,00.
Marc Baumann, orgel.

Vervolg
zaterdag 29 augustus

Wouw, Lambertuskerk
Aanvang 16.00 uur.
Entree € 10,-, incl. drankje.
Klaas Hoek, Bellingwolde.
Orgel en harmonium.

Zondag 13 september
Monumentendag

Zaterdag 10 oktober

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 20.00 uur.
Toegang € 7,50 (jongeren en
studenten gratis).
Geert Bierling, orgel.
Orgelmuziek bij de stomme film:
The Phantom of the Opera.

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 15.00 uur.
Toegang € 5,- (jongeren en studenten gratis).
Ludens kerstconcert: de Capella
Catharina en YRDV o.l.v. Jan Willems en Ton Stevens, orgel.
Breugel, Sint-Genovevakerk
Aanvang 15.00 uur.
Kerstconcert
Aanvang 15.00 uur.
Toegang met collecte na afloop.
Kempisch Kamerkoor o.l.v. Cees
Wouters met Tannie van Loon,
orgel en Yvonne Mulder, gedichten.

Zondag 20 december
Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 15,Kamerkoor Ad Parnassum o.l.v.
Anthony Zielhorst en
Stephan van de Wijgert, orgel.
Etten-Leur, Trouwkerkje
Aanvang 20.00 uur
Toegang voor donateurs € 4,50.
Volwassenen € 7,00, 65+ en
C.J.P. € 6,00. Kinderen tot en
met 12 jaar gratis.
Kerstconcert met Vocaal Ensemble Amabilis o.l.v. Michel
Gottmer, orgel.

www.brabantorgel.nl

Zaterdag 15 augustus

Zondag 23 augustus
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Heeswijk, Abdij van Berne
Aanvang 16.00 uur.
Toegang € 15,Peter van de Velde (B), orgel,
Nadja Nevolovitsch (B), viool.

Helmond, Lambertuskerk
Marktbespeling 11.30-12.00 uur.
Toegang vrij.
Jan van de Laar, orgel (Helmond).

Eindhoven, Muziekgebouw

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

agenda
2015

Zaterdag 22 augustus

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

Zaterdag 3 oktober

Zondag 6 september
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Zondag 19 juli, 16.00 uur.
Henk de Vries, orgel.
Zaterdag 29 augustus, 20.15 uur.
Film en orgelmuziek tijdens de
‘Nacht van het Witte Doek’.
Zaterdag 12 september, 16.00 uur.
Nationale Orgeldag
Amateurorganisten.
Zondag 18 oktober, 16.00 uur.
Somerens dameskoor, Velamonte
Zeilberg en Harrie Bootsma, orgel
Naast deze concerten waarbij het
Smits-orgel gebruikt wordt zijn er veel
meer concerten te vinden op:
www.willibrorduskerkdeurne.nl/
concerten/agenda.html

ORGELCONCERTEN
- 17 mei, 15.00 uur
Peter Dirksen
- 14 juni, 15.00 uur
Orgel en barokviool:
Organist: Bart Rodyns
Violist: Maia Silberstein
- 8 november, 20.00 uur
Film met orgelimprovisatie
Organist: Joost Langeveld
Film: ‘The ten commandments’
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

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

JBZ kapel
‘s-Hertogenbosch

Kamermuzieken orgelconcerten
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.

Zondag 26 april
Trouwkerkje om 15.00 uur:
Desiree van Warmerdam, fluit, Astrid
Schijns, cello, Jeroen de Jong, saxofoon
en fluitensemble Tibia.
Promenadeconcerten
zaterdagmiddagen 9 mei t/m 20 juni
in de Van Goghkerk:
Aanvang 15.00 uur, toegang gratis.
Zondag 14 juni
Lambertuskerk om 15.00 uur:
Jan Van Mol, orgel,
Cristel de Meulder, sopraan.
Zondag 5 juli
Lambertuskerk om 15.00 uur:
“Gregoriaans als inspiratie voor de orgelimprovisatie”. Schola van de St. Jan’s
Basiliek uit Oosterhout o.l.v. Jan Willems.
Orgelimprovisaties door Michel Gottmer.
Zondag 4 oktober
Lambertuskerk 15.00 uur
Cappella Breda o.l.v. Daan Manneke,
Janno den Engelsman, orgel.

Zondag 1 november
Van Goghkerk 15.00 uur

Ton Koopman, orgel

Voor meer informatie:

www.jeroenboschziekenhuis.nl/
concerten
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Zaterdag 19 december
Trouwkerkje 20.00 uur
KERSTCONCERT met Vocaal Ensemble
Amabilis o.l.v. Michel Gottmer

www.jacobuszeemans.nl

Sint-Jansbasiliek
Oosterhout
ORGELCONCERTEN op het
125-JARIGE
MAARSCHALKERWEERD-ORGEL
Toegang € 7,50. Jongeren gratis.
Zondag 17 mei, 15.00 uur.
Jan Willems , orgel
m.m.v. Ilse van Wuijckhuijse (sopraan).
Vrijdag 3 juli, 20.00 uur.
Ton Koopman.
Zaterdag 5 september, 14.30 uur.         
Bram Beekman, orgel met een
reconstructie inspelingsconcert 1890.
Zondag 4 oktober, 15.00 uur.
Orgelsprookje Bremer Stadmuzikanten.
Ton Stevens en Cees Rijnders (verteller).
Zaterdag 31 oktober, 20.00 uur.
Geert Bierling, orgelmuziek bij de
film: The Phantom of the Opera.
Zondag 13 december, 15.00 uur.
Kerstconcert met Jan Willems, Ton
Stevens en de koren van de Basiliek.
Alle zaterdagmiddagen van 11 juli
t/m 29 augustus om 14.30 uur:
gratis markt-inloopconcerten.
Alleen op 15 augustus is de locatie:
O.L.V. Abdij (zusters benedictenessen).

www.stichtingludens.nl

Sint-Petrusbasiliek
Boxtel
Aanvang 20.15 uur.
Entree € 8,Zondag 22 maart
Cappella Breda o.l.v.
Daan Manneke. (€ 10,-)
m.m.v. Tommy van Doorn, orgel

Ledevaertkerk
Chaam

Brigidakerk
Geldrop
Toegang vrij. Collecte.
Aanvang 16.15 uur.
* = om 15.00 voorafgaand beiaardconcert

Gratis toegang,
vrije gave.

‘200 jaar
Van Hirtum-orgel’
Zaterdag 30 mei, 12.30 uur

Leerlingen van het conservatorium te Tilburg geven
een 200 minuten durende orgelestafette. O.a. Marc
Schippers, Bas Koster, Gretel Beyers en Ruud Verbunt.
Vanaf 12.30 uur steeds ‘n half uur, dan kwartier pauze.

zondag 19 april
Bram Beekman, orgel
Bach feestconcert.
zondag 17 mei
Jacques van den Dool, orgel
zondag 21 juni
Jelena Bazova, orgel
zaterdag 11 juli
Janno den Engelsman, orgel

Donderdag 18 juni, 20.00 uur

zaterdag 18 juli*
Laurens de Man, orgel

Donderdag 23 juli, 20.00 uur

zaterdag 25 juli*
Tommy van Doorn, orgel

Donderdag 20 augustus, 20.00 uur

zaterdag 1 augustus
Pieter-Jelle de Boer, orgel

Lex Bergink, hobo en Rob Nederlof, orgel.
Kiki Luitwieler, mezzo-sopraan
en Tannie van Loon, orgel.

Gerben Mourik, orgelimprovisaties, met Pien Storm
van Leeuwen en Olaf Douwes Dekker die gedichten
voordragen over: ‘Bronnen en Beken in Brabant’.

Zondag 15 november 2015, 10.00 uur

Jubileum kerkdienst vanwege 400 jaar kerkelijke
gemeente Chaam en 200 jaar Van Hirtum-orgel.
Met kerkmuziek uit de periode 1815 tot 2015.
Aan deze dienst werken mee: ds. Rienk Lanooy uit
Den Haag, Aart Bergwerff, organist Grote Kerk Breda
en Peter van der Stoel, cantor-organist van Chaam.

www.ledevaertkerk.nl

Sint-Genovevakerk
Breugel
Vollebregt-orgel
Gratis toegang, collecte na afloop.
Aanvang 16.00 uur.

zaterdag 8 augustus
Olga de Kort, orgel
zaterdag 15 augustus
Norbert Bartelsman, orgel
zaterdag 22 augustus*
Gerard Habraken, orgel, met dochter.
zaterdag 29 augustus*
Rob Nederlof, orgel
zondag 26 september
Helmonds Vocaal Ensemble o.l.v. Jeroen
Felix, m.m.v. Jan van de Laar (orgel),
Anne-Frank Mis.
zondag 11 oktober
Ad van Sleuwen, orgel

Sint-Lambertuskerk
Helmond

Zaterdag 30 mei

Zondag 31 mei
Laurens de Man – orgel
Thea Gartz – gedichten

Gratis toegang.
Speciale jubileumdag van 12.45 uur tot
17.30 uur met drankje en hapje. Trompet
van de toren, draaiorgel, een kindersprookje
van Bert Dercksen voor orgel en verteller,
lezingen, concerten door Kees van Houten,
Thed van den Aker en Tommy van Doorn.

Zondag 2 augustus
Pieter-Jelle de Boer – orgel
Geen gedichten.

RobustellyZomerserie
2015

50 jarig jubileum
Stichting Kerkconcerten

Zondag 21 juni
Anne-Gaëlle Chanon en Pieter-Jelle de Boer
(Frankrijk), orgel.
Zondag 16 augustus
Tommy van Doorn, orgel en harmonium.
Zondag 20 september
Kees van Houten, orgel m.m.v. Collegium
Vocale Catharina o.l.v. Ruud Huijbregts.
Zondag 11 oktober
Henco de Berg, orgel m.m.v. Gregoriaanse
Schola o.l.v. Reinier Wakelkamp.

Zondag 27 september
Tommy van Doorn – orgel
Julius Dreyfsandt zu Schlamm – gedichten
Zondag 13 december (15.00 uur)
Kerstconcert
Kempisch Kamerkoor o.l.v. Cees Wouters
Tannie van Loon – orgel
Yvonne Mulder – gedichten
Secretariaat:

Klaas Woltjerweg 50
9636 BE Zuidbroek
Tel: 0598-755031
E-mail: sovob@gmx.com

Op zondagavonden om 20.00 uur.
Vrije toegang, collecte bij uitgang.
7 juni
21 juni

Leonore Lub
Stephan van de Wijgert

5 juli
19 juli

Gratis toegang,
vrije gave.

Zondag 17 mei, 16.00 uur.
Venray Sint-Petrus’ Bandenkerk (Limb)
Jo Louppen (Heerlen), orgel.
Zondag 31 mei, 16.00 uur.
Ottersum Johannes de Doper (Limburg)
Jan Van Mol, orgel met sopraan
Christel De Meulder (Zoersel, B)
Zondag 21 juni, 16.00 uur.
Sint Anthonis Sint-Antoniuskerk
Geert Verhallen (Mill)
op hoofd- en koororgel.
Zondag 19 juli, 16.00 uur.
Cuijk Protestantse Kerk
Jeroen van Kleef (Culemborg), orgel.
Zondag 4 oktober, 15.30 uur.
Horst Sint-Lambertuskerk (Limburg)
Remy Syrier (Maastricht) m.m.v.
Gemengd koor Cantate (Horst)
Zaterdag 17 oktober, 16.00 uur.
Venray Sint-Petrus’ Bandenkerk (Lb)
Tina Christiansen (Odense, DK),
orgel.

Stichting Orgelkring
Waalwijk
Toegang alle concerten: € 8,Aanvang 20.15 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 3 mei
Bert van den Brink, orgel.

‘Gregorius van Dijk’
Land van Cuijk en
Noord Limburg

Brabants Orgelrijkdom 2015

Sint-Willibrorduskerk Sint-Martinuskerk
Sint-Oedenrode
Deurne

orgelkring-advertenties

orgelkring-advertenties

Orgelkringconcerten 2015

Erik Jan Eradus
Peter Ledaine

16 augustus

Marc Baumann

30 augustus

Jan van de Laar

Dinsdag 21 april
St. Jan de Doper te Waalwijk.
Aart Bergwerff (orgel).
Orgelcomposities uit 19e en 20ste eeuw.
Dinsdag 19 mei
St. Clemens te Waalwijk.
Jan Willems (orgel) en Ilse van Wuijckhuijse
(sopraan). Thema: mei maand-Maria maand.
Dinsdag 16 juni
Witte Kerkje Besoyen te Waalwijk.
Tineke Steenbrink (orgel)
en Anna Schweizer (cello).
Dinsdag 14 juli
Herv. kerk a/d Haven te Waalwijk.
Wouter van der Wilt (orgel).
Dinsdag 1 september
Hervormde Kerk te Sprang.
Laurens de Man (orgel).

Van 23 mei tot 12 september op zaterdag:
Marktbespeling van 11.30–12.00 uur.

Zaterdag 3 oktober (20.00 uur!)
St. Jan de Doper te Waalwijk.
Feestelijk concert met het Heusdens
Mannenkoor o.l.v. Hans van der Sterren.
Jamie de Goey (orgel).

www.robustelly-society-helmond.com

www.orgelkringwaalwijk.nl
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Sint-Janskathedraal Abdij van Berne
Heeswijk
‘s-Hertogenbosch

Gertrudiskerk
Bergen op Zoom

Toegang € 7,00 en 65+ € 5,00
Aanvang 20.00 uur.

Dinsdagavondconcerten

Programma 2015

Zondag 3 mei 2015
Tilburg (Heuvelring),
Sint-Jozefkerk (Heuvelsekerk)
Organist: Wouter van der Wilt (R’dam)
Zondag 7 juni 2015
Diessen (Kerksingel), Willibrorduskerk
Organist: Christophe Bursens
(Sint Niklaas, B.)
Zondag 5 juli 2015
Goirle (Kerkstraat), Sint Jankerk
Organist: Johan Hermans (Hasselt, B.)
Zaterdag 29 augustus (07.45-20.00 uur)
28ste orgelexcursie Duitsland
Beek Ned.: St. Bartholomaeuskerk
Kleve D.: Stiftkirche
Kalkar D.: St. Nicolaikirche
Xanten D.: St. Viktordom
Deelnamekosten: € 45,00 incl. busreis,
programmaboekje en lunch.
Zondag 6 september 2015
Diessen (Kerksingel),
Sint Willibrorduskerk
Organist: Ad van Sleuwen
(Bergeijk/Weebosch)
Zondag 4 oktober 2015
Udenhout (Slimstraat),
Sint Lambertuskerk
Organist: Harry van Wijk (Amersfoort)
Voor informatie en aanmelding:
telefoon 013 5435762 of e-mail:

brabantseorgelklanken@home.nl

Lambertuskerk
Wouw
Zondag 10 mei, 16.00 uur.
Orgelconcert:
Jan Walraven, Wouw
Franse en Italiaanse Feestmuziek.
Met werken van:
Padre Davide da Bergamo. Bossi e.a.
Entree: € 10,00,
inclusief programma en drankje.
Zondag 21 juni, 16.00 uur.
Jubileumconcert Lambertuskoor,
Wouw
Lambertuskoor o.l.v. Aldert Winkelman
m.m.v. Kamerorkest Roosendaal
o.l.v. Willem Damsteegt.
Soliste: Martine van de Kar.
Entree: vrijwillige bijdrage.
Zondag 6 september, 16.00 uur.
Orgelconcert:
Klaas Hoek, Bellingwolde
Feest der H(E)rkenning.
Orgel en harmonium.
o.a. Richard Wagner.
Entree: € 10,00,
inclusief programma en drankje.

www.indenwouwdfluit.nl
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Aanvang 20.00 uur.
Entree € 8,00.
Jongeren t/m 15 jaar gratis.

BERNE ABDIJCONCERTEN

Orgelconcerten:

sinds 1952

Aanvang 16.00 uur.
Entree € 8,-.

Ben van Oosten
(‘s-Gravenhage)

Zondags, aanvang 16.00 uur.
Toegang € 10,- (m.u.v.* € 15,-)

Zondag 19 april
Orgelconcert Ekkehard Saretz
(Torgau, D)

2 juni

Zondag 17 mei
Orgelconcert Marijn Slappendel
(Culemborg)

Aart Bergwerff (‘s-Gravenhage)

3 mei
Ensemble ‘A la Douzaine’
Norbert Bartelsman (NL), orgel
7 juni
Guy Bovet (CH)
5 juli
Lidia Ksiazkiewicz (F)
6 september*
Peter van de Velde (B), orgel
Nadja Nevolovitsch (B), viool
4 oktober
Eberhard Lauer (D)
1 november
Willem Tanke (NL)
20 december* Berne Kerstconcert
Kamerkoor Ad Parnassum o.l.v.
Anthony Zielhorst
Stephan van de Wijgert (NL), orgel

11 augustus

Abdijstraat 49, Heeswijk

13 juni: Janno den Engelsman, orgel
& wereldmuziekgroep.

19 mei

Véronique van den Engh
(‘s-Hertogenbosch)

16 juni

Toon Hagen (Zwolle)

30 juni

Hans Leenders (Maastricht)

14 juli

Peter Ledaine (Oostende)

28 juli

Gerrit Christiaan de Gier (Utrecht)

25 augustus

Jamie de Goei (‘s-Hertogenbosch)

Stadskerk Cathrien
Eindhoven

Zaterdagmiddagconcerten

Zondag 25 oktober
Orgelconcert i.s.m. Orgelconcours Breda.
Zondag 22 november
Orgelconcert.

Zaterdagmiddagmuziek:
Aanvang 16.00 uur.
Toegang gratis met collecte.

6 juni: Aldert Winkelman, orgel
& Frank Hermans, bas.

20 juni: Blaaskwintet ‘Kamer 5’
& Janno den Engelsman, orgel.
29 augustus: Steven Alltop, orgel
& Josefien Stoppelenburg (Chicago)
5 september: zaterdagmiddagmuziek.

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

Orgel-, Monumentendag:

12 september

In juni vier jonge aankomende talenten:
6 juni
Diederick Clements (1997), Scherpenzeel
13 juni
Diederik Blankesteijn (1996), Amsterdam
20 juni
Martien de Vos (1995), Ooltgensplaat
27 juni
Leendert Verduijn (1997), Bodegraven

www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl

H.Lambertuskerk
Someren

Zondag 29 maart
(Palmzondag)

Gerard Habraken, orgel

Zondag 3 mei

Ruud Huijbregts, orgel

Zondag 4 oktober

Tannie van Loon, orgel
Frank Hermans, bariton
Aanvang 15.30 uur.
Toegang gratis, na afloop een vrije gave.

ORGELCONCERTEN 2015
Zaterdagmiddag om 15.00 uur.
Toegang € 7,-

(CJP houders en studenten vrij toegang)

Zaterdag 25 april
Dick Sanderman, stadsorganist van
Rijssen i.s.m. Leonard Sanderman.
Werk van o.a. Sumsion, Elgar, Verschragen en Monnikendam. A. Hesse:
Fantasie in d voor orgel 4-handig.
14.00 uur inleiding Hans Strootman:
‘Elgar, levenslang strijdbaar’
Zaterdag 23 mei
Orgelmuziek met o.a. improvisaties
over gregoriaans:
Henco de Berg, Breda (Waalse Kerk).

Subsidie

Dankzij een door de stichting DELAfonds verstrekte subsidie voor ‘Documentatie’ van de
Brabantse Orgelfederatie, is het mogelijk veel
informatie over de orgels in Noord-Brabant vast
te leggen. Zo wordt informatie met foto’s van
Brabants Orgelrijkdom via www.brabantorgel.nl

Zaterdag 27 juni
Tweede Eindhovense Bachdag met
concerten op diverse locaties.
15.00 uur: slotconcert in de Cathrien:
Geert Bierling, stadsorganist R’dam.

openbaar gemaakt. Ook de klankdocumenten

Zaterdag 12 september
(Nationale Orgeldag)
Fred Vonk, orgel.
Albert Schweitzer-herdenking.

een documentatie van wat dit jaar belangrijk

Voor meer concerten zie:

www.muziekindecathrien.nl

O
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Midden-Brabantse
Orgelkring

Orgelstatusrapportage
en
orgelmentorschap...

‘Brabants Orgelrijkdom’, cd’s die verschijnen
bij excursies naar Noord-Brabantse orgels,
zijn gerealiseerd dankzij de verstrekte subsidie.
Ook dit magazine ‘Brabants Orgelrijkdom 2015’,
is op orgelgebied in Noord-Brabant, is mede
mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage uit
deze subsidie van de stichting DELAfonds.

De waaier
‘Zorg voor uw orgel’

orgelkring-advertenties

Orgelkringconcerten 2015

Zoals op
pagina 2 is
aangegeven zet
de Brabantse Orgelfederatie (BOF)
zich met name in voor de instandhouding, het behoud en het (doen)
bespelen van de orgels in Brabant.
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) stelt terecht dat grote
restauraties in de toekomst vermeden dienen te worden. Dat kan
slechts gerealiseerd worden door
een doelmatig en effectief beheer
van het orgel. Dit doelmatig beheer
vergt een meerjarenplan ten aanzien
van onderhoud en beheer. Door onze
federatie wordt gestreefd het orgelbestand in onze provincie regelmatig te monitoren. Op die wijze kan
door de eigenaar een beter beheer
van zijn orgel plaatsvinden en kan
voorkomen worden dat op een later
tijdstip hogere onderhoudskosten
zullen optreden.
Om een juiste invulling te kunnen
geven aan – zoals wij het als BOF
noemen – de ‘Orgelstatusrapportage’ is een aantal zaken vastgelegd
voor hen die de onderhoudstoestand
van de orgels in Brabant monitoren
en hierover rapportages verzorgen.
Dit betreft o.a. de eisen die gesteld
worden aan de bezoekers/rapporteurs, de gedragscode en de te
hanteren checklist. Binnen de BOF
zijn inmiddels in samenspraak met
orgeladviseurs en orgelmakers opleidingsmodules ontwikkeld teneinde
deelnemers aan dit traject kennis
bij te brengen zodat ze op een zo
zorgvuldig mogelijke wijze dit werk
kunnen verrichten.
De BOF voert op verzoek van eigenaren of beheerders van orgels

‘Orgelstatusrapportages’ uit. Daarbij
wordt aan de hand van een checklist gekeken naar zaken betreffende
de kerk, de verwarmingsinstallatie
en de stookprocedure. Indien nodig
kunnen meetgegevens van relatieve
luchtvochtigheid en temperatuurverloop worden vastgelegd. Met name
wordt gekeken naar gebruik en onderhoud van het orgel, de technische
staat en het eventueel aanwezige
onderhoudsplan (mede gelet op de
BRIM).
De BOF onthoudt zich van welk
advies dan ook op het gebied van
keuzes van orgelmakers en/of orgeladviseurs voor het verrichten van
bepaalde werkzaamheden. Aanvragen
voor of informatie over het doen verrichten van een orgelstatusrapportage
kunnen gedaan worden via mailadres
beheer@brabantorgel.nl.

Orgelmentorschap
Als Vereniging Brabantse Orgelfederatie
zijn wij vertegenwoordigd in het
‘Platform Klinkend Erfgoed’ (zie ook
http://klinkenderfgoed.ning.com).
Als Platform zetten wij ons ook in
om landelijk dit – zoals wij het daar
noemen - ‘orgelmentorschap’ inhoud
te geven. Daarbij is o.a. onze orgelstatusrapportage uitgangspunt. Het
streven is bij alle belangwekkende
orgels in Noord-Brabant de vanuit het
Platform ontwikkelde waaier ‘Zorg voor
uw orgel’ te hebben liggen. Het is een
handleiding voor een goed beheer van
het orgel, hoe ermee om te gaan en
waar op te letten. Gecombineerd met
een logboek, dat binnen onze vereniging wordt ontwikkeld, worden daarbij de bijzonderheden van de orgels
vastgelegd.
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We lezen het regelmatig in de landelijke en regionale bladen:
meer en meer zowel katholieke als protestantse kerken
worden gesloten. Aartsbisschop Wim Eijk gaat ervanuit dat
in Utrecht van de huidige driehonderd kerken er over vijftien jaar niet meer dan ongeveer twintig overblijven.
Er is zelfs een speciale website (www.kerksluitingen.nl)
waarop te volgen is wat er allemaal gebeurt met die
honderden kerken in het hele land. Alle emotionele
belevingen van omwonenden, oud-kerkgangers
en natuurlijk ook de laatste trouwe kerkbezoekers, die opeens naar een andere
kerk moeten, worden daar beschreven.
Het is voor mensen moeilijk te begrijpen waarom sommige kerken gesloten
worden en andere open blijven. Over
het algemeen blijven de oude kerken in
stads- en dorpskernen nog open, maar
eigenlijk is er geen peil op te trekken.
Het zal voor de beleidsmakers van de
kerken ongetwijfeld een heel zwaar proces zijn om de afwegingen te maken die
onvermijdelijk zijn bij het teruglopende
kerkbezoek en de intussen gewoon
doorlopende kosten om al die gebouwen in stand te houden. Dat de vaak in
die kerken geplaatste orgels maar van
zeer ondergeschikt belang zijn bij deze
besluitvorming zal niemand verbazen.

Wijtse Rodenburg Wijtse Rodenburg

De orgels
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Dat zo’n orgel ook nog monumentaal
kan zijn, lijkt daarbij geen rol te spelen.
Er wordt soms gekeken of het zou
kunnen worden overgeplaatst naar
een andere locatie of verkocht naar
bijvoorbeeld een oost-Europese bestemming, maar het overplaatsen houdt
natuurlijk een keer op als er steeds
meer kerken sluiten. Ook vanwege de
kosten die daaraan verbonden zijn,
waarvoor steeds minder financiën
beschikbaar zijn. Ook in Noord-Brabant
is dit allemaal zeer urgent. Er zijn wel
voorbeelden van herbestemming van
een waardevol instrument, zoals het
Marcussen-orgel dat van de in 2013
gesloten Sint-Stephanuskerk in Moerdijk,
dat kon worden overgeplaatst naar
Klundert. Daar kwam het in een andere,
inmiddels ook gesloten kerk terecht die
nu een maatschappelijke en culturele
functie heeft. En dat was alleen mogelijk
omdat een aantal enthousiaste mensen
zich het lot van dit unieke orgel aantrok
en gelden wist te vinden om de overplaatsing te financiëren.

Verpieteren

We zien echter helaas steeds meer dat
de instrumenten gewoon in de gesloten
kerk blijven staan en daar verpieteren.
Het zal duidelijk zijn dat dit het orgel
geen goed doet, omdat een orgel nu
eenmaal alleen in goede staat blijft als
er regelmatig op gespeeld wordt.
In het bisdom ’s-Hertogenbosch worden

‘s-Hertogenbosch

In de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn
alle katholieke parochies gefuseerd tot
één parochie: H. Maria. Van de twaalf
kerken in de gemeente blijven er straks
vier over. De San Salvatorkerk met z’n
Maarschalkerweerd-orgel uit 1898 is
inmiddels dicht en gaat dienst doen als
opslagruimte voor kerkelijke goederen
en kunstbezittingen. De Heilige Hartenkerk, waar een Vermeulen-orgel staat,
sloot begin dit jaar. Per 1 juli dit jaar
sluit ook de monumentale Sint-Catharinakerk. Over de toekomstige bestemming wordt nog nagedacht. Afbreken
kan niet omdat de Cathrienkerk een
Rijksmonument en de Heilige Hartenkerk een gemeentelijk monument is.

Kruisbroederskerk. In 1914, bij de
volgende verbouwing in neo-byzantijnse
stijl, werd het orgel door Maarschalkerweerd verplaatst naar de andere kant
van de kerk, helaas gedeeltelijk verscholen achter het hoofdaltaar met het
dominant aanwezige cassetten-tongewelf.
Dit prachtige orgel is in 2007 nog geheel
gereviseerd en in prima conditie.

De ‘Orgelkoepel’?

Blik op de Catharinakerk in ‘s-Hertogenbosch
met z’n karakteristieke koepel.

ook steeds meer parochies samengevoegd. Hier moeten van de 260 kerken
er op termijn 230 dicht… Dat proces is
al langer aan de gang. Enkele voorbeelden: in Eindhoven werden de afgelopen
jaren de Gerardus Majellakerk (waar
nog een Verschueren-, en ‘n Ureel-orgel
staan), de Heilig Hartkerk (met een
Verschueren-, Maarschalkerweerd- en
Bigvinat-orgel) en begin dit jaar werd
de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk
(met een Verschueren-orgel) gesloten.
In Veldhoven gaan van de zes kerken er
komende twee jaar vijf dicht. In Boxtel
sloot begin dit jaar de Heilig Hartkerk,
waar ook een groots Verschueren-orgel
staat.

Brabants Orgelrijkdom 2015
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Kerksluitingen
en het lot van de orgels....

Bossche Broek en het 16e eeuwse koor
dat gedeeltelijk gebouwd is boven de
Binnen-Dieze, maar bovenal natuurlijk
het schitterende Vollebregt-orgel dat de
kerk herbergt.

Het grootste
Vollebregt-orgel

Het orgel voor de Cathrien werd door
vader en zoon Vollebregt in de jaren
1850-1851 voor 11.000 gulden gebouwd
en geldt als hun belangrijkste werk.
Het moest concurreren met het SintJanskathedraal-orgel en het grote net
in 1846 gebouwde Smits-orgel van de
voormalige Sint-Pieterskerk, dat nu in
Oirschot staat. Oorspronkelijk stond het
instrument op de speciaal voor dit orgel
gebouwde balustrade aan de westzijde
van de in 1842 tot
waterstaatskerk
omgebouwde

Het Bossche bisdom heeft besloten dit
kerkelijk vastgoed af te stoten door
middel van biedingen. Door de grote
monumentale waarde en centrale ligging denkt men het gebouw in samenwerking met de gemeente een functie
te kunnen geven binnen de ‘Bossche
cultuur’. Naast de kerk maken ook nog
een historische pastorie, een voormalig
parochiecentrum en een fraai gelegen
tuin deel uit van het complex. Dit lijkt
nu een situatie waarbij deze eenheid
schitterend gebruikt zou kunnen worden
voor diverse culturele activiteiten zoals
exposities, lezingen, symposia, recepties, met geïntegreerde horeca in de
bijgebouwen van het complex.
Maar zou het niet helemaal fantastisch
zijn als deze kerk zou kunnen worden
benut als nieuwe orgelkerk: ik noem
het maar even de ‘Orgelkoepel’ van Den
Bosch? Dit naar voorbeeld van de Gertrudiskerk in Bergen op Zoom met zijn
vier orgels en natuurlijk het Orgelpark
in Amsterdam met zijn zes orgels! Dat
zijn plekken met een bloeiende orgelen muziekcultuur waar veel activiteiten
plaatsvinden, zowel traditioneel als
experimenteel. In Bergen op Zoom staat
het grote Ibach-orgel centraal, maar
in het Orgelpark (aan de rand van het
Vondelpark) staan tegen alle wanden
en op de galerijen van de voormalige
Parkkerk orgels opgesteld. Instrumenten
uit verschillende tijden zodat er allerlei
muziek op kan worden uitgevoerd. Zou
het niet fantastisch zijn als dat in deze
prachtige Cathrien ook zou kunnen…?
De architectuur van de kerk is geschikt

Vanuit de kerk wordt de blik op
het majestueuze Vollebregt-orgel
van de Cathrien voor een groot
deel ontnomen door het enorme
neo-byzantijnse hoofdaltaar.
Als dit altaar verwijderd wordt
komt het orgel weer geheel in
zicht, net als in de tijd dat het op
de orgeltribune aan de andere
kant van de kerk stond. Deze
foto is door Wim van der Ros
genomen vanaf deze oude
orgeltribune, zodat we vanuit
deze kijkhoek wel bijna het
gehele front kunnen zien.

om er zo acht (!) orgels, in elke uitbouw
een, te herbergen. En omdat er in de
komende jaren veel kerken sluiten,

De Bossche
Cathrienkerk

De situatie bij de Catharinakerk, in de
volksmond Kruiskerk of Cathrien genoemd, is bijzonder. Het is een prachtige
neo-byzantijnse kerk met een grote
betonnen geheel beschilderde koepel
en vele kunstschatten. Bijzonder is
ook z’n historische ligging aan de rand
van de binnenstad met uitzicht over de

zullen er voldoende kwaliteits-orgels
beschikbaar komen die hier een nieuw
leven kunnen krijgen. De akoestiek is
er schitterend en het totaal zou ook nog
onderdeel uit kunnen maken van de bestaande toeristische Binnendieze vaarroutes. Het Vollebregt-orgel is dan niet
voor niets letterlijk boven de overkluisde
Binnendieze gebouwd. Wat ontbreekt
is een clubje enthousiaste mensen die
daar wat in zien. En natuurlijk iemand
die genegen is geld te investeren om zo
op langere termijn zo’n centrum voor
(orgel-)muziek mogelijk te maken, zoals
zakenman Loek Dijkman het via zijn
Stichting Utopa in het Amsterdamse
Orgelpark gedaan heeft. Het bisdom en
de gemeente staan ervoor open.

Laatste concerten?

Het koor uit 1533 dat over de Binnendieze gebouwd is.
Hier varen de elektrische bootjes van de Bossche vaarroutes met toeristen onder het Vollebregt-orgel door.

De gewapend betonnen koepel (uit 1919, een van de eerste in Nederland) met een middellijn
van 22 meter. Jan Oosterman beschilderde de koepel met het thema ‘de Goddelijke Zaligmaker’
in 1919-1925. Deze koepel bepaalt mede de prachtige akoestiek van de Cathrienkerk.

Maar nu gaat eerst de tent dicht. Op de
vier zaterdagen van mei staan de laatste
vier concerten gepland. Organist Willem
Hörmann, die al zeventien jaar zijn hart
en ziel aan dit magnifieke orgel verpand
heeft, zal hier op 30 mei zijn allerlaatste
concert geven. Of komt er nieuw leven
voor de Cathrien…?
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Grote Kerk ‘s-Hertogenbosch

V

zaterdag 10 oktober

Op zaterdag 10 oktober van dit jaar
zal een orgelexcursie worden belegd naar vier kerken in de regio
‘s-Hertogenbosch - Heusden. Ook
deze excursie organiseren wij als
Brabantse Orgelfederatie samen met
het maandblad De Orgelvriend en de
afdeling Noord-Brabant van de Koninklijke Vereniging van Organisten
en Kerkmusici, de KVOK.

Wim van der Ros

Programma

Wij starten in de dan juist gerestaureerde Grote Kerk van ’s-Hertogenbosch, de PKN-kerk (1) in het
centrum. Bij deze kerkrestauratie
werd o.a. een nieuwe vlakke vloer
aangelegd en het liturgisch centrum
verplaatst naar de zijde tegenover
de ingang van de kerk. Het vorig
jaar in gebruik genomen - door
Hans van Rossum gerestaureerde
- Strümphler-kabinetorgel zal een
plaats krijgen aan de rechterzijde in
de kerk. Dit jaar wordt ook het hoofdorgel van Bätz gerestaureerd door
Pels & Van Leeuwen. Wij hopen dat
tijdens de najaarsexcursie dit orgel
inmiddels is teruggeplaatst. Jamie de
Goei, titularis van de Grote Kerk, zal
ons zijn orgel(s) toelichten en bespelen. Daarna verplaatsen wij ons naar
het nabijgelegen Vlijmen waar zich in
de Protestantse Kerk (2) een juweeltje van een historisch positief bevindt.
Tommy van Doorn zal ons dit orgel
laten horen. ‘s Middags bezoeken we
in Heusden de Lutherse Kerk (3) met
zijn Vollebregt-orgel, dat door Marc
Schippers gepresenteerd zal worden.
We sluiten af in de Grote Kerk (4)
met het hoofdorgel van Lohman. De
titularis Jaco van der Werken zal ‘zijn’
orgel demonstreren waarna hij samen
met Tommy van Doorn het slotconcert geeft.
Na het slotconcert zal hier in de Grote
Kerk aan de deelnemers van de excursie de dan recent opgenomen cd
worden uitgereikt.
De deelnemersbijdrage, inclusief
het programmaboekje en de cd,
bedraagt € 15,- per persoon.
Deelnemers wordt verzocht hun
deelname uiterlijk een week voorafgaande aan de excursie te bevestigen via excursie@brabantorgel.nl.
Hierna kunt u naast het tijdschema
van deze excursie korte artikelen
vinden over de te bezoeken orgels.
De beschrijving van het Strümphlerkabinetorgel is – gelet op de het
afgelopen jaar voltooide restauratie –
iets uitgebreider opgenomen.
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Dispositie

I

Het Bätz-orgel (1831)
In de periode dat de orgelmaker Bätz het
orgel in de Dom in Utrecht bouwde, kreeg hij
ook de opdracht een nieuw orgel te bouwen
voor de Grote Kerk in ’s-Hertogenbosch. Het
tweeklaviers-orgel zou een Hoofd-, Bovenwerk en Pedaal krijgen in één grote hoofdkas
en geplaatst worden op de westelijke galerij
boven de toen daar aanwezige preekstoel.
Een (loze) rugwerkkas welke in de balustrade
werd geplaatst, suggereerde een groter
instrument. De galerij werd ondersteund door
Dorische zuilen. In de nu ruim 180 jaar dat
het orgel zich in deze kerk bevindt zijn gelukkig
niet veel wijzigingen aangebracht.
In 1910 werkte Standaart aan het orgel. Hij
vernieuwde de magazijnbalg en verving op
het Bovenwerk de Woudfluit 2 vt door een Vox
Céleste 8 vt. Bij de restauratie door Flentrop
in 1966 werd deze wijziging teruggedraaid:
een nieuwe Woudfluit 2 vt werd gemaakt
naar het voorbeeld van die in het Bätz-orgel
van de Ronde Lutherse Kerk te Amsterdam.
Begin 2015 is het orgel gedemonteerd en voor
een totale restauratie overgebracht naar de
ateliers van Pels & Van Leeuwen te ’s-Hertogenbosch. Deze restauratie wordt uitgevoerd
onder advies van Aart Bergwerff.

Hoofdwerk C-f3
Bourdon
16 vt
Prestant
8 vt
Holpijp
8 vt
Octaaf
4 vt
Gemshoorn
4 vt
Quint
3 vt
Octaaf
2 vt
Mixtuur
3-6 st
Scherp
3-4 st
Cornet
5 st
Trompet
8 vt
Bovenwerk
Prestant
Roerfluit
Quintadeen
Viola di Gamba
Prestant
Fluit
Woudfluit
Dulciaan
Tremulant
Pedaal C-f
Subbas
Octaaf
Octaaf
Bazuin
Trompet

8
8
8
8
4
4
2
8

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt

16
8
4
16
8

vt
vt
vt
vt
vt

Koppelingen:
H.W. – B.W. b/d
Ped. – H.W.
Toonhoogte a¹<440 Hz
Winddruk 70 mm Wk.
Evenredig zwevend.

Het Strümphler-kabinetorgel (1780)
Vorig jaar werd in de Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch een nieuw kabinetorgel geplaatst en in
gebruik genomen. In ons magazine Brabants
Orgelrijkdom 2014 hebben wij daarover uitgebreid geschreven. Het binnenwerk van dit
kabinetorgel was achter een ouder front in de
Lutherse Kerk in ’s-Hertogenbosch geplaatst
en kwam na de vorming van de PKN en sluiting van de Lutherse kerk beschikbaar voor de
Protestantse Gemeente van ‘s-Hertogenbosch.
De aanleg van 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.
Onder advies van Cees van der Poel werd een
restauratie uitgevoerd door Hans van Rossum.
Dankzij het feit dat deze beschikte
over een kabinetkast welke uitermate
geschikt was om het kabinetorgel
zijn uiterlijke glans te hergeven,
kon deze ‘Strümphler’ ook uiterlijk
herleven. Bijzonder is dat veel van
het binnenwerk origineel bewaard is
gebleven, maar dat de staat hiervan
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
verdwenen. Ook waren originele
pijpenplanken niet meer aanwezig.
Hoewel er in de loop van de tijd aan
de klank was gewerkt, bleken de
spraakstukken globaal niet zo erg
aangetast als eerder aangenomen.
In tegenstelling tot de deplorabele
aanblik die het binnenwerk voor
restauratie toonde, is het binnenwerk
vrijwel onveranderd bewaard gebleven.

geheel uiteengenomen en gerestaureerd. Ook
de windkanalen werden gerestaureerd. De balg
is met een trede te bedienen. De elektrische
windvoorziening werd in het orgelpodium aangebracht.
Het pijpwerk was in het verleden stevig onder
handen genomen. In het houten pijpwerk waren spijkers gezet. Waar mogelijk werden deze
verwijderd. Men wist bij de restauratie de oorspronkelijke toonhoogte van 415 Hz en de originele stemming van Kirnberger te achterhalen.
Alle pijpwerk werd zorgvuldig gerestaureerd
en waar nodig verlengd. Voor zover mogelijk
werden in het metalen pijpwerk aangebrachte
kernsteken voorzichtig uitgewreven.
De restauratie is op voortreffelijke wijze uitgevoerd en heeft een prachtig klinkend kabinetorgel opgeleverd voor de
Grote Kerk.

Dispositie
Manuaal
Holpijp
Prestant
Violon
Prestant
Fluit
Octaaf
Nagthorn

C-d3
D
D
B/D
B/D
B

8
8
8
4
4
2
2

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt

Toonhoogte
a’ = 417 Hz bij 18° C.
Winddruk 48 mm Wk.
Stemming Kirnberger.
Deling h°/c¹.
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Najaarsexcursie

De restauratie

Enkele delen, waaronder de omlijsting van de
frontpijpen en het snijwerk, moesten nieuw gemaakt worden in het atelier van Hans van Rossum. Het snijwerk werd verguld door Gerard de
Jongh (met onder meer polimentvergulding).
De windlade moest compleet gedemonteerd
en gerestaureerd worden en werd aan bovenen onderzijde met leer afgedicht. Draadwerk,
veren en pulpeten werden geheel vernieuwd.
De stokken met de vele vervoeringen moesten
geheel uit elkaar genomen worden en werden
na restauratie aan de onderzijde afgedicht
met leer. De in de 20e eeuw in plaatmateriaal
aangebrachte pijpenplanken werden nu nieuw
in eiken uitgevoerd. Alleen de Violon D 8 vt (op
verhoogde stok) heeft nog zijn originele pijpenplank. De reconstructie van ontbrekende delen
van o.a. het klavierraam was goed mogelijk,
mede met het Strümphler-kabinetorgel (1784)
in de Grote Kerk in Naarden als voorbeeld. De
originele toetsen werden opnieuw belegd met
been, de oorspronkelijke frontons werden na
reiniging gepolijst. Balg en schepbalg werden
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Het Positief (omstr. 1769)
Sinds 1969 beschikt de Hervormde Kerk te Vlijmen
over een bijzonder positief van een onbekende
bouwer, gedateerd omstreeks 1769. Dit oorspronkelijke huisorgel werd geschonken door de familie
Philips uit Zaltbommel. Qua vormgeving doet het
denken aan huisorgels van Ludovicus de Backer.
De orgels in de Hervormde Kerk (Boterkerkje) in
Oirschot en het Orgelmuseum in Elburg (voorheen
in de Hervormde Kerk in Gapinge) tonen herkenbare
lijnen. Ook het frontpijpwerk en de ‘vlammetjes’
tussen de pijpvoeten tonen de verwantschap
met De Backer. Het kan echter geen instrument
van hem zijn, want hij overleed in 1759. Ook de
klavieromvang is i.p.v. tot c³ (gebruikelijk bij De
Backer) hier in Vlijmen tot f³. Mogelijk is het een
instrument uit de ‘school van De Backer’.
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Het orgel is in 1957 gerestaureerd door Willem
van Leeuwen, waarbij een Nazard 1 1/3 vt discant
werd toegevoegd. Bij een latere restauratie in
Vlijmen is deze discant-stem gewijzigd in een
Mixtuur 2 sterk.
De eerder witte kas werd in een mahonie-imitatie
geschilderd. De windvoorziening is niet meer
origineel. Een twaalftal pijpen in de zijvelden van
het front heeft vroeger gesproken. Het orgel heeft
korte eiken toetsen belegd met ebben, de boventoetsen zijn belegd met massief ivoor. Een stekermechaniek met ijzeren gesmede wellen bedient de
onderliggende windlade. Het aangehangen pedaal
heeft een omvang C - e maar het wellenbord voor
het pedaal heeft een aanleg tot f.
Een juweeltje op de Brabantse orgellandkaart.

Dispositie
Manuaal
Prestant
Holpijp
Prestant
Fluit
Octaaf
Flageolet
Quint
Mixtuur
Cornet

C-c3
D
8 vt
B/D
8 vt
B/D
4 vt
B/D
4 vt
B/D
2 vt
B
1 vt
B
1½ vt
D
2 st
D
3 st

3

Lutherse Kerk Heusden
Najaarsexcursie

Dispositie
Manuaal C–f3
Prestant
D
Holpijp
Prestant
Fluit
Quint
Octaaf
Gemshoorn
Flageolet

D

8 vt
8 vt
4 vt
4 vt
3 vt
2 vt
2 vt
1 vt

Pedaal C–e
Aangehangen.

Pedaal C–d
Aangehangen.

Toonhoogte a¹=440 Hz.
Winddruk 56 mm Wk.
Evenredig zwevende
temperatuur.

Toonhoogte a¹ = 415 Hz.
Winddruk 63 mm Wk.
Evenredig zwevende
temperatuur.
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Protestantse Kerk Vlijmen
Najaarsexcursie

Het Vollebregt-orgel (1859)

De Lutherse Kerk in Heusden beschikt over een
orgel van J.J. Vollebregt & Zn uit 1859. In 1944
werd het kerkgebouw zodanig door oorlogsgeweld beschadigd dat in 1951 een nieuwe zaalkerk werd gebouwd. Valckx & Van Kouteren & Co
plaatsten het orgel over naar de nieuwe kerk. Zij
breidden de pedaalomvang met een octaaf uit van
C–d naar C-d¹. Mogelijk werd toen ook de toonhoogte verhoogd naar a¹ = 440 Hz, waarbij o.a.
kleiner pijpwerk werd afgesneden. In 1993 werd
het orgel volledig gerestaureerd door Hans van
Rossum. Hierbij werd het orgel naar de oorspron-

kelijke situatie teruggebracht: de toonhoogte
werd teruggebracht naar a¹ = 415 Hz, waartoe
pijpwerk verlengd en stemkrullen dichtgesoldeerd
moesten worden; het pedaal kreeg zijn originele
omvang en ook de oude kleurstelling van de
orgelkas (deze was in 1896 overgeschilderd)
werd hersteld. Het manuaal werd hersteld en de
bakstukken opnieuw gefineerd. Ook werden de
niet originele registerplaatjes vervangen door
nieuwe perkamenten.
De windvoorziening bestaat uit een magazijnbalg
met één schepbalg uit 1859.
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Heusden

Brabants orgel allerlei

V

Leeflang-orgel
te Valkenswaard
50 jaar

Vijftig jaar geleden werd het Leeflang-orgel van de Ontmoetingskerk te Valkenswaard gebouwd voor de Petrakerk in Leiden. In 1992 werd het gekocht door de Ontmoetingskerk.
Het is een in serie gebouwd tweeklaviers orgel. De beperkte
dispositie heeft geen transmissies, waardoor het een eerlijk
orgel genoemd kan worden.
In 2001 is het orgel schoongemaakt en opnieuw geïntoneerd.
Het orgel is in feite een wat uitgebouwd positief: met name de
verdeling van de registers over twee klavieren schept de nodige
mogelijkheden. Om de 50 jaar te vieren is er in oktober een
aantal activiteiten rond het thema ‘Muziek en Kerk’:

Brabants Orgelrijkdom 2015
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Grote of Sint-Catharinakerk
Najaarsexcursie

zaterdag 3 oktober

10.30 uur: Kinderen van 6–13 jaar zetten o.l.v. Henk Kooiker
het kleine ‘Doe-orgel’ van Lydia Vroegindeweij in elkaar. Dit
duurt ruim een uur. Ouders en grootouders zijn daarbij welkom.
Het orgeltje blijft dit weekend in de kerk staan.

Dispositie

Rugwerk
Praestant D ¹)
Holpijp
¹)
Quintadena ²)
Praestant
Roerfluit
¹)
Woudfluit
¹)
Flageolet
¹)
Sesquialter ¹)
Dulciaan B/D ²)
Tremulant

8
8
8
4
4
2
1
2
8

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
st
st
vt
vt

Toonhoogte a’=435 Hz.
Stemming:
Werckmeister III.
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Roerfluit
Quint D
Octaaf
Quint B

4 vt
vt
2 vt
1 1/3 vt

2 2/3

C–f1

Pedaal
Aangehangen.
Toonhoogte a¹ = 435 Hz.
Winddruk 70 mm Wk.
Evenredig zwevende
temperatuur.

14.00 uur: Workshop voor vijf organisten over koraalbewerkingen uit de 20ste eeuw van Bert Matter, Helmuth Walcha,
Hugo Distler en Ernst Pepping. De workshop wordt verzorgd
door Gerben Mourik, een musicus die zich heeft verdiept in orgels uit de tijd van de neobarok en de muziek die bij deze instrumenten past. Toehoorders zijn ook welkom.
16.45 uur: Na de workshop geeft Gerben Mourik ter afsluiting
een kort concert op het Leeflang-orgel.
20.15 uur: Brassbandconcert met muziek van het Leger des Heils.

zondag 4 oktober

10.00 uur: viering in het teken van ‘Muziek en Kerk’.
15.30 uur: liedprogramma “Zie ik jou, jij bent er niet” door
Jan Marten de Vries en Jelena Popović.

Najaarsexcursie

I

Afsluitingen HW, RF, Ped
Calcant (buiten werking)
Ventiel
¹) = 18e-eeuws
²) = Reil 1984

Sinds 1990 beschikt de
Grote Kerk in Heusden
over een koororgel.
In dat jaar bouwde Pels
& Van Leeuwen voor
deze kerk een vijf stems
positief met aangehangen pedaal. Het klassiek
vormgegeven snijwerk is
gemaakt door De Wit uit
Waddinxveen.

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
st
vt

Pedaal C-d¹
Subbas
16 vt
Praestant
16 vt
Octaaf 		
8 vt
Wijdgedekt
8 vt
Quint
²) 6 vt
Octaaf 		
4 vt
Bazuin
16 vt
Trompet
²) 8 vt
Koppelingen:
HW - RP bas/disc
HW - Ped

Het Pels &
Dispositie
Van Leeuwen- Manuaal C–g3
koororgel
Holpijp
8 vt
Prestant
4 vt
(1990)

zaterdag 10 oktober 2015
tijdschema

Het Lohman-orgel
(1828)
In november 1944 bliezen de Duitsers de toren van
de Grote Kerk in Heusden op. Hierbij ging het in 1840
door Naber gebouwde orgel verloren. Dit orgel had
26 stemmen verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en
pedaal. In 1946 werd een ‘tijdelijk noodorgel’ (pneumatisch, twee klavieren, 9 stemmen) geplaatst door
Valckx & Van Kouteren. Dit orgel deed dienst tot 1981.
In 1980 kocht de Hervormde gemeente van Heusden
het Lohman-orgel uit de voormalige Broederenkerk
te Zutphen. N.A. Lohman had bij de bouw in 1828
gebruikgemaakt van ouder 18e-eeuws pijpwerk
uit het voormalige orgel van de Sint-Janskerk te
Arnhem. In 1894 werkte J.F. Witte aan het orgel
en bracht o.m. expressions aan en schilderde de
orgelkas. Bij werkzaamheden door J.C. Sanders in
1938 werd o.a. het rugwerk uitgebreid en een elektrische pedaaltractuur aangelegd. Bij de restauratie

en plaatsing door orgelmaker Reil onder advies van
Hans van der Harst werd de situatie van 1828 als
uitgangspunt genomen. Zo werd een nieuw pedaal
met mechanische tractuur aangelegd en werden
alle toetsmechanieken hersteld. Ook werden enkele
registers gereconstrueerd, een nieuwe magazijnbalg geplaatst en windkanalen en afsluiters hersteld. Naast het ondieper maken van de kas, welke
in een andere kleurstelling werd geschilderd, werden nieuwe vleugelstukken aangebracht en werden
het blinderingssnijwerk bij de pijpvoeten en de
engelenfiguren op het rugwerk nieuw gemaakt.
In 2006-2007 werd het orgel door de orgelmakers
Reil gerestaureerd onder advies van Peter van Dijk.
Hierbij werd o.a. het orgelinterieur en het pijpwerk
schoongemaakt en waar nodig gerestaureerd, de
windladen hersteld en de intonatie verbeterd.

‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk (1) zie bladzijde 36-37
09.30 uur
Deuren open, inchecken en programma’s, koffie.
10.00 uur
Welkom. Toelichting op de orgels door Jamie de Goei.
Orgelbespeling door Jamie de Goei.
Vlijmen, Protestantse Kerk (2) zie bladzijde 38
13.30 uur
Toelichting op het orgel door Henk Kooiker.
Orgelbespeling door Tommy van Doorn.
Heusden, Lutherse Kerk (3,) zie bladzijde 369
14.45 uur
Toelichting op het orgel door Hans van Rossum.
Orgelbespeling door Marc Schippers.
Heusden, Grote Kerk (4) zie bladzijde 40-41
16.00 uur
Toelichting op de orgels door Jaco van de Werken.
Slotbespeling door Jaco van de Werken en
Tommy van Doorn.

Foto Piet Bron

Hoofdwerk (C-f³)
Bourdon
¹) 16
Praestant
8
Viola di Gamba
8
Roerfluit
8
Octaaf
¹) 4
Gemshoom ¹) 4
¹) 3
Roerquint
Octaaf
¹) 2
Cornet D
¹) 4
Mixtuur
¹) 3-4
Trompet B/D ¹) 8
Vox Humana B/D ²) 8

Voor alle info en aanmelden deelname:
zie www.brabantorgel.nl.
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Restauratie
Smits-Kuijte-orgel Willibrorduskerk Demen

advertentie

Het orgel van de Sint-Willibrorduskerk in Demen heeft een wonderlijke constructie. Orgelbouwer F.C. Smits plaatste er in 1845
een klein orgel dat in 1857 overgeplaatst werd naar de nieuwe
kerk die naast de oude toren gebouwd was. De balgstoel werd
daarbij uit de toren gehaald en achter het orgel geplaatst. Omdat
er te weinig ruimte voor de koorzangers was haalde Adrianus
Kuijte uit Oss het orgel in 1895 uit de balustrade en verplaatste
het naar achteren bovenop de balgstoel. Omdat deze groter dan
de orgelkas was, staken de balgen er buiten uit. Om dit op te
lossen zette Kuijte een nieuw neogotisch front vóór het oude
laat-barokke front van Smits. Zo paste het beeld van het orgel
ook beter in het neogotische interieur van de nieuwe kerk. Het
hele binnenwerk en de spaanbalgen zijn daardoor wel bewaard
gebleven, evenals het oude Smits-front, dat met de orginele
wijde 4-voets Prestant-pijpen nog steeds achter het Kuijte-front
met de enge strijkende Prestant-pijpen van zink verstopt staat.
De oude bekroningen en snijwerk zijn wel verdwenen. Door de
toevoeging van het front, het toepassen van kernsteken en het
opschroeven van de toonhoogte is het orgel echter niet meer
origineel. De kwaliteit van het werk van Kuijte werd door zowel
de pastoor als orgelbouwer Smits als prutswerk gekwalificeerd....
Echter, ook kan gesteld worden dat Kuijte een optisch zeer acceptabel geheel heeft afgeleverd en het oorspronkelijke werk
met respect behandeld heeft.
In 1939 heeft Vermeulen het orgel waarschijnlijk voor het laatst
gerestaureerd en toen tevens de toonhoogte van 428 Hz naar
440 Hz verhoogd.
Het orgel was de laatste tijd onbespeelbaar geworden. Besloten
werd tot een restauratie door Nico van Duren. Men moest zich
daarbij tevreden stellen met technisch herstel van de bestaande
situatie. Een totale reconstructie zou te kostbaar zijn geworden.

orgelmaker/restaurateur

- Restaurateur Nationaal Museum Speelklok tot Pierement, Utrecht (1983-1993)
- Restaurateur Gebr. Vermeulen, Weert (1993-1998)
- Flentrop Orgelbouw (1998-2003)
Zelfstandig sinds 2003.

Bernhardweg 4
5394 AG Oijen (bij Oss)
Tel: 0412 850930 Mobiel: 06 51228817
E-mail: nicovanduren@home.nl

40

Smits-orgel, Oijen

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

Zeer betaalbare tarieven!

Dispositie
Manuaal (C-f³)
Prestant (bas 1895) 8
Bourdon
8
Prestant
4
Fluit
4
Octaaf
2
Flageolet
1
Trompet D/B
8
Ventiel (hersteld 2014)

De Kerk van de Heilige Antonius Abt te Sint Anthonis beschikt
over een prachtig Vollebregt-orgel uit 1855. Dit orgel, gerestaureerd in 1996 door Pels & Van Leeuwen, werd door ons met een
excursie bezocht in 2009. Het bevindt zich op de koorgalerij. Daar
men met de koorzangers liever beneden de liturgie opluistert,
zag men uit naar een koororgel dat beneden geplaatst zou kunnen worden. Geert Verhallen uit Mill, organist van de parochie,
adviseerde het parochiebestuur bij de aankoop en overplaatsing
van het orgel dat orgelmaker Louis Kramer uit Boskoop in 1982
bouwde voor het Hervormd Centrum in Nijverdal. Het koororgel werd overgeplaatst en gereviseerd door Nico van Duren en
kreeg, naar het altaar ziend, een plaats
aan de linkerzijde van de kerk waar ook
het koor op een nieuw aangebrachte
Manuaal (C-g³)
verhoging zijn plaats vindt.
Praestant
8 vt
Louis Kramer bouwde dit orgel met een
Roerfluit
8 vt
koppelklavier, hetgeen de gebruiksmoOctaaf
4 vt
gelijkheden sterk vergrootte. Hij plaatsGedekte fluit
4 vt
te het positief als een soort echowerk.
Woudfluit
2 vt
De grootste pijpen van de Subbas 16 vt
Mixtuur
3-4 st
van het pedaal zijn als een soort ‘schot’
opgesteld voor de lade van het positief.
Trompet
8 vt
Deze lade is chromatisch van opzet. Het
Positief
hoofdwerk is in C- en Cis-kant opgesteld.
Holpijp
8 vt
Het koororgel kon in september 2014 in
Roerfluit
4 vt
gebruik worden genomen. Dankzij de
Quint
2 2/3 vt
goede akoestiek in Sint Anthonis komt
Octaaf
2 vt
het orgel in zijn klankuitstraling mooier
over dan destijds in Nijverdal.
Terts ¹)
1 3/5 vt
Scherp
3 st
Tremulant

Dispositie

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt

Positief
Holpyp
8 vt
Viola di Gamba D 8 vt
Prestant D/B
4 vt

Restauratie 2014

Nico van Duren

D

Sint Anthonis heeft nu
koororgel uit Nijverdal

Pedaal (C-f1)
aangehangen

De klavieren, registerknoppen, windladen, het mechaniek en het
pijpwerk werden vanaf begin 2014 door Nico van Duren onder
handen genomen. De klavieren, registerknoppen, windladen, het
mechaniek en het pijpwerk werden vanaf begin 2014 door Nico
van Duren onder handen genomen. Het raamwerk van de Smitsklavieren werd hersteld. Nieuwe stukjes pallissander werden ingepast bij beschadigde plekken, vernis werd verwijderd en het
pallissander gepolijst en in meubelolie gezet. De toetsen kregen
ivoorbeleg met frontons van beuken. Over de hoofdwerklade
werd drie maal warmtebestendige, natuurlijke lijm uitgegoten
om alle naden en scheuren te dichten en daarna gevlakt. Ook
de ventielen werden gevlakt en opnieuw beleerd. Alle registerknoppen werden met authentieke opschriften opnieuw van
ebbenhout vervaardigd in de stijl van Smits. Van Duren heeft de
conducten van Kuijte kunnen handhaven. Zij verbinden de windlade met zowel het oude Smits-front als met het Kuijte-front. De
houten pijpen zijn gelijmd en doen het allemaal weer goed. De
intonatie van het metalen pijpwerk bleef beperkt tot een twintigtal pijpen die waren verzakt en verbogen. Veel werk is besteed
aan de Trompet die zeer slecht aansprak en zeer onregelmatig
was.
Er blijven wel enkele eigenschappen van dit orgel die niet te verbeteren zijn. Zo is de toetsdruk van het Hoofdwerk prettig en
licht, maar die van het Positief zwaar. Dat is niet lichter te krijgen omdat aan de ventielen zware abstrakten hangen die veel
veerspanning nodig hebben. Het Hoofdwerk daarentegen heeft
een liggende mechaniek waarbij de zwaartekracht geen invloed
heeft op de ventielen. Bovendien is de windlade van het Positief
gemaakt uit één massieve eiken plank waar de cancellen zijn
uitgezaagd, waardoor die plank blijft kromtrekken. Door de
positionering van het orgel voor het grote westraam laat de zonnewarmte de materialen steeds krimpen en uitzetten.
Nico van Duren: “Deze constructiefout van de onvolprezen
orgelmaker Smits uit mijn geboorteplaats Reek mag voor het
nageslacht bewaard blijven. Het is een erg leuk orgel en weer in
goede staat!” (Zie ook blz.15)

Pedaal (C-f1)
Subbas
Prestant ²)
Gedekt
Fagot ³)

16
8
8
16

Sint Agatha,
Sint-Agathakerk
(Kloosterkerk)

S

Sinds oktober 2014 beschikt de kloosterkapel van Sint Agatha
over een Smits-orgel. Het werd overgeplaatst door Consultare
Orgelbouw & Adviesbureau (Jan Bambacht).
Het orgel werd oorspronkelijk als balustrade-orgel gebouwd
door F.C. Smits III in 1899 voor het Klooster van de Zusters
van Liefde van Schijndel te Son. Het viervoets positief (uitgezonderd het frontpijpwerk) werd in een zwelkast geplaatst.
Het pijpwerk van het groot-octaaf van de Prestant 8 vt werd
uitgevoerd als eiken gedekt.
In 1935 werd het orgel overgeplaatst naar de Kapel van de
Zusters van het Lidwina-Klooster (het Emmanuelklooster) te
Schijndel. Nadat dit klooster werd gesloten werd het orgel in
2002 overgeplaatst naar de Sint-Servatiuskerk te Wijbosch.
Deze kerk werd eind juni 2013 aan de eredienst onttrokken.
Daar het Sint-Agathaklooster graag over een pijporgel wilde
beschikken, kon dankzij bemiddeling van Jan Boogaarts dit

vt
vt
vt
vt

Koppelingen
Koppelklavier HW–Pos
Ped–HW
Ped–Pos
¹) vanaf f
²) oorspronkelijk bij de
bouw gereserveerd
³) groot octaaf halve
bekerlengte

Dispositie
Manuaal (C-f³)
Prestant ¹)
Gamba ²)
Bourdon
Voix Céleste ³)
Octaaf
Roerfluit

8
8
8
8
4
4

vt
vt
vt
vt
vt
vt

Pedaal (C-f1)
Aangehangen
Speelhulp Ventil
Temperatuur gelijkzwevend
¹) groot octaaf hout
²) af c, groot octaaf
gecombineerd met
Prestant 8 vt
³) af f, lager zwevend
gestemd t.o.v. de
Gamba

Smits-orgel overgeplaatst worden
naar Sint Agatha, waarbij – zonder
verdere wijzigingen of restauratie
- een nieuwe windmotor werd geplaatst. De fraai uitgevoerde windhevel is nog aanwezig en werkt
naar behoren. Opvallend zijn de
twee rechts van het pedaal aangebrachte treden. Eén trede is voor het
in- en uitschakelen van de Prestant
8 vt (eenvoudig te gebruiken bij de
volkszang), de ander voor de direct
achter het front geplaatste verticale
zweljaloezieën. Het is vreemd dat de
Gamba, welke is uitgevoerd vanaf c,
in het groot octaaf is gecombineerd
met de Prestant 8 vt. Hierdoor is
de overgang binnen dit register wel
heel erg groot. Het zou logischer zijn
geweest wanneer de combinatie was
uitgevoerd met de Bourdon 8 vt.
Het is een bescheiden maar prachtig klinkend instrument voor deze
prachtige kloosterkerk.
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Dispositie

Hoofdwerk (C-f³)
Bourdon B/D
16 vt
Prestant D
16 vt
Prestant
8 vt
Holpijp
8 vt
Octaaf
4 vt
Fluit
4 vt
Quint
3 vt
Octaaf
2 vt
Mixtuur
III st
Cornet D
V st
Fagot B/D
16 vt
Trompet B/D
8 vt

Hoofdwerk (C-f³)
Bourdon
16 vt
Prestant
8 vt
Violoncello
8 vt
Flûte Harmonique 8 vt
Roerfluit
8 vt
Prestant
4 vt
Flûte Octaviante 4 vt
Quint
2 2/3 vt
Octaaf
2 vt
Cornet
II-III-V st
Trompet
8 vt
Clairon
4 vt

Positief
Bourdon
Prestant D
Salicionaal (1915)
Quintadena (1915)
Flauto
Roerfluit
Viola di Gamba
Nachthoorn (1957)
BassonHautbois D/B

Positief (zwelkast)
Vioolprestant
8 vt
Gamba
8 vt
Voix Céleste (af c) 8 vt
Flûte Travers
8 vt
Voix Céleste
8 vt
Dolce
8 vt
Holpijp
8 vt
Quintadene
8 vt
Mélophone
4 vt
Flûte Douce
4 vt
Piccolo
2 vt
Basson
8 vt
Vox Humana
8 vt
Tremulant

Pedaal
Subbas
Wijd Gedekt
Octaaf Bas
Openfluit
Octaaf
Trompet
Clairon

8
8
8
8
8
4
4
2

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt

8 vt

(C-d1)
16
8
8
4
2
8
4

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt

advertentie

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

Foto Piet Bron

Koppelingen:
Hoofdwerk - Positief
Pedaal - Hoofdwerk

Het orgel in deze kerk is in 1905 gebouwd door F.C. Smits jr.
(Smits III). De bijzondere orgelkas, ontworpen door de Tilburgse architect F.C. de Beer, heeft twee hoofddelen, waarbij een
verbindend rijk gedecoreerd middendeel het achterliggende
venster omlijst. Het is het eerste orgel dat Smits met pneumatische tractuur (membraamladen volgens het systeem Weigle)
opleverde.
In 1992 vond een eerste deelrestauratie plaats door Elbertse
Orgelmakers te Soest. Daarbij werd o.a. de pneumatiek van
zowel Hoofdwerk als Groot Pedaal hersteld. Ook werden toen
42 door houtworm ernstig aangetaste houten pijpen vervangen.
In een volgende fase werd door hen de speeltafel gerestaureerd.
Na de kerkrestauratie van de afgelopen jaren is nu de derde en
laatste fase van de restauratie uitgevoerd door Elbertse Orgelmakers. Dit betrof met name de restauratie van het Zwelwerk en
het Klein Pedaal. Ook het schoonmaken van het gehele orgel na
de kerkrestauratie behoorde tot deze afrondende fase.
Het Smits-orgel bevat Hoofdwerk en Zwelwerk met ieder twaalf
stemmen, en het Pedaal heeft zeven stemmen.

Pedaal (C-d1)
Contrebas
Subbas
Cello
Gedekt
Corni Dolce
Bazuin
Trombone

16
16
8
8
8
16
8

H

vt
vt
vt
vt
vt
vt
vt

Koppelingen:
HW - Pos.
HW - Pos. suboctaaf
HW - Pos. superoctaaf
Pedaal - Hoofdwerk
Pedaal - Positief

Speelhulpen:
7 vaste combinaties
(pp-p-mp-mf-f-ff-tutti)
Generaal Crescendo.

Vollebregt-orgel in Kaatsheuvel
klinkt weer...
Het uit 1855 daterende orgel van J.J. Vollebregt & Zn.
in de Sint Jan de Doper in Kaatsheuvel verkeerde al
langere tijd in slechte conditie en was vrijwel onbespeelbaar. Vanwege een beperkt budget heeft Van
den Heuvel Orgelbouw uit Dordrecht dit voorjaar
slechts de noodzakelijke reparaties kunnen verrichten.
Daarbij werden o.a. lekkages verholpen en mechanieken bijgesteld zodat het orgel weer redelijk bespeelbaar is.
Dit is het enige orgel dat Vollebregt bouwde met een
Rugpositief. In zijn ontwerp voor dit orgel in de voormalige (kleinere) waterstaatskerk uit 1836 had hij
een zelfstandig Pedaal gedisponeerd, maar de pedaalstemmen bleven bij de bouw in 1855 gereserveerd.

De kas is van de hand van de Antwerpse beeldhouwer
J.B. Peeters. In 1877 verbouwde Gradussen dit orgel
en plaatste het pijpwerk van het Rugpositief op nieuwe
lades die als Onderpositief in de hoofdkas werden gesitueerd. De kas van het Rugpositief bleef aanwezig.
Vijf jaar later werden door Gradussen de spaanbalgen
vervangen door een magazijnbalg.
Na de bouw van de nieuwe kerk in 1911/1912 werd
het orgel door de Gebr. Franssen in 1915 overgeplaatst. Hierbij werd het front van het Rugpositief niet
herplaatst. In 1957 werd het orgel gerestaureerd door
Adema-Schreurs.
Dit instrument verdient op korte termijn een volledige
restauratie.
Breda-Princenhage, Johanneskerk (N-2004)

Breda, Grote Kerk (R-2000)

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

NIEUWBOUW
RESTAURATIE
STEMMEN
ONDERHOUD
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advertentie

Dispositie

Foto Piet Bron

Smits-orgel Sint-Dionysiuskerk
(Goirkese Kerk) in Tilburg
weer gerestaureerd...

Brabants Orgelrijkdom 2015

Brabants orgel allerlei

Hoofdwerk (C-d³)
Prestant D
16 vt
Bourdon
16 vt
Prestant
8 vt
Holpijp
8 vt
Holfluyt
4 vt
Octaaf
4 vt
Superoctaaf
2 vt
Woudfluit
2 vt
Mixtuur
4 st
Cimbaal
3 st
Sexquialter D
3 st
Cornet D
4 st
Trompet B/D
8 vt
Positief
Holpijp
Dwarsfluyt
Prestant
Fluit
Octaaf
Quint
Sexquialter D

8 vt
8 vt
4 vt
4 vt
2 vt
1½ vt
2 st

Pedaal (C-c1)
aangehangen

advertentie

Schuifkoppel
voor de manualen.

J.C. van Rossum
Hoge Maasdijk 8
4281 NG Andel
T.: 0031(0)416 561790
F.: 0031(0)416 561874
M.: 06 53388734
E.: info@rossumorgelbouw.nl
http://www.rossumorgelbouw.nl
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Op zaterdag 30 mei zal het gerestaureerde orgel in de Hervormde
Kerk in Waspik in gebruik worden genomen. Het werd in 1767
opgeleverd door Matthæus de Crane, organist van de Grote of
Sint-Barbarakerk in Culemborg. Matthijs Verhofstad bouwde in
1719 voor deze kerk een orgel. Dat was in de periode dat de
vader van De Crane, Johan Willem, daar predikant en organist
was. Als autodidact heeft Matthæus de Crane het Verhofstadorgel, dat hij vanaf 1855 als organist bespeelde, onderhield en
waaraan hij reparaties uitvoerde, feitelijk in Waspik gekopieerd.
Bij de huidige restauratie van het orgel van Waspik door Hans
van Rossum - onder advies van Peter van Dijk - werd teruggegaan naar de oorspronkelijke situatie van 1767.
In de loop der eeuwen is er aan het orgel gewerkt door de
orgelmakers Van Hirtum, Naber, Dekker en Flentrop. Doordat veel zaken hierbij op schrift waren vastgelegd, konden nu
wijzigingen worden herkend en kon een goede reconstructie
plaatsvinden. Zo zijn de laden volledig gerestaureerd, opnieuw
gesponseld en voorzien van nieuwe dammen en slepen. Voor
wat betreft de klavieren zijn de laat-19e-eeuwse manualen hergebruikt met aanpassing aan de 18e-eeuwse maatgeving. Daarbij werd het balansklavier van het positief teruggebracht naar
een staartklavier. Waar er geen bewijs was voor een ‘normale’
manuaalkoppeling werd nu een schuifkoppel aangebracht. Er
zijn aanwijzingen dat Van Hirtum een pedaalkoppel heeft aangebracht en het kistpedaal met zijn fragiel te noemen smalle en
korte onder- en boventoetsen heeft gemaakt. De oorspronkelijke toonhoogte (a’= 415 Hz bij 18º C) kon bij deze restauratie
worden teruggevonden. Voor wat betreft het pijpwerk zijn afgezaagde pijpen weer naar oorspronkelijke lengte teruggebracht
en werden de frontpijpen opnieuw getinfolied. Er is een middentoonstemming aangebracht naar de denkwijze van Verhofstad.
Een nieuwe balgstoel met drie spaanbalgen werd gemaakt naar
voorbeeld van de balgen van Culemborg.

Het De Crane-orgel is tijdens
de restauratie opgebouwd in
een open opstelling in de werkplaats van de orgelbouwer.
Intussen bracht Gerard de
Jongh de oorspronkelijke
mahoniekleur terug op de kas.
Op de foto linksboven, van
vóór de restauratie, is de kas
nog wit.

Van Hirtum-orgel in Chaam
klinkt al 200 jaar...

T

Tweehonderd jaar geleden, op 12 februari 1815, tekenden dominee Leendert Krol en ouderling Marcellus Anne Bekkers van
de Ledevaertkerk te Chaam een contract met de gebroeders Van
Hirtum te Hilvarenbeek voor het bouwen van een 4-voets orgel
met negen registers en waarschijnlijk een aangehangen pedaal.
Van Hirtum gebruikte oud pijpwerk, zodat er ook nu nog pijpwerk van vóór 1815 in het orgel aanwezig is.
In 1896 restaureerde en verbouwde ‘orgelfabrikant’ G. van Druten
uit Hemmen het instrument waarbij de dispositie werd uitgebreid
met een in bas en discant gedeelde Prestant 8’, een Trompet 8’ en
een Bourdon 16’. De Cornet III st. en de Flageolet 1’ vervielen. De
orgelkas werd vervangen door een donkergekleurde nieuwe
kas.
In de Tweede Wereldoorlog werd de grote toren van de kerk opgeblazen door de Duitsers, maar omdat het orgel op een tribune
aan de oostzijde van de kerk stond bleef het gespaard.
In 1958 werd besloten het orgel te laten restaureren door Flentrop Orgelbouw te Zaandam. Het werd daarbij boven de preekstoel aan de westzijde van de kerk geplaatst en in een witte
kleur geschilderd. De Trompet en de Bourdon vervielen toen
weer. Zij maakten plaats voor een Mixtuur III-IV en Sesquialter.
In 1987 gaat een oude wens van de organisten Albert Ytsma en
Piet van Roon in vervulling: het orgel wordt door Flentrop uitgebreid met een uit de Grote Kerk van Breda afkomstige Subbas
16’ op een eigen pedaallade.
Door plotselinge vorst in de winter van 1996-1997 liep het orgel
enorme schade op. De Kerkvoogdij besloot een grote restauratie
te laten uitvoeren. De kerkgemeente wist daarvoor een bedrag
van € 25.000,- bijeen te brengen, hetgeen een basis was om
subsidie aan te vragen bij de Rijksdienst voor Monumentenzorg.
Organist Aart Bergwerff stelde een historisch en technisch rapport
op als leidraad voor het verkrijgen van de subsidie.
In 2001 startte Flentrop een restauratie onder advies van Aart
Bergwerff en eind 2002 is het instrument weer in gebruik genomen. Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om de frontpijpen te ontdoen van zeer oude aluminiumverf en ze opnieuw
te polijsten. Ook de labia werden van bladgoud voorzien, waardoor het front weer straalt.

Cantor-organist Peter van der Stoel:
“Toen ik in 2002 als organist werd benoemd naast Piet van Roon, begeleidde
ik de diensten op piano en een elektronisch orgeltje. Wat was ik blij toen
ik het gerestaureerde orgel kon gaan
bespelen!”

Concerten in 2015

Dispositie
Manuaal (C-g³)
Prestant bas
Prestant discant
Octaaf
Octaaf
Fluit
Quint
Holpijp
Viola di Gamba
Mixtuur
III-IV
Sesquialter D II
Tremulant

8 vt
8 vt
2 vt
4 vt
4 vt
3 vt
8 vt
8 vt
sterk
sterk

Foto Fred Mellink 2014

Dispositie

Het orgel in de
Hervormde kerk te Waspik
gerestaureerd...

Brabants Orgelrijkdom 2015

Brabants orgel allerlei

Vanwege het 200-jarig bestaan van
het Van Hirtum-orgel in de Ledevaertkerk is er een jubileumconcertprogramma samengesteld door de
‘Stichting Cultuur in de Zomer’.
Zo verzorgen op zaterdag 30 mei
2015 leerlingen van Ad van Sleuwen,
orgeldocent aan het conservatorium Pedaal (C-d1)
te Tilburg, een 200 minuten durende Aangehangen
orgelestafette, voor elk levensjaar Subbas
16 vt
van het orgel een minuut.... Dat begint om 12.30 uur met uitvoeringen die telkens een half uur
duren en dan telkens een kwartier pauze. In de pauzes kunnen de
toehoorders in- en uitlopen. Er worden koffie, thee en drankjes
geschonken.
Daarna worden in de zomermaanden nog een drietal bijzondere orgelconcerten gegeven, die Het Brabants Landschap en
Vincent van Gogh als leidraad hebben. Daaraan werken verschillende organisten en andere musici mee, zoals Lex Bergink
hobo, Rob Nederlof orgel, Kiki Luitwieler mezzo-sopraan, Tannie
van Loon orgel en Gerben Mourik met orgelimprovisaties over
gedichten.
Het jubileumjaar wordt afgesloten met een feestelijke kerkdienst op 15 november waarbij kerkmuziek van 1815 tot 2015
te horen zal zijn.
Zie voor het volledige jubileumprogramma de advertentie op
bladzijde 29 en de website www.ledevaertkerk.nl.
Er zijn plannen om het orgel de komende jaren meer te betrekken
bij de Chaamer concerten.
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In 1876 leverden de Gebroeders Franssen uit Roermond aan de
Sint-Jans Onthoofdingkerk in Liempde een mechanisch tweeklaviers orgel met 15 stemmen en aangehangen pedaal, inclusief orgelkas en plaatsing voor 3.785 gulden.
In 1915 werd het orgel ingrijpend vernieuwd, gepneumatiseerd
en vergroot met o.a. vier zelfstandige pedaalstemmen. Ook de
orgelkas werd gerestaureerd en naar voren geplaatst.
In de Tweede Wereldoorlog verbouwt Vermeulen het instrument

T

waarbij het een nieuw pneumatisch kegelladensysteem kreeg.
In 1944 treffen granaten de kerk en beschadigen het orgel.
Waarschijnlijk heeft Vermeulen na de oorlog herstelwerkzaamheden uitgevoerd. In de jaren tachtig is het orgel wederom aan
een restauratie toe, maar het kerkgebouw zelf krijgt voorrang.
Het instrument wordt bruikbaar gehouden door vrijwilligers. Dat
komt de kwaliteit van het orgel niet ten goede, maar het raakt
niet in onbruik. Dat het in 2011 is erkend als rijksmonument
geeft aan dat het een uniek muziekinstrument is vanwege haar
karakter, klankbeeld, mechaniek en geschiedenis in Liempde.
Begin februari 2014 startte Verschueren uit Heythuysen met de
restauratie met als adviseur Rogér van Dijk. Er werd begonnen
met de demontage van grote delen van het orgel, vooral die
van de orgelpijpen en de speeltafel. Na de zomer werd het orgel
weer gemonteerd en gestemd.
Op 14 december 2014 werd het gerestaureerde Franssen-orgel
weer in gebruik genomen. Een feestelijke dag met ‘s morgens
een hoogmis waarbij het orgel werd ingezegend, vaste organist
Wout Franken begeleidde de koorzang en zo werd het officieel
in gebruik genomen. Na de mis liet gastorganist Bert Augustus horen wat het orgel in huis heeft. ’s Middags was er een
orgelconcert door Tommy van Doorn, organist van de Basiliek
in het naburige Boxtel, zelf afkomstig uit Liempde. In korte
pauzes werd de historie van het orgel en het restauratieproces
geschetst. Daarbij maakte Joop van Dun, voorzitter van de
restauratiecommissie, ook bekend dat er uiteindelijk met alle
acties zo’n € 47.800,- was binnengekomen.
Marcel Baijens heeft een herinneringsuitgave over de geschiedenis van het orgel geschreven getiteld: ‘Een koning in Liempde’.
De 150 bezoekers kregen een exemplaar mee naar huis. Er zijn
plannen om er jaarlijks enkele concerten te gaan geven.

50 jaar kerkconcerten Boxtel...
Toen in 1965 in de nog jonge (1960) Maria Reginakerk te Boxtel
een Pels-orgel was geplaatst, werd een comité opgericht dat
orgelconcerten op dit instrument ging organiseren. Namen van
het eerste uur zijn Hans Straatman, Dick Heesen en Joop Felix.
Later volgden concerten met een ander instrument of zang
naast het orgel en werden ook andere orgels in Boxtel in de
concertreeks betrokken: het Verschueren-orgel (1938) in de
Heilig-Hartkerk, het Van Dam-orgel (1887) in de kapel van het
internaat op Stapelen en het fameuze Smits-orgel (1842) in de
-toen nog- Sint-Petruskerk. Al snel werd Wim Aarns voorzitter, een functie die hij 22 jaar zou vervullen. Het orgelcomité
kreeg een andere naam: Stichting Kerkconcerten Boxtel i.o. (in
oprichting). Die status zal nog jaren ongewijzigd blijven.
Begin 1973 treedt Kees van Houten, toen hoofdvakdocent orgel
aan het Utrechts Conservatorium, organist van het Robustellyorgel (1772) te Helmond en Bach-vorser, toe tot het bestuur.
In 1988 volgde hij Wim Aarns op en is tot op heden voorzitter.
Bestuurslid van het eerste uur Joop Felix opperde het idee om
een orgelconcours voor amateurorganisten te organiseren dat
in 1973 voor de eerste keer onder de naam ‘Brabants Orgelconcours’ plaatsvond. Dat bleek zo’n succes, dat het één jaar
later al werd herhaald. In 1974 kreeg het comité een formele
status; de rechtspersoon ‘Stichting Kerkconcerten Boxtel’ ontstond. Gezien de hoeveelheid werk en tijd die nodig was voor
het voorbereiden en realiseren van het orgelconcours, werd
besloten dit om de twee jaar te houden onder de naam ‘ZuidNederlands Orgelconcours voor amateurs te Boxtel’. Deelname
stond open voor amateurorganisten uit de zuidelijke Nederlandse provincies en de noordelijke Belgische gewesten. Zo werd
het concours tussen 1976 en 1988 om de twee jaar gehouden.
Tijden veranderden, zo ook het subsidiebeleid van overheden.
In 1990 kon voor de laatste maal een concours worden gehouden, met de naam ‘Groot-Nederlands Orgelconcours voor amateurs te Boxtel’. Sindsdien organiseert de Stichting concerten
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Verschueren-orgel
voor
Protestantse
Gemeente
Nuenen...

D

De Protestantse Gemeente Nuenen beschikt voor haar kerkelijk centrum De Regenboog sinds kort, dankzij een genereuze
schenking van een gemeentelid, over een Verschueren-orgel.
Het orgel, afkomstig van de Muziekschool te Emmen, werd geplaatst door Orgelmakerij Steendam. Het orgel in de Emmense
Muziekschool werd in 1983/1984 gebouwd door de firma Verschueren te Heythuysen. Het tweemanualig instrument kreeg
acht registers, waarvan de Bourdon 8 vt van beide manualen
was gecombineerd. De Nasard 2 2/3 vt en de Mixtuur 2 sterk
van Manuaal I waren oorspronkelijk
gereserveerd. De Subbas werd in de
hoofdkas aan weerszijden van de geManuaal (C-g³)
combineerde manuaallade geplaatst.
Bourdon
8 vt Dit orgel verving nu in Nuenen het 5
Prestant
4 vt stems Van Vulpen-positief uit 1956.
Octaaf
2 vt Het mooie tweeklaviers studie-orgel
Mixtuur
2 st werd onder advies en plannen van
orgeladviseur ir. Henk Kooiker door
Nevenwerk
Sicco Steendam omgebouwd tot een
Roerfluit ¹)
8 vt goed klinkend en zeer bruikbaar orgel
Roerfluit ²)
4 vt voor deze kerk. De Roerfluit 8 vt van
Nasard
2 2/3 vt het nevenwerk werd vanaf c¹ zelfstanTerts ³)
1 3/5 vt dig en bleef in de bas (door ruimtegebrek) gecombineerd met de Bourdon
Pedaal (C-f1)
8 vt van het hoofdwerk. De Octaaf 2
Subbas
16 vt vt en de Nazard 2 2/3 vt wisselenden
van plaats (elk naar het andere manuKoppelingen
aal). Daarbij werd de discant van de
HW–NW
Nazard, welke een te wijde mensuur
Ped–HW
had, vervangen door nieuw pijpwerk.
Ped-NW
Op een kantsleep werd een Terts 1 3/5
vt
in dezelfde mensuur toegevoegd op
Tremulant
het nevenwerk, zodat daar een fraaie
Calcant
sesquialter- of cornetregistratie mogelijk is met een ruim voldoende in¹) C-h gecombineerd
tensiteit. Er werd een tremulant voor
met Bourdon 8 vt
het gehele werk toegevoegd. De balg
²) C-h gedekt, af c1 open
werd opnieuw beleerd, terwijl ook alle
³) vanaf a
pulpeten in leer zijn vernieuwd.
De winddruk werd verhoogd en na
Temperatuur
een complete herintonatie voor aangelijkzwevend.
passing aan de ruimte en de akoestiek
Toonhoogte a1=443 Hz
van de kerkzaal is een prachtig klinWinddruk 78 mm Wk
kend instrument opgeleverd.

advertentie

I

De ‘Koning van Liempde’ klinkt weer...

Brabants Orgelrijkdom 2015

Brabants orgel allerlei

Dispositie

met het Smits-orgel als middelpunt, waarbij ook plaats is voor
andere instrumenten of zang.
In 2004/2005 werd het Smits-orgel ingrijpend gerestaureerd.
Tegenwoordig worden zes concerten per jaar georganiseerd.
Zo ook in dit jubileumjaar 2015. Op zaterdag 30 mei wordt
bovendien een uitgebreid feestelijk jubileumprogramma gepresenteerd dat voor iedereen gratis toegankelijk is. Een middag
met draaiorgel, presentaties en, uiteraard, veel (orgel)muziek.
Daarbij ook een speciaal orgelverhaal voor de jeugd, om hen
kennis te laten maken met dit prachtige instrument.
Meer info op eigen website die de Stichting sinds begin dit
jaar heeft: www.stichtingkerkconcertenboxtel.nl.

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

Orgel Kathedraal Tarragona (Spanje) 2013

VERSCHUEREN ORGELBOUW
HEYTHUYSEN B.V.
Dorpstraat 100-102
6093ED Heythuysen
Tel. 0475-491882 Fax. 0475-494892
www.verschuerenorgelbouw.nl
info@verschuerenorgelbouw.nl
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Van Hirtum-orgel
’s-Grevelduin-Capelle
gerestaureerd...

Dispositie
Hoofdwerk (C-f³)
Bourdon
16 vt
Prestant
8 vt
Holpijp
8 vt
Viooldigambas 8 vt
Flute travers D 8 vt
Octaaf
4 vt
Fluit
4 vt
Quint-fluit
3 vt
Super Octaaf 2 vt
Mixtuur
IV st
Cimbel
2 vt
Cornet D
IV st
Trompet B/D
8 vt
Clairon
4 vt

Pedaal (C-f1)
Subbas
16 vt
Prestant
8 vt
Octaaf
4 vt
Bazuin
16 vt
Trompet
8 vt

Pedaal (C-f1)
Subbas
Prestant
Octaaf
Bazuin
Trompet

D

16
8
4
16
8

vt
vt
vt
vt
vt

Koppelingen:
Pedaal/Manuaal
Pedaal/Positief
Manuaal/Positief

Tractuur mechanisch.
Toonhoogte
a’=410 Hz
Temperatuur
evenredig zwevend.

advertentie

Tremulant over
het hele werk

Positief
Holpijp
8 vt
Prestant
4 vt
Roerfluit
4 vt
Octaaf
2 vt
Gemshoorn
2 vt
Quint B
1 1/2 vt
Flageolet
1 vt
Mixtuur
III st
Cornet D
III st
Sexquialter D II st

Dit voorjaar werd het Van Hirtum-orgel van de Hervormde Kerk
van ’s-Grevelduin-Capelle (Hoofdwerk 1820 en Onderpositief 1823)
gerestaureerd door Reil Orgelmakers te Heerde. In 1889 had Van
Hirtums meesterknecht en opvolger Vingerhoets dispositiewijzigingen aan het orgel doorgevoerd en wijzigde hij de toonhoogte.
In 1949 herstelde Ernst Leeflang het in 1945 door oorlogsgeweld beschadigde orgel en wijzigde eveneens de dispositie. Bij de grote restauratie in 1984 door Orgelbouw Ernst Leeflang werd de oorspronkelijke dispositie hersteld met toevoeging van een nieuw vrij pedaal
achter het orgel. Bij de klaviatuur verschenen enkele niet passende
elementen. De toonhoogte werd hersteld naar de oorspronkelijke
a¹ = 410 Hz. Of bij het maken van het pedaalpijpwerk daar toen
rekening mee is gehouden ….?
Bij de huidige restauratie door Reil onder advies van Henk Kooiker,
gekenmerkt als groot onderhoud en technisch herstel, werd o.a. de
tinfolie op de frontpijpen vernieuwd, ingezakte frontpijpen hersteld
en lekke pulpeten van het Onderpositief vernieuwd. Al het pijpwerk
is van de lades geweest, schoongemaakt en waar nodig hersteld. De
te korte pijpen van het pedaal werden verlengd, zodat zij nu goed
gestemd konden worden op de geldende toonhoogte. Waar nodig is
een bescheiden herintonatie uitgevoerd. De Trompet 8 vt van het
Hoofdwerk werd weer gangbaar gemaakt zodat de stemming meer
stabiel is. Een deel van het lofwerk is nu verguld, de kleur geëgaliseerd
en de kas in de was gezet. In maart was de restauratie voltooid en
kon het orgel weer in gebruik worden genomen.

De Midden-Brabantse Orgelkring organiseert vanuit Tilburg jaarlijks
een dagreis met een bus naar het buitenland. Deze 28ste orgelexcursie heeft als begin het Lindsen-orgel (1830, gerestaureerd
2013) in de Sint-Bartholomaeuskerk te Beek (bij Nijmegen). De
orgelbouwer Henricus Dominicus Lindsen (1796-1860) was erin
geslaagd in het Beekse orgel het speelse en elegante van de
orgels van zijn leermeester Abraham Meer te verbinden met
eigentijdse romantische natuurlijke eenvoud. Organist van deze
kerk is Cor van Wageningen.
Vandaar gaat de reis door naar Duitsland, de Stiftskirche in Kleve
(Kleef) waar organist Herr Heinz Kersken gastheer zal zijn. De
Stiftskirche is een proosdijkerk en de parochiekerk van de Duitse
grensstad Kleve. De kerk heeft het patrocinium van Maria-Tenhemelopneming. Het orgel werd in 1992 gebouwd door Rieger uit
Schwarzach. Het sleeplade-instrument heeft 45 klinkende registers,
verdeeld over drie manualen en pedaal.
Na de lunch vervolgt de excursie in de St. Viktordom in Xanten.
De bouw van de kerk beslaat een periode van 281 jaar (12631544). De herbouw van de kerk na de Tweede Wereldoorlog
duurde van 1948 tot 1966. Het Seifert-orgel uit 1975 heeft
45 registers met 3.293 pijpen verdeeld over drie manualen
en pedaal. Ook bezit de Dom een klein koororgel uit 1983 van
Lothar Simon uit Borgentreich-Muddenhagen. Organist van de
Sankt-Viktordom is Herr Wolfgang Schweering.
De excursie wordt afgesloten in Kalkar in de Sankt-Nicolai-Kirche
op een Seifert-orgel uit 1968, met een geheel ander type
bouwstijl van de orgelkas dan in de Sankt-Viktordom te Xanten.
Seifert heeft dit orgel tevens met materiaal van het vroegere orgel

Deelnamekosten € 45,00 incl. busreis, programmaboekje en lunch.
Informatie en aanmelden bij Gerrit Janssen, 013-5435762 of
e-mail: brabantseorgelklanken@home.nl

de Jongh Schildersbedrijf b.v.
restauratie & onderhoudsschilderwerken
Waardenburg / ‘s-Gravenhage

Bergeijk, Hofkerk

Eindhoven, Paterskerk




Luijtenstraat 17 * 2941 CE Lekkerkerk
www.sloofforgelbouw.nl

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

Schildersbedrijf de Jongh BV
verzorgt al 125 jaar al uw;:
- Onderhoudsschilderwerk
- Restauratieschilderwerk
- Decoratieschilderwerk
- Letterschilderwerk
- Mixtion- en polimentvergulding

- Orgelkas schilderwerk
- Rijtuigschilderwerk
- Hout- en marmerschilderwerk
- Wandafwerking
- Beglazing

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

orgels
Tel:
Fax:
E-mail:

Orgelm
make
kerij
rij Re
Reilil b.v
b.v.
Postwe
Pos
tweg 50b, 818
81811 VJ He
Heerd
erdee
Postbu
buss 21,
21, 818
81800 AA He
Heerd
erdee
Tel.:.: 057
Tel
05788 - 69 16 76
Fax: 057
Fax
05788 - 69 55 65
info@r
inf
o@reil
eil.nl
.n , www.
w.rei
reil.n
l.nll
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van orgelbouwer Tibus (Rheinberg), in een historische orgelkas
gebouwd. Het heeft 34 registers verdeeld over drie manualen
en pedaal. Herr Jan Szopinski is kantor/organist van de SanktNicolai-Kirche. De deelnemers zijn na deze klinkende orgeldag
rond 20.00 uur terug in Tilburg.

Brabants Orgelrijkdom 2015

Midden-Brabantse Orgelkring
organiseert op zaterdag 29 augustus
orgelexcursie naar Noordrijn Westfalen

advertenties

Sankt-Nicolaikerk, Seifert-orgel (1968) te Kalkar

Brabants orgel allerlei

V.l.n.r. Allard van Dijk (Reil), adviseur Henk Kooiker en Maarten Vos (Reil)
bespreken de conditie van een Van Hirtum orgelpijp.

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

Elsendorp, Prot.kerk

Wouw, Lambertuskerk

Steenweg 28 | 4181 AL Waardenburg | Tel. 0418-651808 | www.dejonghwaardenburg.nl
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De Viscount Sonus.

Daar wordt u stil van.
Wanneer u speelt op een Viscount,
houden woorden op. De revolutionaire
klankweergave zorgt voor een unieke
orgelbeleving. Orgelspel wordt

Unieke klankdocumenten
Een tweede, ook voor de BOF zeer belangrijk doel
is het vastleggen van de unieke klanken van de betreffende orgels, zeker ook wanneer er steeds meer
kerken worden gesloten en buiten gebruik raken. Zo
ontstaat er in beeld en geluid een belangrijk kunstarchief. Inmiddels is van meer dan 70 orgels in NoordBrabant een klankdocument gemaakt!

Henk Kooiker

ongeëvenaard genieten!

O

Opnames ter gelegenheid van orgelexcursies
Het primaire doel van de cd-opnames die de BOF
twee maal per jaar realiseert, lijkt te zijn de excursiedeelnemers van de voor- en najaarsexcursie een
aandenken mee te geven.
Daarom is een deel van het programma van de excursie dan ook op cd te beluisteren. Omdat de duur
van het orgelspel van de excursieprogramma’s veel
langer is dan de maximale speelduur van een cd, ca.
80 minuten, moet een selectie worden gemaakt.

Een caleidoscoop van muziek en orgels
Teneinde ieder orgel in zijn unieke klankbeeld te
documenteren, probeert de BOF de programmakeuze, uiteraard in nauw overleg met de organisten, zo te maken dat de unieke klankeigenschappen
van het betreffende orgel goed worden belicht. En
daarnaast klinkt uiteraard ook veel meer gangbaar
repertoire van Sweelinck tot hedendaags. Met nevenstaande voorbeelden wil ik graag aangeven dat er een
enorme verscheidenheid aan bekende en onbekende
muziek in de serie ‘Brabants Orgelrijkdom’ op cd
is verschenen, in hoge geluidskwaliteit en gespeeld
door onze Brabantse vakorganisten, die allen geheel
belangeloos aan deze opnames voor de klankdocumentatie meewerken.
Ook bij de toekomstige excursies en de daarvan
afgeleide cd-opnames zullen wij de keuze van orgelwerken blijven afstemmen op de betreffende orgels.

Het boek over
de orgelmakers Loret

Ervaar met Sonus© de combinatie van twee
innovatieve geluidstechnologieën die alleen
Domus/Viscount u bieden kan.

Benieuwd naar het unieke Viscount geluid? Ontdek en beleef het in de
showroom van een van onze dealers: www.domusorgels.nl/dealers

De unieke Physis© technologie zorgt samen
met het Real Audio Rendering systeem voor
een ongeëvenaarde klankweergave!

www.viscountinstruments.com

Uitgegeven door
de Brabantse
Orgelfederatie
‘De orgelmakers Loret
en hun orgels in

Nederland’.
Het merendeel
van de orgels
die Loret
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.

50

Op cd V een majestueus Premier Choral
van Hendrik Andriessen op het Maarschalkerweerd-orgel van de Sint-Jansbasiliek te
Oosterhout.

Op cd VII een onverwacht programma
met werken van Marcel Dupré op het
Vollebregt-orgel in de Sint-Catharinakerk
te ‘s-Hertogenbosch.

Brabants Orgelrijkdom 2015

advertentie

De cd-opnames van de Brabantse Orgelfederatie:
een caleidoscoop van muziek en orgels...

Op cd X werk voor 4 handen en voeten
van Adolph Hesse op het Ibach-orgel in de
Gertrudiskerk te Bergen op Zoom.

Op cd XII een bijzonder virtuoos ‘Hommage
to Handel’, 54 variaties van Sigfried KargElert op het orgel in de Sint-Bartholomeuskerk te Zevenbergen.

Op cd XIII een première van een samengestelde suite van Jacques Boyvin op
het Pels-orgel in de Ontmoetingskerk te
Sleeuwijk.

Op cd XIV Trois Paraphrases grégoriennes
van Jean Langlais op het grote Verschuerenorgel in de Sint Cathrien te Eindhoven.
Op cd XV uit het Nederlands Orgelalbum,
wederom een première, Smits-orgel in de
Jacobus de Meerdere kerk te Zeeland,
muziek speciaal voor dit type orgel en
orgelkoralen van Helmut Walcha op het
Verschueren-orgel in de Sint-Petruskerk te
Uden.

Op cd XVI uit Dreissig Spielstücke van Hugo
Distler op het daarvoor uitnemend geschikte Vermeulen-orgel in de Sint-Petrus’
Bandenkerk te Gilze.

Al de op deze pagina getoonde cd’s en het ‘Loret-boek’
zijn uit de serie ‘Brabants orgelrijkdom’ en kunnen
worden besteld via de website zolang de voorraad strekt.

www.brabantorgel.nl
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orgelbouwers sinds 1903
Dispositie
Manuaal I, C-g’’’, permanent
gekoppeld aan GO en REC

organbuilders
since 1903
Manuaal III, Reciet, C-g’’’
Pedaal, C-g’

Man. II, Groot Orgel, C-g’’’
1. Bourdon
2. Montre
3. Salicionaal
4. Fluit harmoniek
5. Bourdon
6. Prestant
7. Fluit
8. Doublet
9. Mixtuur 3-5 sterk
10. Cornet 5 sterk disc.
11. Trompet
12. Klarinet
Klokkenspel

16 vt 1. Dwarsfluit
8 vt 2. Viola
8 vt 3. Zweving
8 vt 4. Bourdon
8 vt 5. Gemshoorn
4 vt 6. Fluit harmoniek
4 vt 7. Nasard
2 vt 8. Piccolo
2 vt 9. Terts
8 vt 10. Mixtuur 4 sterk
8vt 11. Basson-Hobo
8vt 12. Trompet
13. Clairon
Tremulant

8 vt
8 vt
8 vt
8 vt
4 vt
4 vt
3 vt
2 vt

1. Bourdon
2. Contrabas
3. Subbas
4. Fluit
5. Bourdon
6. Fluit
7. Bombarde
8. Trompet

32 vt
16 vt
16 vt
8 vt
8 vt
4 vt
16 vt
8 vt

1 1/3 vt
16 vt Koppelingen
GO + REC
8 vt
REC+REC
4 vt
PED+GO
PED+REC

16 vt
16 vt

NIEUWBOUW • RESTAURATIE • ONDERHOUD
Sint-Pieterskerk te Tielt (België)

Platinalaan 10 - 5234 GH ’s-Hertogenbosch • 073 - 641 29 51
info@pelsenvanleeuwen.nl • www.pelsenvanleeuwen.nl
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orgelconcerten

op Pels & Van Leeuwen-orgel

ZA 03 OKT

Andreas Sieling
Tournemire, Bach, Couperin en Franck

ZA 12 MRT

Léon Berben

als orgelliefhebber kúnt u niet zonder
•
•
•
•

platinalaan 10
5234 gh ’s-hertogenbosch
the netherlands
•

Bach - Praeludium & Fuge; Passacaglia

DO 28 APR

•
•
•

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

Cameron Carpenter

& Radio Sinfonie Orchester Wien
Cameron Carpenter speelt op zijn eigen orgel

Rachmaninov/Carpenter - Paganini-variaties

ZA 30 APR

Aart Bergwerff
Bach, Alain en Messiaen

TICKETS & INFO MUZIEKGEBOUWEINDHOVEN.NL | HEUVELGALERIE 140 | 040.244 2020

oude en nieuwe pijporgels
restauraties
uitgebreide concertagenda
muziekbijlage in ieder
nummer ook in klavar
organisten
orgelbouwers
componisten
concoursen

binnenwerk geheel in kleur

kennismaking:
info@pelsenvanleeuwen.nl
3 nummers voor € 10
www.pelsenvanleeuwen.nl
of meteen een jaarabonnement

10 nummers per jaar

jaarabonnement € 52,50

Aanmelden:
abonnementen@boekencentrum.nl

met

korting voor € 36 (eerste jaar)

www.orgelvriend.nl
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