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Vereniging
De provincie Noord-Brabant heeft een rijk 
orgelbezit dat zeer de moeite waard is om 
als cultureel erfgoed in stand te worden 
gehouden. Veel grote en kleine orgelkrin-
gen waar regelmatig concerten worden 
georganiseerd, rekenen op een grotere be-
langstelling 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 fede-
ratie zich in om onderstaande doelstelling 
te realiseren. 

Doelstelling
De Brabantse Orgelfederatie heeft tot doel 
om het culturele erfgoed dat het orgel 
vormt in stand te houden en om de orgel-
cultuur in het algemeen, en die van Noord-
Brabant in het bijzonder, te bevorderen. 
Zij wil dit bereiken door de interesse voor 
het orgel te vergroten, door de samen-
werking 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 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 gebied 
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, oud-docent van het 
Fontys Conservatorium te Tilburg, stads-
organist van 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 Basi-
liek in Boxtel.

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

Vanaf de oprichting van de Brabantse 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 bijna 200 (!) uitgebreid be-
schreven orgels. Continu wordt ons bestand geac-
tualiseerd 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 acht-
tal Brabantse Loret-orgels beluisterd kan worden; 
dat maakt deze uitgave tot een uniek verzamel-
object.
Klankdocumenten
Tevens verschijnen jaarlijks minimaal twee cd’s als 
klankdocumenten van  ‘Brabants Orgelrijkdom’. Op 
deze wijze zijn inmiddels de recente klanken van 
zo’n 75 orgels in onze provincie vastgelegd.
Onze verenigingsuitgaven kunt u online bestellen 
via onze website www.brabantorgel.nl.

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

DocumentatieOrgel-
statusrapportage
en mentorschap

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 heeft de Brabantse Orgelfederatie ook het af-
gelopen jaar meegewerkt om aan het ‘Orgelmen-
torschap’ invulling te geven. Zorgvuldig onderhoud 
van kerkorgels en verstandige klimaatbeheersing 
dragen bij tot het behoud van onze kostbare (his-
torische) instrumenten. Op die manier wordt te-
vens 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, uitge-
voerd door orgeldeskundigen. In een orgelstatus-
rapportage adviseren zij de kerkbesturen hoe die 
hun orgel(s) zo goed mogelijk kunnen beheren. 
Orgelmentoren zijn onafhankelijk. Het is een van 
de prioriteiten van de Brabantse Orgelfederatie, 
daarbij gesteund door de RCE en de Provincie 
Noord-Brabant, die met name in het kader van 
monumentenzorg het belang hiervan onderstreept.

Contactpersoon namens het bestuur is Wim van der Ros.
Mail naar beheer@brabantorgel.nl

Orgelagenda, 
website en 

digitale 
nieuwsbrief

De jaarlijkse Noord-Brabantse Orgelagenda, waar-
in alle concerten en excursies in één uitneembaar 
middenkatern zijn opgenomen, vindt u in het mid-
den van dit blad, maar de meest actuele status op 
onze website: www.brabantorgel.nl. Dit web-
adres is ook het communicatiemiddel voor onze in-
dividuele en institutionele leden en informatiebron 
voor iedereen die iets weten wil over de Noord-
Brabantse orgelcultuur. De site wordt permanent 
uitgebreid met afbeeldingen, inhoudelijke informa-
tie 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

Het Festival Nieuwe  Muziek zal in het voorjaar van 
2017 plaatsvinden. Waren de in te sturen nieuwe 
composities in de vorige Festivals Nieuwe Muziek 
‘vrij’, voor het festival 2017 is gekozen voor een 
duidelijk kader namelijk Stem en Orgel. Dat wil 
zeggen dat zowel profane als liturgische muziek ge-
accepteerd wordt evenals muziek voor één of meer-
dere solostemmen en orgel als ook koor en orgel. 
Het enige criterium is dat het orgel een prominente
rol dient te spelen, dat wil zeggen een minimaal 
gelijkwaardige muzikale partner moet zijn met de 
zang. Deze min of meer concertante rol hoeft niet 
te betekenen dat componisten zich moeten richten 
op ‘onspeelbare’ partituren. Vooral muziek voor de 
praktijk dient aanbeveling. De voorkeur gaat uit naar 
een uitvoering door een eigen ensemble of koor.

Contactpersoon is Ad van Sleuwen. 
Mail naar advansleuwen@gmail.com
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In 2016 organiseert de Brabantse Orgelfederatie drie 
orgelexcursies. Er is een ‘extra’ excursie gepland 
op zaterdag 26 mei naar Soerendonk en Budel. In 
Soerendonk staat het ‘oudste’ orgel van Vermeu-
len, in Budel een heel bijzonder orgel van Dalstein 
& Haerpfer waar een link wordt gelegd met Albert 
Schweitzer. Gerrit Christiaan de Gier verzorgt hier 
het slotconcert. Meer informatie pagina 31-33.

Op zaterdag 4 juni voert de traditionele voorjaars-
excursie ons naar drie orgels in De Langstraat: 
Sprang, ‘s-Grevelduin-Capelle en Waspik. Prachtige 
instrumenten van Houben, Van Hirtum en De Crane 
die recent gerestaureerd zijn. Op het laatste orgel 
geeft Ad van Sleuwen het slotconcert van deze ex-
cursie. Meer info op de pagina’s 17-21.

De najaarsexcursie gaat op zaterdag 15 oktober 
naar Lieshout en Helmond. Een bijzonder Pels-orgel 
in de Sint-Servatiuskerk in Lieshout en een juweel-
tje van Van Gruisen dat in Helmond in de Jozefkerk 
staat. Uiteraard eindigen we, ook in Helmond, bij het 
dan pas gerestaureerde Robustelly-orgel in de Sint-
Lambertuskerk. Titularis en stadsorganist Jan van de 
Laar geeft de slotbespeling van deze dag. Hierover 
leest u op de pagina’s 36-39.

Nieuw dit jaar is dat deelnemers aan de excursies 
op een aantal orgels ook zelf kunnen spelen. Meer 
hierover leest u op de betreffende pagina’s.
En zoals gebruikelijk worden er weer cd-opnames 
gemaakt van de te bezoeken orgels. De nieuwe cd’s 
worden aan het eind van de excursie uitgereikt aan 
de deelnemers. 
De Brabantse Orgelfederatie heet u van harte wel-
kom op deze excursies!
Meer en actuele informatie over deze orgelexcursies
op onze website www.brabantorgel.nl
 
Contactpersonen zijn Henk Kooiker, 
Tommy van Doorn en Wim van der Ros. 
Mail naar excursie@brabantorgel.nl

Excursies V
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jeugd

orgelkringen en veel enthousiaste persoonlijke leden 
van de Vereniging Brabantse Orgelfederatie zetten zich 
ook dit jaar weer in om een groot aantal orgelconcerten 
te organiseren. In het uitneembare middenkatern vindt 
u die concerten in de orgelagenda. 
De federatie organiseert dit jaar drie orgelexcursies met 
vakorganisten, waar – zoals gebruikelijk - de betrokken 
orgels weer op cd worden vastgelegd om het klankbeeld 
voor de toekomst te bewaren. Wij geven de deelnemers 
aan de excursies de gelegenheid zelf vooraf opgegeven 
muziekstukken te spelen. Deze orgelexcursies worden in dit 
magazine uitvoerig beschreven. 
Traditiegetrouw bieden we u interviews met organisten 
en orgelkenners en is er allerlei nieuws over het onderhoud 
en herstel van Brabantse orgels. 
Nieuw is de orgelpuzzel die u uitdaagt om op onze web-
site www.brabantorgel.nl te speuren naar de antwoorden 
om de oplossing te vinden.
Dankzij onze adverteerders en sponsor kunnen we u dit 
magazine aanbieden en ik hoop dat velen samen met ons 
zullen genieten van de visuele en klinkende rijkdom van 
de Noord-Brabantse orgels.” 

Frank Petter
Voorzitter 
Vereniging Brabantse Orgelfederatie
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na zijn afscheid
   van het conservatorium I

Ad van Sleuwen is ruim 
veertig jaar docent geweest 
aan het Fontys Conservato-
rium. Dat hij nu het stokje 
aan Ruud Huijbregts overge-
geven heeft is de aanleiding 
hem te interviewen over al 
die jaren en ervaringen op 
‘dat instituut’, zoals hij zelf 

de opleiding in Tilburg nog 
steeds noemt. 
Het gesprek vindt plaats in 
zijn muziekstudio bij zijn 
favoriete instrumenten; zijn 
dierbare Erard-vleugel, de 
pianoforte, het harmonium, 
de klavecimbel en het twee-
klaviers-studieorgel met 

unit-registers. 
Na de nodige strubbelingen 
met de gemeente is het hem 
destijds gelukt om deze 
studioruimte in zijn tuin te 
laten bouwen. Hier bereidt 
hij zijn concerten voor en 
organiseert hij af en toe een 
kamerconcert. 
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op beide grote drie-klaviers orgels 
in deze kerk, het grote romantische 
Franssen-Vermeulen-orgel boven en 
het barokke Van Nes-orgel beneden. 
Ook de beide orgels van de Heuvel-
sekerk, waar collega Henco de Berg 
vooral lesgeeft, en het Franse druk-
windharmonium dat hier staat zijn 
beschikbaar voor lessen en concer-
ten. Inmiddels staan in de kapel 
de twee les-orgels van Pels, een 
Klop-kistorgel en een drie-klaviers 
Engels harmonium op de zang-
zolder. Volgens Ad klinkt die daar 
ongelooflijk: “Het harmonium is een 
instrument waarop ook veel orgel-
literatuur gespeeld kan worden. Met 
al deze instrumenten hebben we 
nu orgelfaciliteiten waarmee je het 
hele orgelliteratuur-tijdvak omvat.” 
Het valt op dat Ad steeds in de 
tegenwoordige tijd over het con-
servatorium praat, wat zijn betrok-
kenheid bij ‘het instituut’ illustreert. 
Zijn wens om het kleine Pels-orgel 
in de middentoonzetting te stem-
men is nog niet gerealiseerd. 
“Tenslotte gaat die fletse gelijkzwe-
vende stemming nergens over… 
Dàn heb je alle mogelijkheden om 
les te geven binnen het instituut. 
Sweelinck, Bach en bijvoorbeeld 
Messiaen vragen nu eenmaal om 
specifieke instrumenten. Misschien 
zal mijn opvolger Ruud dat nog 
voor elkaar kunnen krijgen”. Verder 
organiseerde Ad ook zoveel mogelijk 
projecten buiten Tilburg, zoals in 
Helmond, Hilvarenbeek, Gouda en 
het Amsterdamse Orgelpark. Ken-
nismaken met andere instrumenten 
is aantrekkelijk voor de studenten 
om te doen, dus dat motiveert. 

Ad stelt dat het allemaal begint 
met de basis van de verplichte 
theoretische vakken, zoals solfège, 
analyse, geschiedenis, contra-
punt en harmonieleer. Dat zijn de 
gereedschappen die nodig zijn om 
te begrijpen waarom al die muziek 
is zoals ze is. Dan daarnaast kennis 
van orgelbouw, orgelmethodiek, 
historische bronnen en de orgelli-
teratuur. Alleen al om te weten hoe 
je stukken speelt en registreert is 
kennis van de instrumenten waar-
over componisten beschikten in hun 
tijd essentieel. “Ook begrijp je hun 
aanwijzingen dan beter” zegt Ad.
Bij de projecten leren de studenten 
niet alleen andere instrumenten 
kennen maar ook thema’s rondom 
een componist en zijn tijd. Zo wa-

ren er o.a. projecten met de muziek 
van Frescobaldi, Mendelssohn, 
Buxtehude, Vierne en Guilmant. “Bij 
deze laatste, in het Orgelpark, wa-
ren er ook contacten met studenten 
uit Rotterdam en Den Haag, wat 
zeer leerzaam was. Ze zien dan ook 
dat Tilburg zich kan meten met de 
randstedelijke opleidingen. En dan 
natuurlijk het project met de twaalf 
toccata’s van Muffat die we in Hilva-
renbeek met videoscherm hebben 
uitgevoerd. Daar studeerden ze zich 
het kleplazerus voor… Ook bij het 
Festival Nieuwe Muziek van de BOF 
in 2013 gebeurde dat. En dat we nu 
maandelijkse studentenconcerten 
met publiek hebben stimuleert het 
studeren enorm. Het leuke is dat 
Gerrit Janssen al deze concerten 
op cd heeft opgenomen. Het is heel 
leerzaam om terug te horen hoe 
gespeeld werd, timing, tempo en 
registratie.” Volgens Ad zijn de stu-
denten daardoor ook bij tentamens 
rustiger en zelfverzekerd, omdat ze 
inmiddels de werken goed beheer-
sen en gewend zijn ze voor publiek 
te spelen. Ad probeerde de laatste 
tijd de orgelstudenten te betrekken 
bij de Brabantse orgelcultuur. Ook 
een vorm van in praktijk brengen 
van het geleerde en ze zo tevens 
vertrouwd te maken met de uitvoe-
ringspraktijk. Het spreiden van de 
examens over de provincie is een 
ander voorbeeld van die horizonver-
breding. Zo waren die bijvoorbeeld 
in Eindhoven, Zevenbergen en 
’s-Hertogenbosch.

Een andere verbetering is de 
aanpak om lessen en beoordelin-
gen samen te doen met de piano-
afdeling. Zo spreekt Ad nu liever 
van de ‘toetsen’-afdeling binnen 
het conservatorium. De organisten 
en pianisten van de tentamencom-
missie kunnen de studenten advies 
geven om een aantal lessen bij 
de andere afdeling te nemen om 
specifieke technieken beter onder 
de knie, of beter: in de vingers te 
krijgen. Of hij adviseerde pianostu-
denten orgel als bijvak te nemen. 
In enkele gevallen kozen die pianis-
ten zelfs voor orgel als hoofdvak. 
“Dat samenwerken maakt een afde-
ling ook veel krachtiger, mensen 
komen naar elkaar luisteren en 
ook is het veel gemakkelijker om 
andere disciplines, zoals zangers, 
uit te nodigen om samen iets te 
doen. Orgel combineren met andere 
instrumenten, violen of ik weet wat, 

Onderwijs-
programma

IIn 2008 werd Ad door Wim van der 
Ros geïnterviewd voor de toen net 
gestarte Brabantse Orgelkrant, de 
voorloper van dit magazine. Wat 
toen in dat interview* gezegd werd 
geldt vandaag nog steeds, alleen 
kunnen de vooruitblikken op de toe-
komst wel iets worden bijgesteld. 
Destijds was Ad niet bang voor de 
toekomst, maar nu zegt hij dat er 
toch wel iets veranderd is. Vooral 
de kerksluitingen en de daardoor 
verdwijnende orgels maken hem 
nu pessimistischer. Ook dat er 
minder geld beschikbaar is voor 
kerkmuziek, enkele goede uitzon-
deringen daar gelaten, baart hem 
grote zorgen. Dat is nu voor jonge 
mensen die organist willen worden 
wel een groot probleem. Toch zijn 
er nog steeds orgelstudenten die 
grote ambities hebben om eraan 
te beginnen. Ad: “Die zijn gewoon 
gek van orgelspelen en alles wat 
daar omheen hangt. Ik adviseer 
ze wel om er iets bij te doen, het 
vak piano of iets van koordirectie, 
daar valt nog wel de kost mee te 
verdienen… En pianolessen geven 
en concerten organiseren. Je zult 
breder bezig moeten zijn. Daar is 
niets op tegen, hoor… Je wordt er 
een beter musicus van! De orgel-
studenten zijn super gedreven. Je 
moet een cultuur hebben van altijd 
paraat zijn, inzetbaar om te spelen, 
net als in het vak zelf. Of je je nu 
lekker voelt of niet. Niemand is ge-
interesseerd in hoeveel tijd je nodig 
hebt om iets in te studeren, je moet 
gewoon spelen. Klaar!”  
De laatste vijftien jaar van zijn 
docentschap heeft Ad zich vooral 
beziggehouden met de in zijn ogen 
twee belangrijkste voorwaarden 
voor goed orgelonderwijs: de juiste 
faciliteiten, zoals de instrumenten, 
de bijhorende locaties èn een goed 
onderwijsprogramma. 

“Dat doe je niet in één week… Zo 
was er maar één Pels-orgel in de 
kapel van het conservatorium. Het 
Pels-orgeltje in de aula werd daar 
nooit gebruikt. Zo ben ik lang bezig 
geweest om voor elkaar te krijgen 
dat het grote Loek van Nes-orgel, 
dat bij een kerksluiting beschikbaar 
kwam, in 2005 in de Heikesekerk 
tegenover het conservatorium 
geplaatst kon worden. Dat bete-
kende de directie overtuigen, maar 
ook het kerkbestuur mee krijgen, 
dat was nog veel moeilijker…” Nu 
kunnen de studenten dus terecht 

Orgel en piano

* Dit interview is te vinden op www.brabantorgel.nl in de pdf van de Brabantse Orgelkrant 2008, bladzijden 22/23.
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kan heel interessant zijn…” zegt Ad 
enthousiast. 

De fijne open samenwerking met 
de andere docenten binnen de 
afdeling was voor Ad een belang-
rijk aspect. Ieder heeft zijn eigen 
sterke kanten en daar moeten 
studenten van kunnen profiteren. 
Henco de Berg als improvisator en 
Jelena Bazova, die zowel pianiste 
als organiste is, waren voor Ad een 
welkome aanvulling bij de opleiding 
van zijn orgelstudenten. Hij kon 
hen naar haar sturen om zich het 
pianospelen meer eigen maken. 
Voor 19e eeuwse orgelmuziek is dat 
een must want volgens Ad bestond 
het organistenvak toen nog niet. 
“Componisten als Mendelssohn, 
Saint-Saëns, Brahms, Liszt en pia-
nowonderkind Cesar Franck waren 
pianisten die orgel ‘er bij deden’. 
Voor al die muziek moet je op een 
pianomanier orgel spelen, dus vir-
tuoos en niet op z’n Bachs.”
Dat een docent zijn eigen toko 
heeft en niet wil samenwerken, 
vaak vanuit een onterechte angst 
voor commentaar van vakgenoten, 
is voor hem onacceptabel.

Ad was ook lange tijd studenten-
mentor en kreeg zo te maken met 
de ambities, maar ook de twijfels 
van al die jonge mensen die van 
muziek hun beroep wilden maken. 
“Wat zegt je hart?” vroeg Ad dan 
aan studenten die twijfelden over 
hun toekomst en of ze het allemaal 
wel aan zouden kunnen. “En als het 
dan ja was, zei ik: dan moet je ook 

studiediscipline hebben, straks in 
de praktijk staat er niemand meer 
met die knuppel, zoals hier in de 
opleiding, maar moet je zelf over 
de drempel heen. En dan is het leuk 
om afgestudeerden tegen te komen 
die op goede plekken terecht zijn 
gekomen en daar goed bezig zijn. 
Dan denk ik, het is niet voor niets 
geweest”. Ad heeft de sterke over-
tuiging dat de manier van lesgeven 
en de mentaliteit van de docent een 
grote invloed hebben op de motiva-
tie van de studenten en dus op wat 
ze uiteindelijk in de maatschappij 
bereiken. “Onderwijs is niet een 
computermodel dat je maar trouw 
moet volgen en dan komt het wel 
goed, maar het charisma van de 
docent bepaalt hoe de leerstof 
wordt verwerkt”.

Natuurlijk werd Ad geconfronteerd 
met de behoefte om het onderwijs 
te reguleren en vanuit de opleiding 
meer grip te krijgen op de pro-
grammering. Bijvoorbeeld bij zijn 
geschiedenislessen, daar liet hij 
studenten aantekeningen maken bij 
wat hij vertelde en als voorbeelden 
liet horen. Toen werd hem ge-
vraagd de lessen te geven middels 
PowerPointpresentaties. Dat was 
minder voorbereidingswerk, een-
maal een gelikte presentatie maken 
en die steeds gebruiken. Maar hij 
merkte dat de studenten passief, 
wat onderuitgezakt luisterden. 
“Die PowerPoint konden ze gewoon 
downloaden, maar ik waarschuwde 
wel: let op, dat zijn alleen de bot-
jes, maar mijn verhaal erbij, dat is 

“Wat zegt je hart?”

Collega-docenten

Ruud Huijbregts

Onderwijs-
vernieuwing...

het vlees eromheen! Een student 
tikte wat mee op een laptop en dat 
werd dan rondgestuurd. Slechtere 
beoordelingen waren het resultaat. 
Door zelf mee te schrijven neem je 
de leerstof beter op, dat bleek maar 
weer.”  Vernieuwing is niet altijd 
een verbetering. Ad benadrukt ter 
afsluiting nogmaals: “Het charisma 
van een docent is echt het belang-
rijkste!”.

Terugkijkend is Ad zeer tevreden 
over hoe hij in veertig jaar de afde-
ling mede heeft kunnen ontwikkelen 
tot wat hij nu is. “Ik heb zoveel 
aan die opbouw gedaan. Tien jaar 
lang als fulltime baan, de laatste 
tien jaar wat minder omdat het te 
veel werd samen met mijn concert-
praktijk.” Op mijn vraag of hij ook 
iets niet voor elkaar heeft kunnen 
krijgen moet hij eerst lang naden-
ken, maar dan komt er toch wat 
boven: “Ik had wel experimenten 
willen doen met orgel combineren 
met dans of de geïmproviseerde 
jazzmuziek. Of het begeleiden van 
stomme filmmuziek. Dat is er om 
veel redenen niet van gekomen. 
Maar ik ben zeer tevreden en moet 
nu loslaten, al merk dat ik daar 
moeite mee heb na al die jaren en 
al die gevoelsmatige zaken die ik 
daar achterlaat”. Ad is nu gestopt 
met een goed gevoel en weet dat 
Ruud Huijbregts, natuurlijk op zijn 
eigen manier, inmiddels met veel 
enthousiasme in zijn voetspoor is 
getreden. 



E

7

B
ra

b
an

ts
 O

rg
el

ri
jk

d
om

 2
0

1
6

Enkele van de instrumenten 
waar de orgelafdeling van het 
Fontys Conservatorium in 
Tilburg over kan beschikken. 

Van linksboven met de klok mee:

- Het kleine Pels & Van Leeuwen 
studie-orgel 1972

- Rodolphe Fils & Debain-
harmonium (19e eeuws)

- Het grote Pels & Van Leeuwen 
studie-orgel 1977
 
- Chicago Reed-Organ 
harmonium, (13 spels) 
3 klavieren met vrij pedaal

- Loek van Nes conservatorium-
orgel, 1985, 3 klavieren, 
45 stemmen. 
(Lees ook het interview met 
Loek van Nes op bladzijde 10 en 11)
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Het gesprek met Ruud vindt plaats 
in de pastorie van de Sint-Cathrien-
kerk in Eindhoven. Elke zondag 
verzorgt hij de muzikale invulling 
van de liturgie, waarbij gemiddeld 
honderd mensen komen. De pastor 
laat hem daarbij helemaal vrij om-
dat hij alle vertrouwen heeft in zijn 
ervaring en inzicht. Ruud zegt: “Ik 
heb wat dat betreft een vrij mandaat 
en hij zegt ‘jij weet er zoveel van’… 
Ja, ik ben blij dat het hier gewoon 
nog functioneert. Gelukkig mocht 
deze kerk in gebruik blijven bij de 
herziening van de parochies hier.”

Ruuds passie voor muziek gaat 
terug tot zijn kinderjaren waar hij 
als jochie bij het kerkkoor wilde. 
Daar op het koor van de Pastoor 
van Arskerk in Eindhoven kwam 
ook het orgel in beeld, zoals hij dat 
verwoordt. “Er stond een heel een-
voudig orgel. Ja, toch is dat bijzon-
der, als je als jochie de sleutel van 
de kerk krijgt en je daar dan mag 
studeren, in zo’n lege kerk…” 
Ruud komt steeds terug op zijn 
passies, vooral in religieuze con-
text. “In de kerk komt alles samen, 
vocale en instrumentale muziek, 
maar natuurlijk is er ook gewel-
dige muziek die niets met de kerk 
te maken heeft, Wagner, opera…” 
Ruud geeft toe dat hij zich vooral 
richt op de klassieke hoek en dat hij 
zich minder verdiept in pop en jazz. 
Maar in alle muziek die met vak-
manschap gemaakt is en ‘iets heeft’ 
kan hij zich vinden.

Als kind is Ruud meteen met orgel-
les begonnen op de Eindhovense 
muziekschool, waar hij nu zelf ook 
alweer 25 jaar les geeft. Na de 
middelbare school ging hij naar het 
conservatorium in Tilburg waar hij 
orgel, klavecimbel en koordirectie 
studeerde. In die tijd begon hij in 
Geldrop orgellessen te geven op de 
muziekschool en daar kwam Eind-
hoven iets later bij. 
“In de loop der tijd is er veel veran-
derd. Ik heb ik het idee dat het or-
gel binnen de kerk minder populair 
geworden is. En door de terugloop 
in de kerk komen er minder orgel-
leerlingen. Kinderen komen dat ding 
niet meer tegen. Van de twintig 
leerlingen voor orgel en klavecimbel 
die ik nu heb op de muziekschool 
zijn de meesten volwassenen.”

Ruud is in 2015 met doceren aan 
het Fontys Conservatorium be-
gonnen, de opleiding waar hij zelf 
destijds theorieles kreeg van Ad 
van Sleuwen. En in wiens voetspoor 
hij nu treedt als hoofddocent orgel. 
“Ik vind het een heel mooie, breed 
georiënteerde afdeling. Ze houden 
zich naast het orgelspelen met veel 
verschillende toets-gerelateerde on-
derwerpen en muziekstijlen bezig, 
zoals piano, basso continuo, klave-
cimbel, harmonium, alle facetten 
van toetsen komen hier samen en 
dat voelt prima. Ik voel, net als Ad, 
wel voor zo’n hele brede toetsen-
afdeling. Net als in de muziekge-
schiedenis toen musici ook alle 

toetsinstrumenten bespeelden die 
maar voor handen waren. Nu dus 
niet meer, zoals het een tijd ge-
weest is, in hokjes van alleen orgel 
of piano. In de praktijk kun je ook 
worden gevraagd om bij een con-
cert naast de orgelpartij een deel 
op bijvoorbeeld piano, harmonium 
of celesta te spelen, en dan moet je 
dat natuurlijk ook kunnen. Naar de 
toekomst toe wil ik inzetten op die 
brede inzetbaarheid.”
Ruud is begin 2016 nog bezig met 
zich de cultuur van het huidige 
conservatorium eigen te maken 
en intussen na te denken over wat 
hij zou kunnen doen om dat doel 
te bereiken. Dat projecten buiten 
het conservatorium daarbij van 
belang zijn is voor hem evident. 
Zoals samenwerking met de orgel- 
en toetsenafdelingen van andere 
conservatoria bij masterclasses. Dat 
moet allemaal nog vorm krijgen. 
Ruud is drie dagen van de week 
actief in Tilburg. Naast de feitelijke 
orgellessen geeft hij ook theorieles-
sen en zijn er de onvermijdelijke 
organisatorische taken. Ook is er 
een aantal ‘contractstudenten’ die 
op conservatoriumniveau van hem 
orgelles krijgen. 

Met mijn vraag wat de opleiding zou 
kunnen doen om het orgel meer in 
de spotlight te krijgen raak ik een 
gevoelige snaar. Ruud: “Je moet het 

Orgel promoten?

Fontys

Jeugd

MuziekscholenCathrienkerk

NRuud Huijbregts is vorig jaar 
begonnen met doceren aan het 
Fontys Conservatorium in Tilburg. 
Hij neemt daar een aantal taken over
van Ad van Sleuwen, die onlangs met 
pensioen is gegaan, en treedt er in de 
voetsporen van zijn voorgangers: 
Hub.Houët, zijn eerste orgeldocent in Tilburg, 
tevens oud-organist van de Cathrienkerk, en 
Bram Beekman, destijds opvolger van Hub.Houët 
als docent in Tilburg. Daarnaast is Ruud docent 
aan de CKE muziekschool in Eindhoven, 
dirigent/organist aan de Stadskerk Sint-Cathrien, 
dirigent van het studentenkoor Vokollage en 
sinds 2011 stadsorganist van Eindhoven.

Nieuwe docent aan
  het conservatorium... 



B
ra

b
an

ts
 O

rg
el

ri
jk

d
om

 2
0

1
6

9

Fascinatie 
overbrengen

Ruud Huijbregts   Itekst

orgel als een volwaardig muziek-
instrument beschouwen. Dat het nu 
eenmaal vaak in een kerk staat is 
een historisch gegeven dat je niet 
moet ontkennen. Maar het over-
stijgt het kerkelijke belang. Dus 
muziek- en orgelconcerten moeten 
volwaardige muzikale evenementen 
zijn en niet halve kerkdiensten of 
zo…” Toch begint het weer bij kin-
deren, volgens Ruud, en zullen er 
dus allerlei initiatieven zoals Orgel-
kids en kinderactiviteiten, zoals 
in het Orgelpark in Amsterdam, 
nodig zijn. “Kinderen zijn altijd 
dolenthousiast als ze een orgel ge-
demonstreerd zien, bijvoorbeeld bij 
een open dag op de muziekschool, 
maar om dat zelf te gaan spelen is 
een grote stap. De fascinatie is er 
zeker.” Ruud constateert overigens 
dat de hele klassieke muziek in de 
samenleving een beetje wordt weg-
gedrukt. De aandacht van de jeugd 
gaat naar heel andere dingen, ook 
op muziekgebied. Popmuziek hoef 
je niet te promoten, daar komen 
jongeren vanzelf mee in aanraking. 
“Veel mensen beseffen niet hoe 
geweldig veel muziek is omdat ze 
het gewoon niet kennen. En ik ben 
maar een heel klein onderdeeltje in 
dat proces van doorgeven van dat 
enthousiasme aan mijn studenten, 
die dat dan ook weer door kunnen 
geven.” 

Dan begint Ruud over de maat-
schappelijke context. Hij maakt 
zich steeds meer druk over politici 
die geen enkel begrip meer hebben 
voor de waarde van cultuur in de 
samenleving en dat op dit gebied 
zo bezuinigd wordt dat alles kapot 
wordt gemaakt. “Die verdachtma-
kingen dat de cultuursector maar 
aan het subsidie-infuus hangt… Er 
verdwijnt nu zoveel, dat komt nooit 
meer terug!” Hij is het helemaal 
eens met de stelling die hij op Face-
book voorbij zag komen: “Voor elke 
muziekdocent die je ontslaat moet 
je honderd agenten aannemen! 
Daarom heb ik de drang om mensen 
muziekcultuur door te geven. Met 
muziek kun je de wereld een klein 
stukje beter maken.” Daarom 
geniet hij zo van jonge mensen die 
voor de muziek kiezen, zowel op 
het Fontys als bijvoorbeeld in zijn 
studentenkoor van het Eindhovens 
Muziekgezelschap Quadrivium. “Dat 
bruist en daar zit een passie en 
energie in. Daar doe je het voor!” 

Samenvattend stelt Ruud dat het 
zijn doel is om de studenten een zo 
goed mogelijke opleiding te bieden 
en goede organisten af te leveren. 

Het moeten breed georiënteerde 
musici worden die hun vak ver-
staan, een ruime kijk op muziek 
hebben en gewaardeerd worden op 
hun brede inzetbaarheid. “Ik ben 
blij als ik ervaar dat ik op mensen 
dezelfde fascinatie voor muziek kan 
overbrengen als ik zelf heb ervaren. 
Dat gevoel dat je hebt als je grote 
werken uitvoert of dirigeert… wie 
ben ik dat ik dat mag doen,… als 
dat orkest inzet bij het eerste ak-
koord van de Mattheus Passion van 
Bach… dan lopen de rillingen me 
over de rug… dan ben je onderdeel 
van iets veel groters. Daar wil ik 
aan bijdragen om andere mensen 
te leren dat ze dat ook kunnen!” 
Het gaat Ruud niet alleen om het 
muziek maken zelf, maar zeker ook 
om de culturele context, de ge-
schiedenis en alles wat daar verder 
bij komt. “Muziek is zo omvang-
rijk en breed. Je kunt er actief en 
passief mee bezig zijn, onderzoek 
doen, ergens helemaal induiken, 
studiereizen maken, al dat soort 
dingen…: geweldig!”

Ruud Huijbregts voor het 
twee-klaviers koororgel van 
de Cathrienkerk in Eindhoven. 
Links op de achtergrond, hoog 
op de tribune, het vier-klaviers 
hoofdorgel. Bijzonder bij deze 
twee Verschueren-orgels is dat 
ze samen of apart vanaf beide 
speeltafels kunnen worden 
bespeeld.
Op elke vierde zaterdagmiddag 
van de maand wordt hier in de 
muziekreeks van ‘Muziek in de 
Cathrien’ een orgelconcert ge-
geven. En op elke eerste vrijdag 
van de maand geeft Ruud, als 
stadsorganist, een vrij toeganke-
lijk lunchconcert.

Maatschappelijk
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AAls kind ging Loek met zijn ouders 
naar de Antonius Abtkerk in Borg-
vliet, Bergen op Zoom, waar hij 
geboren is. “Als kind kreeg ik altijd 
op mijn donder omdat ik in de kerk 
achterstevoren naar het orgel zat 
te kijken. Een unit-orgeltje van 
Pels, maar ik vond dat prachtig.” 
Van Nes kwam bij de broeders 
van Huijbergen terecht. Daar werd 
naast het reguliere onderwijs veel 
aandacht besteed aan cultuur. 
Loek maakte van de mogelijkheid 
gebruik om pianoles te nemen. In 
de kapel te Huijbergen hadden de 
broeders een harmonium, maar 
toen hij naar de kweekschool in 
Breda ging, stond daar een echt 
Pels-orgel. De organist, broeder 
Leopold, had in de gaten dat Loek 
geïnteresseerd was in orgels en 
nam hem als 16-jarige mee naar 
een orgelconcert van Louis Toebosch 
in de Sacramentskerk van Breda. 
Toebosch had daar geadviseerd bij 
het in 1958 net geplaatste me-
chanische Flentrop-orgel. Loek: 
“Ik wist toen al iets van de tech-
niek van orgels maar een geheel 
mechanisch orgel was voor mij 
een openbaring. Die broeder had 
goede contacten met Toebosch; de 
orgelluiken gingen voor mij open 
en ik wist meteen ‘dit is het’! Een 
openbaring van jewelste! Sindsdien 
ben ik het principe van geheel me-
chanische orgels blijven adoreren. 
Dat vind ik nog steeds verschrikke-
lijk mooi.” Een ander orgel dat hij 
ontdekte en fantastisch vond, was 

Een bescheiden 
  amateur-orgelbouwer...

Muziekleraar Loek van Nes 
bouwde orgels als hobby. Hij 
maakte eigenhandig zo’n veer-
tien instrumenten, waaronder 
het conservatorium-orgel in de 
Heikese kerk te Tilburg, zijn 
trots. Dit drieklaviers orgel met 
45 stemmen en 3331 pijpen is 
zijn grootste instrument. 
Een continuo-orgel met houten 
pijpjes, één 8 voets register, 
gebouwd voor Ad van Sleuwen, 
het kleinste. 
Daarnaast ontwierp hij ruim 
twintig orgels, die door 
anderen werden gebouwd. De 
afgelopen jaren is hij 
bezig geweest met zijn laatste 
orgelproject: het bouwen van 
een nieuw orgel voor de Sint-
Gertrudiskerk in Ossendrecht. 
Loek voelt zich amateur-or-
gelbouwer, zonder pretenties. 
Daarom aarzelde hij lange tijd 
mee te werken aan dit inter-
view, maar stemde uiteindelijk 
toch toe.
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Eerste orgelbouw

het ‘hele felle’ Marcussen-orgel uit 
1957 in de Nicolaikerk in Utrecht. 
“Dat sprankelende van die hoge 
vulstemmen dat deze orgels heb-
ben...” Hij raakt weer enthousiast 
als hij denkt aan deze instrumenten.
Zijn broeder-onderwijzer opleiding 
bleek toch niet bij hem te passen 
en hij koos voor schoolmuziek. Van 
direct na militaire dienst tot 2004 
is hij muziekleraar geweest in het 
middelbaar onderwijs, de laatste 
27 jaar aan het Gertrudislyceum te 
Roosendaal.

Loek van Nes werd in 1966 orga-
nist en dirigent van de Kerk van de 
Goddelijke Voorzienigheid in Bergen 
op Zoom, een functie die hij 34 jaar 
zou vervullen. Daar stond een 
elektrostatisch Dereux-orgel dat 
met condensatoren pijporgelgeluid 
nabootst. Omdat het kerkbestuur 
geen geld had voor een echt orgel, 
stelde Loek voor om zelf een pijp-
orgel voor de kerk te gaan bouwen. 
Hij had toen nog geen idee dat het 
later zou uitgroeien tot zijn grote 
conservatorium-orgel. 
De technische kennis om dit orgel 
te kunnen bouwen haalde hij uit 
boeken: ‘De Orgelmaaker’ van 
Jan van Heurn en ‘Orgelbouw’ van 
Bouman en Oosterhof. En telkens 
in orgels kijken hoe die gemaakt 
zijn. Voor de dispositie liet hij zich 
inspireren door het orgel van de 
Nicolaikerk met wat uitbreidingen, 
zoals een Cornet en naast de Pres-
tant 16 ook een gedekte 16 voet in 
het pedaal. 

Het toeval wilde dat de vader van 
een vriend van hem een houtbe-
werkingsbedrijf had, Modelmakerij 
Hazen, waar Loek gebruik mocht 
gaan maken van de werkplaats en 
de apparatuur. “Op een gegeven 
moment was ik net zo goed met 
hout als met mijn muzieklessen 
op school. Ik heb een hele berg 
eiken kerkbanken gekocht en daar 
ben ik het orgel, maar ook meu-
belen van gaan maken.” Lisette, 
zijn vrouw, vult aan: “Loek komt 
uit een familie waar ze allemaal 
twee rechterhanden hebben” en ze 
wijst trots op de kasten en andere 
meubelstukken in de huiskamer: 
“Loeks werk!” 
Van Nes begon in 1967 aan zijn orgel, 
geholpen door enkele enthousi-
aste koorleden, maar gaandeweg 
realiseerde hij zich, dat het niet in 
de geplande jaren zou lukken. Hij 

bouwde daarom in 1972 een klei-
ner instrument om alvast een echt 
orgel in de kerk te hebben. 
In 1985 voltooide Loek het groot-
ste mechanische orgel dat in de 
20e eeuw voor een katholieke kerk 
in Nederland gemaakt is. Achttien 
jaar na de start plaatste hij het in 
de kerk. Loek is er nog verbaasd 
over dat hij al die jaren in die 
werkplaats mocht werken. “Hoe 
gastvrij die mensen waren… Er 
werd zelfs een wand opgebouwd 
om het orgel stofvrij te kunnen 
opstellen en ik had de sleutel om 
er ‘s avonds en in de weekenden 
terecht te kunnen.” Hij maakte er 
de windlades, alle mechanieken, de 
toetsen, de windvoorziening, de or-
gelkas en alle houten pijpen. Alleen 
de metalen pijpen werden door 
hem gekocht; nieuw en gebruikt. 
“Dat kostte allemaal aardig wat 
geld. Tegenwoordig kun je veel 
gemakkelijker aan pijpwerk komen…”

 
Omdat het economisch moeilijk 
ging in de modelmakerij, stelde 
Loek aan Hazen voor om ook or-
gels te gaan bouwen. Hij leverde 
de ontwerpen, tekende alles uit en 
Hazen heeft zo in de tachtiger jaren 
een twintigtal voornamelijk kist- en 
studieorgels gebouwd, waaronder 
een studieorgel voor Jos van der 
Kooy. “Die zei altijd: ‘de investe-
ring van mijn leven’. Iedere dag 
ging ik na school kijken wat ze ge-
daan hadden en besprak met hen 
de voortgang van het werk.”
Bij hun honderdjarig bestaan 
hebben ze een boekje uitgegeven 
waarin ook het orgelbouwen aan 
de orde kwam.

Naast het werken aan vele orgels 
bleef Van Nes jarenlang koorlei-
der en organist in de Kerk van de 
Goddelijke Voorzienigheid. In 1991 
kreeg hij een pauselijke onder-
scheiding voor de vele verdiensten 
voor de parochie. Zijn koor was 
een klassiek kwaliteitskoor. 
Maar dan komt in het jaar 2000 
een moment dat hij zich niet meer 
kan vinden in de muzikale invulling 
van de liturgie en neemt hij ontslag. 
Omdat het koor ook niet verder 
wilde in die kerk en er toevallig 
twee Franciscanessen van de 
Catharinakapel in het koor zongen, 
wordt het koor uitgenodigd daar 
te gaan zingen. Loek ging mee en 
bespeelde het Vermeulen-orgel 

van de kapel. Deze overstap was 
een goed moment voor Van Nes 
om zijn orgel te verkopen aan het 
Brabants Conservatorium. Het 
orgel was al die tijd zijn eigendom 
gebleven. 

In de Gertrudiskerk in Ossendrecht, 
de kerk van Loeks grootouders 
waar hij als kind vaak kwam, 
staat sinds 1948 een elektro-
pneumatisch orgel van Vermeulen. 
Dit orgel kreeg, mede door een 
ongunstige open opstelling, steeds 
meer gebreken. In 2003 advi-
seerde de KKOR om er geen geld 
meer aan te besteden, maar om 
een goed gebruikt orgel te kopen. 
Na waterschade in 2010 werd het 
orgel definitief onbespeelbaar. Het 
kerkbestuur zocht contact met 
Loek van Nes, die aanbiedt om een 
nieuw sleepladenorgel te bouwen 
voor beneden in de kerk. Een groot 
aantal pijpen en de windmotor 
van het oude orgel zouden daarbij 
ingepast kunnen worden terwijl de 
restanten van het oude orgel onge-
wijzigd achterblijven op de tribune. 
Loek krijgt groen licht en zodra het 
kistorgel voor de Sacramentskerk 
in Breda, waar hij nog mee bezig 
was, klaar is, begint hij aan deze 
laatste grote klus.
Eerst maakte hij een inventari-
satie van het te gebruiken oude 
pijpwerk en de mensuren om 
de nieuwe windladen te kunnen 
ontwerpen. De orgelkas, mecha-
nieken, klavieren, windladen en 
balg werden door Loek nieuw 
gemaakt. Ruim drie jaar werkte 
hij aan dit orgel dat nu een plaats 
heeft gekregen centraal onder het 
gebrandschilderde raam van de 
heilige zuster Marie Adolphine, die 
hier wordt vereerd. Het pijpwerk 
van het pedaal en de windvoorzie-
ning plaatste hij in de voormalige 
biechtstoelruimte achter het orgel. 
Een prachtige kroon op zijn werk!

Loek heeft al zijn documenten in 
een apart kamertje bewaard. Dat 
moet nu eindelijk een keer alle-
maal worden opgeruimd en op 
orde gebracht. Daar is het nooit 
van gekomen door al dat orgel-
bouwen. Tijdens het interview wil 
hij af en toe wat opzoeken, maar 
hij kan niet alles meteen terugvinden. 
“Dat orgels bouwen is altijd mijn 
passie en hobby geweest... 
Nu eindelijk alles archiveren èn 
meer tijd voor de kleinkinderen!” 

Keerpunt

Hazen bouwt orgels

Archief

Zijn laatste orgel

Werken bij Hazen
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Op zaterdag 14 november 2015, 184 jaar na de 
oorspronkelijke ingebruikname, werd in de Grote Kerk 
te ’s-Hertogenbosch het door Pels & Van Leeuwen 
Orgelmakers gerestaureerde orgel overgedragen en in 
gebruik genomen. Gelijktijdig met de kerkrestauratie 
en herinrichting van het gebouw werd ook het in 1831 
door J. Bätz gebouwde hoofdorgel gerestaureerd onder 
advies van Aart Bergwerff. 

Tijdens de bouw van de nieuwe her-
vormde kerk in ’s-Hertogenbosch 
besluiten de kerkvoogden in 1821 
enkele orgelmakers te vragen om 
met spoed een plan en bestek te 
maken voor een orgel. Zij komen 
echter niet met een passende 
aanbieding. Uiteindelijk informeert 
de kerkvoogdij medio 1825 bij de 
orgelmakers Bätz in Utrecht. Bätz 
kan echter niet voor 1829 leveren 
wegens drukke werkzaamheden 
elders. Daarbij worden o.a. de 
nieuwbouw van orgels in Harder-
wijk, Amsterdam (Lutherse) en 
Utrecht (Domkerk) genoemd. In de 
vergadering van 5 oktober 1825 is 
Jonathan Bätz aanwezig en wordt 
zijn plan en bestek besproken: een 
orgel met 25 registers, verdeeld 
over hoofdwerk, bovenwerk en 
pedaal (en een loos rugwerk) voor 
een bedrag van ƒ 14.000,–. Nadat 
hem de opdracht is verleend, wordt 
het orgel in 1829 in de tijdelijke 
‘werkplaats’ van Bätz, in het koor 
(de door hem gehuurde oude lees-
bibliotheek) van de Sint-Janskerk in 
Utrecht opgebouwd. Vanuit Utrecht 
wordt het orgel in juni 1830 per 
boot naar ’s-Hertogenbosch ver-
voerd. De opbouw en afwerking 
vergt 15 maanden. Het orgel wordt 
geëxamineerd door vader en zoon 
Daniel en Willem H. Brachthuyzer, 
organisten te Amsterdam, en J.W. 
Buhr, organist van de Nieuwe Kerk 
in ’s-Hertogenbosch. In het rapport 
van 12 november 1831 kan men 
lezen: … “een orgel dat door des-
zelfs heerlijke, van de best gekozen 
materialen vervaardigde inrichtin-
gen, en door deszelfs aller voor-
treffelijkst tot een kunstgewrogt is 
geworden”. 

Op zondag 13 november wordt het 
orgel in de voormiddag ingewijd. 
Hierbij waren Z.K.H. den Prins van 
Oranje en zijn zoon, Prins Alexander 
aanwezig. Bij deze dienst bespeelt 
(de blinde) Daniel Brachthuyzer 
het orgel. Twee dagen later geeft 
hij hier het eerste orgelconcert. 
Hij eindigt het eerste deel van het 
concert met een “ORGELMATIGE 

Bätz-orgel Grote Kerk ’s-Hertogenbosch   gerestaureerd...  B T

Ingebruikname 1831

Meer informatie, de dispositie en concerten: www.brabantorgel.nl
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Bätz-orgel Grote Kerk ’s-Hertogenbosch   gerestaureerd...  
VOORSTELLING EENER BATAILLE, 
waarin door het karakter der muzijk 
en de aanwending van daartoe 
bruikbare Orgel-Registers, de ver-
beelding wordt kenbaar gemaakt: 
het krijgsmuzijk veraf en naderbij, 
waarop een Allegro Agitato het 
gevecht, het kanon- en musketten-
vuur enz. voorstelt, hetwelk beslo-
ten wordt door het trompetgeschal 
enz. der overwinning”. Het tweede 
deel eindigt hij met “FINALE FUGA; 
tot thema de melodie van Wilhelmus 
van Nassaauwe”.

Na divers klein onderhoud wordt in 
1912 het orgel gerepareerd door 
A.W.J. Standaart te Rotterdam. 
Daarbij wordt de Woudfluit 2 vt 
van het bovenwerk vervangen 
door een Vox Céleste 8 vt. Tevens 
vernieuwt hij een balg en wijzigt hij 
de intonatie van het orgel, waarbij 
kernsteken worden aangebracht. 
In 1966 wordt bij een restauratie 
door Flentrop Orgelbouw de dispo-
sitiewijziging van 1912 ongedaan 
gemaakt. Een nieuwe Woudfluit 
2 vt, als kopie van het gelijkna-
mige register van het orgel van de 
Ronde Lutherse Kerk in Amsterdam, 
wordt vervaardigd en geplaatst. De 
sponsels in de windladen worden 
verwijderd, de bovenzijden van de 
laden worden belijmd met hecht-
houten platen, de onderzijden met 
perkament. In de speelmechaniek 
worden nieuwe eikenhouten win-
kelhaken aangebracht terwijl v.w.b. 
de windvoorziening de keilbalgen 
aan elkaar gekoppeld worden en 
voorzien worden van slechts één re-
gulatie. Tevens wordt een verende 
sleepconstructie aangebracht, waar-
bij nieuwe voorslagen met kleine 
schokbrekers voor een stabielere 
wind moesten zorgen. 
Vanaf 1977 wordt het onderhoud 
uitgevoerd door Pels & Van Leeuwen 
Orgelbouw. Daarbij wordt o.a. in de 
jaren 1987 (Bovenwerk) en 1988 
(Hoofdwerk en Pedaal) groot onder-
houd uitgevoerd. In 1992 wordt de 
Dulciaan 8 vt van het Bovenwerk 
hersteld, waarbij o.m. een aantal 
tongen wordt vervangen, de kelen 
opnieuw worden beleerd en de in-
tonatie wordt gecorrigeerd. In 2009 
wordt de klaviatuur hersteld.
Het Bossche instrument is het meest 
gaaf bewaarde orgel van Jonathan 
Bätz waaraan weinig schokkende 
ingrepen hebben plaatsgevonden.

In 1970 is de inrichting van het ge-
bouw drastisch veranderd. De oude 
bankopstelling met de kansel onder 
het orgel verdwijnt daarbij. Daar-
voor in de plaats worden stoelen 
in een verlaagd middendeel van de 
kerk geplaatst en wordt het litur-
gisch centrum gemoderniseerd. 
In 2015 vindt een grote restau-
ratie en herinrichting van de kerk 
plaats. De oude gerestaureerde 
kansel krijgt weer een plaats onder 
de orgelgalerij aan de westzijde. 
Aan de noordzijde komt een nieuw 
modern liturgisch centrum met 
aandachtswand in kruisvorm, de 
verdiepte vloer maakt plaats voor 
een vlakke kerkvloer met vloerver-
warming, terwijl een nieuw stoelen-
plan rondom het centrum de kerk 
een eigen nieuwe sfeer geeft. Het 
Strümphler-kabinetorgel krijgt nu 
een plaats onder de galerij tegen-
over het hoofdorgel.

Tegelijkertijd met de kerkzaalres-
tauratie en de herinrichting wordt 
de restauratie van het Bätz-orgel 
ter hand genomen. Onder advies 
van Aart Bergwerff wordt deze uit-
gevoerd door Pels & Van Leeuwen 
Orgelbouw. Uitgangspunt hierbij is 
een terugkeer naar de aanleg van 
Bätz in 1831 met behoud van een 
aantal wijzigingen die in de loop 
van de geschiedenis zijn doorge-
voerd. 
Dat impliceert naast herstel van de 
orgelkas van grove krimpschades 
onder meer restauratie van de 
laden. De cancellenramen worden 
aan de onderzijden belijmd met 
nieuw schapenleer. Alle ventielen 
worden gevlakt en opnieuw belijmd 
met twee lagen schapenleer. Ook 
worden nieuwe pulpeten van lam-
sleer aangebracht en de verende 
sleepconstructie van Flentrop ver-
vangen door nieuwe eiken slepen, 
alles in de stijl van Bätz. Van de 
voorslagen worden de schokbalgjes 
verwijderd, de voorslagen worden 
opnieuw beleerd en teruggebracht 
naar de oorspronkelijke situatie. 
De balgen worden alle voorzien 
van nieuwe belering met klassieke 
aanleg van touwscharnieren. De 
windtoevoer van de balgen naar het 
orgel wordt teruggebracht naar de 
oorspronkelijke situatie van Bätz. 
Een nieuwe windmachine wordt  
geplaatst. De windvoorziening is 
daardoor nu veel stabieler waardoor 

ook de stemming van het orgel zich 
beter houdt. 
De gehele speeltractuur wordt ge-
reconstrueerd waarbij invoeringen 
in de draaipunten van de mecha-
niek worden verwijderd en nieuwe 
lageringen voor de wellen worden 
aangebracht, de welarmpjes in 
stijl hersteld en aangevuld, terwijl 
nieuwe invoeringen worden aan-
gebracht. 
Er worden nieuwe winkelhaakbalken 
met messing haken aangebracht, 
geheel in stijl en detaillering en maat-
voering van Bätz, naar voorbeeld 
van de Bätz-orgels in Harderwijk en 
Amsterdam (Ronde Lutherse Kerk). 
Wellenborden worden gevlakt en 
wellen met krimpschade worden 
hersteld door het aanbrengen van 
houten veren. 
Bij de abstracten worden nieuwe 
windingen van garen, nieuw messing 
draadwerk en nieuwe leermoeren 
aangebracht.
Het gehele pijpwerk is nagezien en 
gerestaureerd en waar nodig qua 
intonatie herzien. Zo zijn kelen en 
tongen van de tongwerken opnieuw 
gepolijst, en waar nodig nieuwe 
tongen aangebracht. De houten 
pijpen zijn uitgelijmd, terwijl de 
pakkingen van de gedekte pijpen 
zijn voorzien van nieuw vilt en leer. 
De orgelkas en de beeldenpartijen 
zijn hersteld en ‘geretoucheerd’. 
Schildersbedrijf De Jongh uit 
Waardenburg laat met nieuw 
verguldwerk op de frontlabia ook 
deze Bätz visueel herleven.

Het was indrukwekkend te horen 
hoe stabiel en breed het orgel klonk 
bij het imponerende orgelspel van 
Aart Bergwerff en Jamie de Goei 
tijdens de heringebruikname in 
november 2015. In enkele kleinere 
werken hoorden we veel van het 
totale klankenpalet. In de indruk-
wekkende Choralphantasie ‘Ein 
feste Burg’ van Max Reger liet Aart 
Bergwerff ‘het kunnen’ van dit orgel 
nadrukkelijk horen. Datzelfde gold 
voor Jamie de Goei bij de Sonate IV 
van Mendelssohn. 
Protestants ’s-Hertogenbosch mag 
trots zijn op zijn hernieuwde Bätz in 
de vernieuwde Grote Kerk. 
Complimenten voor orgeladviseur, 
orgelbouwer en College van Kerk-
rentmeesters voor het behaalde 
resultaat! 
De Grote Kerk te ’s-Hertogenbosch 
bezit één van de mooiste Bätz-
orgels uit de 19e eeuw!

Lotgevallen van het 
orgel tot de huidige 
restauratie

De huidige 
orgelrestauratie

Herinrichting 
van de kerk

Resultaat 
van de restauratie
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Berghoff bij het Bätz-orgel 
van de Evangelisch-Lutherse Kerk  te ‘s Gravenhage.
Foto Sjaak Verboom
Foto rechts: Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Breda.

* Zie bladzijden 12 en 13.

Aart Bergwerff is 
organist, orgeladviseur 
en docent hoofdvak orgel 
aan het Conservatorium 
te Rotterdam.

Aart Bergwerff werd in 1960 geboren in Rotterdam. Volgde vanaf 1966 
orgelles bij Arie den Arend en vanaf 1973 bij Addie de Jong. Studeerde van 
1979 tot 1987 Rotterdams Conservatorium hoofdvak orgel, theorie, koor-
directie en kerkmuziek. Behaalde in de jaren 1985, 1987 en 1989 prijzen 
bij orgelconcoursen te Brugge, Lausanne en Groningen. Van 1988 tot 1990 
volgde hij de studie improvisatie aan het Koninklijk Conservatorium Den 
Haag en behaalde daar de ‘Aantekening Improvisatie Orgel’. Volgde in die 
jaren ook studie bij Marie-Claire Alain in Parijs, afgesloten met de Prix de 
Viruosité, en bij Harald Vogel in Bunde (D.). Is sinds 1990 cantor-organist 
in de Evangelisch-Lutherse Kerk in ’s-Gravenhage en sinds 1994 Hoofdvak-
docent orgel, kerkmuziek en orgelbouw aan het Rotterdams Conservatorium. 
Ontving in 2003 de zilveren medaille van de Société Académique ‘Arts, 
Sciences et Lettres vanwege zijn verdiensten voor de Franse orgelcultuur. 
Sinds 2012 organist in de Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda. Is als 
organist vaak te gast bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest en bij de 
Philharmonie Zuid-Nederland.

Onlangs was hij adviseur 
bij de restauratie van het 
Bätz-orgel in de Grote Kerk 
te ‘s-Hertogenbosch*

HHet leven van Aart Bergwerff is 
vooral gevuld met veel activi-
teiten op en rond het orgel. Of 
dat nu is met zijn docentschap 
aan het Rotterdams Conser-
vatorium, het begeleiden van 
orgelrestauraties in zijn vak-
gebied van orgeladviseur, zijn 
organistschap aan twee be-
langrijke orgels, of zijn zelf-
studie en de talrijke muzikale 
invullingen rond concerten en 
voorbereidingen daarvoor.
Tijdens de afspraak bij hem 
thuis praten wij over zijn ‘drie-
luik’ van organist, orgeladvi-
seur en hoofdvakdocent aan 
het conservatorium. 

Thuis in Rotterdam Pernis opge-
voed met kerkmuziek begon Aart 
Bergwerff al jong met orgellessen 
bij Arie den Arend. “Hij was niet 
alleen organist van de Gerefor-
meerde Kerk in Pernis, maar ook 
dirigent van harmonie- en fanfare-
orkesten. Hij schreef goede ar-
rangementen voor orgel. Maar ook 
veel arrangementen voor harmo-
nie- en fanfareorkesten waaronder 
een Kerstsuite: de Marinierskapel 
speelt nog vaak werk van hem. Alle 
elementair muziekonderwijs heb ik 
aan hem te danken. Een fantasti-
sche leermeester! Na de kerkdienst 
in de Gereformeerde Kerk in Pernis 
ging ik altijd boven kijken en toen 
ik eenmaal orgelles had mocht ik 
soms ook begeleiden. Ik was toen 
misschien 9 à 10 jaar. Piet van Eg-
mond was toen voor mij mijn held. 
Ik was lange tijd idolaat van hem 
en ging graag naar zijn concerten. 
Piet van Egmond kon het orgel 
als orkest laten klinken en had 
een enorm gevoel voor klank, dat 
imponeerde. In die tijd draaide ik 
ook de platen van Piet van Egmond 
‘grijs’, haalde telkens de naald van 
de plaat en noteerde zo zijn impro-
visaties. En die probeerde ik dan 
zelf te spelen.
Vanaf mijn 12e jaar ging ik, nadat 
ik had deelgenomen aan een 
jeugdmuziekconcours in de Goede 
Herderkerk in Schiebroek bij Addie 
de Jong, bij hem studeren. Door 
Addie werd ik overal bij betrokken, 
het spelen ging lekker en er volg-
den ook meer concoursen. 
Bij zijn cantorij begeleidde ik vaak 
en bij zijn concerten en plaatopnames 
ging ik mee om te registreren. 
Toen heb ik veel orgels leren ken-
nen waarbij ook voor het eerst 
het orgel in de Lutherse Kerk in 
Den Haag. Er was altijd wel een 
halfuurtje over en dan mocht ik 
ook wat spelen. Ik kan me herin-
neren dat dat orgel heel erg zwaar 
speelde. 
Toen ik daar in 1989 solliciteerde 



met het grote Flentrop-orgel. Daar 
zijn, omdat de kerk een stichting is 
geworden, maar zo’n 8 à 10 dien-
sten per jaar die ik dan dus speel, 
maar ik heb daar ook - wanneer 
het orgel daarbij een rol speelt 
- veel representatieve verplich-
tingen, zoals onlangs nog in de 
Cultuurnacht Breda. 
Ik heb daar ook mijn eigen serie 
‘Bach op zondag’. In juni organi-
seer ik er ook de lunchconcerten. 
Daarnaast is er de serie van de 
stichting Orgelconcerten Breda, 
die huurder en gebruiker is van 
kerk en orgel. Het is nog altijd 
mijn streven om te komen tot een 
gezonde en volwassen vorm van 
samenwerking. 
Mijn aanstelling in Den Haag is ver-
rijkend als je kijkt naar de liturgi-
sche invulling. In de theologie van 
Luther komt het woord van God 
natuurlijk op de eerste plaats maar 
direct daarna de muziek, dat is wat 
Luther heel goed heeft uitgedra-
gen, de verkondigende kracht van 
de muziek.” 

Sinds 1994 ben jij officieel 
orgeladviseur. 
Hoe ben je daar in ‘gerold’?
‘Door mijn benoeming in Den Haag 
werd ik verantwoordelijk voor het 
historische Bätz-orgel daar. Ik 
werd toen gevraagd voor de Syno-
dale Orgelcommissie en heb toen 
mijn eerste project meegelopen 
met Aart van Beek. Inmiddels heb 
ik al tientallen restauraties begeleid. 
Het is boeiend het hele proces 
klanktechnisch, orgelbouwtech-
nisch en in historisch opzicht, maar 
ook administratief en financieel te 
begeleiden. Je doet steeds meer 
kennis en ervaring op. Het is prima 
om in een soort leermeester-gezel-
situatie dit vak onder de knie te 
krijgen. 

Hoe ervaar je je rol van 
orgeladviseur?
‘We hebben natuurlijk te doen 
met een terugtredende overheid, 
ook op het gebied van erfgoed en 
subsidies. Des te nadrukkelijker 
ben je je bewust van je positie in 
dienst van de opdrachtgever, de 
betreffende kerk. En we besef-
fen terdege dat de doelstelling bij 
restauraties ook ‘sober en doelma-
tig’ moet zijn. Wat me wel van het 
hart moet is dat we bij restauraties 
niet altijd terug moeten gaan naar 
‘Adam en Eva’. Je moet ook altijd 
de lokale kerkelijke praktijk be-
oordelen, en dan vraag ik me af of 
je tegenwoordig voor een begelei-
dingsinstrument bij een restauratie 
moet kiezen voor b.v. een midden-
toonstemming. We leven niet meer 
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Orgeladviseur

kwam dat hele verhaal weer bo-
ven. Maar het was helemaal niet 
meer zo zwaar. Maar wat was ik 
destijds voor een klein jochie….”

Wanneer wist je duidelijk dat 
het orgel moest worden?
“Ik wist het nog niet duidelijk wat 
ik nu verder zou gaan doen. Ik 
twijfelde nog steeds of ik Frans zou 
gaan studeren, dat ging me erg 
goed af, of misschien toch naar het 
conservatorium. Overigens, van 
dat Frans heb ik nog veel plezier 
gehad, niet alleen bij mijn Franse 
vrienden, maar zeker toen ik later 
bij Marie-Claire Alain studeerde. 
Addie de Jong is degene die mij 
heeft gemotiveerd om naar het 
conservatorium te gaan, naar 
André Verwoerd. Addie gaf ook 
solfège en muziektheorie, ritmisch 
en melodisch dictee en harmonie-
leer. Hij heeft mij goed voorbereid 
op het toelatingsexamen. Ik ben 
duidelijk door hem op het goede 
spoor gezet naar het conservato-
rium toe, dankzij zijn goede smaak 
en goede techniek. 
Eenmaal op het conservatorium 
kwam ik in aanraking met muziek 
die ik niet van huis uit kende. Klas-
sieke muziek, symfonische en mo-
derne muziek. En wie mij het meest 
heeft gevormd en de omslag in mij 
heeft gemaakt: Piet Groenendijk, 
mijn docent theorie. Hij kwam op 
een gegeven moment met het 
symfonisch gedicht La création du 
monde van Darius Milhaud, een 
werk voor klein orkest uit 1923. 
Dat heeft voor mij de hele wereld 
veranderd, letterlijk dus.”

Wat ontwikkelde dit bij jou van 
binnen?
“Het kunstvakonderwijs stimu-
leerde je in je zoektocht. Het doel 
was door elkaar geschud te worden 
en jezelf te ontdekken. Niet meer 
binnen de vertrouwde kaders, in 
je ‘comfortzone’ - zoals ze dat nu 
zeggen - te blijven. Je moest veel 
kwijtraken. Dat probeer ik nu met 
mijn studenten ook. Op het conser-
vatorium moet je ook gewoon leren 
dansen en tango’s spelen. Dan ga 
je begrijpen dat vormen in de klas-
sieke muziek die ook in Buxtehude 
en Bach zitten, er gewoon overal 
zijn. Dat er niets nieuws onder de 
zon is! Was het toen je jong was 
vaak eenzijdig, hier gingen deu-
ren open. Een keerpunt was naast 
de theorielessen met name het 
concert na de ingebruikname van 
het hoofdorgel in de Laurenskerk in 
Rotterdam door Marie-Claire Alain; 
dat was voor mij echt een pieker-
varing. Zij speelde daar o.a. een 

Triosonate van Bach en werk van 
haar overleden broer Jehan Alain.” 

En bij haar heb je later ook nog 
in Frankrijk gestudeerd?
“Na het conservatorium kreeg ik 
een stipendium om me twee jaar in 
het buitenland verder te ontwikke-
len. Dat heb ik gedaan bij Marie-
Claire Alain en Harald Vogel, en in 
Italië. Toen had ik wel de gedachte 
om zowel kerk- als concertorganist 
te worden.”

Wie is jouw primaire compo-
nist?
“Ja, dat is Bach, het ‘begin en 
einde van alle muziek’ om met Max 
Reger te spreken. Overigens begon 
ik daar al jong mee. Ik denk dat ik 
negen jaar was toen ik meedeed 
aan een jeugdconcours in Geer-
vliet. Met een zekere bravoure 
speelde ik toen de eerste van de 
acht kleintjes …. Het mooiste en 
het meest boeiende van Bachs 
werken zijn wel de Triosonates. 
Die moet je eigenlijk iedere dag 
spelen! Maar daarnaast probeer ik 
eigenlijk altijd ook werk te spelen 
van zoveel mogelijk componisten, 
zowel van b.v. Reger als van 
Franck. Het leukste is om nieuwe 
dingen te bedenken. Ik voeg 
graag toe en verzin wat er niet is, 
dat geldt ook bij improvisaties of 
bij het werken aan een bepaald 
format. Het improviseren heb ik 
geleerd van Arie Keijzer en Bert 
Matter, na het conservatorium in 
Rotterdam nog twee jaar bij hem 
in Den Haag gestudeerd.”

Je doet ook speciale projecten?
“Als we praten over een format 
dan denk ik aan projecten in het 
Festival Classique: de Nach van 
Bach is een idee van mij, samen 
met Karel de Rooy, je weet wel 
de mini van Mini en Maxi. Ook de 
combinatie van orgel en videokunst 
met Jaap Drupsteen is een idee 
van mij (dat doe ik op 30 april dit 
jaar weer in het Muziekgebouw 
in Eindhoven). Of de tango, het 
avontuurlijke in al zijn facetten. 
En dan kom je eigenlijk bij de 
vraag waarom je dit doet. Je wil 
iets overbrengen op het publiek, 
iets wat je beweegt. Het is com-
municeren, je wilt uitdrukken wat 
je ten diepste roert, hoe geweldig 
en veelzijdig het instrument orgel 
is. Dat geldt voor alle musici: het is 
een ‘Lied ohne Worte’….”

Sinds 1990 organist van de 
Lutherse Kerk in Den Haag en 
sinds een aantal jaren ben je 
ook organist in Breda.
“In Breda ben ik in 2012 benoemd 
tot organist van de Grote Kerk, 
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in de jaren ‘70-’80 van de vorige 
eeuw, waarin het restauratief 
denken alles bepaalde. Als orgelad-
viseur moeten we ons ook bewust 
zijn van de maatschappelijke situ-
atie en het gebruik van het instru-
ment. Doe je de begeleiding van 
restauraties ter eer en meerdere 
glorie van jezelf en de orgelmaker 
of in dienst van de plaatselijke ker-
kelijke gemeente? Hoe moet een 
(vaak amateur-)organist sommige 
liederen dan spelen en met kerst 
als er blazers meespelen? Je kunt 
dan wachten op het moment dat 
het orgel niet meer gebruikt wordt 
en er een elektronisch orgel bijge-
zet wordt... Voor wie doe je het? 
Voor de betreffende gemeente! En 
dan moet je je ook zelfs afvragen 
of je altijd terug moet naar de 
(inmiddels gewijzigde) oorspron-
kelijke toonhoogte zoals die bij 
de bouw was toegepast. Dat is de 
vraag die ik graag ter discussie stel.”

Hoe maak je de keuze voor een 
orgelmaker bij een bepaald 
project?
“Bij nieuwbouw luister je eerst wat 
nodig is voor de plaatselijke prak-
tijk, gaat te rade bij orgels en voor-
beelden uit het (recente) verleden. 
Daar hoort een profielschets van 
een orgel bij en kom je uit bij een 
aantal orgelbouwers. Het gaat niet 
altijd om de goedkoopste aanbie-
der, kwaliteit en levertijd spelen bij 
voorbeeld ook mee. Zo werd ik in 
Nijkerk gevraagd om de Sloveense 
orgelmaker Škrabl erbij te betrek-
ken. De orgelcommissie wilde dat 
graag, het budget was klein, het 
alternatief was een elektronisch 
orgel. Ik heb daarop heel wat orgels 
van hen in Slovenië bespeeld en 
de werkplaats van Škrabl bezocht. 
Ik raakte onder de indruk van de 
innovatie in het bedrijf en van de 
pijpenmakerij. Škrabl was in 2011 
voor Nijkerk de beste keus. Overi-
gens gaan ook in Slovenië de lonen 
omhoog. Besef wel dat Škrabl niet 
bij het bouwen of restaureren van 
een paar orgels al de Nederlandse 
orgelstijl en de wensen hier tot in 
detail kan invoelen. Daar heb je tijd 
en ervaring voor nodig. 
Overigens is er nogal wat com-
mentaar gekomen op deze keuze. 
In Nederland is het niveau van de 
orgelbouw zeer hoog, dat voorop ge-
zegd! Maar Nederlandse orgelmakers 
bouwen toch ook in het buitenland 
en mogen buitenlandse orgelma-
kers dan niet in Nederland bouwen? 
Als orgeladviseur ben je aangesteld 
om het belang van de betreffende 
kerk en gemeente te dienen. Bij de 
meeste projecten betreft het ook 
bij mij Nederlandse orgelmakers. 
Wat voor mij tevens een belangrijke 

vraag is, is of de orgelmaker zijn 
verplichtingen kan nakomen en er 
continuïteit in het bedrijf is, denk 
aan de garantieperiode. Allemaal 
zaken die meetellen in je keuze. Het 
is prima om te zeggen dat ook in de 
orgelwereld concurrentie prikkelt. 
Veel historische orgels (en niet de 
minste) in ons land zijn geplaatst 
door van oorsprong buitenlandse 
orgelbouwers, ook Bätz was ooit een 
economische vluchteling! 
De samenwerking in alle rust in 
een project tussen opdrachtgever, 
adviseur, orgelbouwer en rijksdienst, 
zonder dat andere agenda’s spelen, 
is van groot belang. Dan gaat het 
goed, het belang van het orgel in zijn 
functie is nummer één! De leukste 
projecten zijn voor mij de kleinere 
orgels in ook kleinere plaatsen op het 
platteland. Authentieke mensen die 
al hun hele leven bij dat orgel zingen, 
een enkeling heeft zelf nog ‘ge-
pompt’. Dat zijn van die projecten: 
‘mijn orgel, mijn kerk’, daar moe-
ten we zorgzaam voor en zorgvul-
dig mee zijn. Dat is genieten.”

Sinds 1994 ben je als docent 
verbonden aan het conservato-
rium in Rotterdam. Hoe ben je 
daar benoemd?
“Het was destijds gewoon een sol-
licitatie op de vacature van Arie 
Keijzer. Het leuke was dat men 
toen het docentschap in drie deel-
aanstellingen wilde invullen. Dan 
volgt de procedure voor het col-
lege van bestuur, waarop Ben van 
Oosten, Bas de Vroome en ik zijn 
benoemd. Op dat moment is ook 
de teamteaching geboren. Later is 
Hayo Boerema erbij aangesloten. 
Hayo doet improvisatie en wij met 
zijn drieën hoofdvak orgel. Ben 
meer gericht op het Frans romanti-
sche, Bas oude muziek en moderne 

Duitse componisten en ik veelal 
Bach, hoewel de grens moeilijk 
te trekken is. Het betekent in het 
curriculum ook dat iedere leerling 
bij iedere docent les mag nemen 
waarbij improvisatie wel verplicht 
is. En voor een student is het ook 
interessant om één stuk bij ver-
schillende docenten voor te spelen. 
Maar ook het samenspel met en 
begeleiden van bijvoorbeeld een 
violist, fluitist of zanger is een 
vast item. Als je dat consequent 
volhoudt krijgen de studenten een 
enorme muzikale bagage mee. Het 
aantal leerlingen neemt landelijk 
gezien wel af, in Rotterdam ech-
ter niet, vanwege het curriculum 
en het docententeam. Ik ben van 
mening dat hoe beter de organist 
toegerust is, hoe beter hij zijn 
toegevoegde waarde kan over-
brengen. Dat betekent dat je je als 
organist moet laten zien en horen. 
Ga als organist ook het gesprek 
aan met je toehoorders.”

En hoe zie je de toekomst?
“Er moeten meer initiatieven 
komen om het orgel voor het 
voetlicht te krijgen, uit het isole-
ment. En daarbij helpen soms die 
momenten dat het orgel ook op 
televisie een plekje krijgt. Denk 
maar aan de tv-uitzending die ik 
mocht doen bij omroep Max, na 
de restauratie van het Knipscheer-
orgel in Heesselt, samen met 
Maarten Seybel van het orgelmu-
seum in Elburg. Het ging er niet 
om van ‘ik weet het meeste van 
Knipscheer’, maar om het orgel 
levend te houden en bereikbaar 
te maken voor een breed publiek. 
Voor de toekomst betekent dat dat 
wij als organisten allemaal aan de 
bak moeten, wij moeten initiatie-
ven nemen en daarbij de handen 
in elkaar slaan. Alleen dan heeft 
het orgel en het vak van organist 
toekomst.”

Docent 
conservatorium
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In gesprek met Aart Bergwerff...
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VOp zaterdag 4 juni vindt in de regio De Lang-
straat onze traditionele voorjaarsexcursie 
plaats. Deze excursie wordt georganiseerd 
door de Brabantse Orgelfederatie in samen-
werking met het maandblad De Orgelvriend 
en het district Noord-Brabant van de KVOK, 
de Koninklijke Vereniging van Organisten 
en Kerkmusici. De drie orgels die wij bezoe-
ken stonden in 2008 ook op het ‘excursie-
menu’. Maar inmiddels zijn deze drie orgels 
gerestaureerd. Dat van Sprang in 2010 door 
Flentrop Orgelbouw en in 2015 het orgel in 
’s-Grevelduin door Orgelmakerij Reil en dat 
in Waspik door orgelmaker Hans van Ros-
sum. Reden om een hernieuwde kennisma-
king te hebben.

De orgels worden gepresenteerd door een 
drietal vakorganisten. Maar ook de deelne-
mers aan de excursie krijgen – voor zover 
mogelijk – gelegenheid zelf op één van de 
orgels te spelen. 

in De Langstraat...
Voorjaarsexcursie zaterdag 4 juni  

Aan het eind van deze 
excursiedag krijgen de 
deelnemers in Waspik, 
na het slotconcert door 
Ad van Sleuwen, een cd 
uitgereikt. Daarop laten 
de drie organisten de 
drie orgels klinken in 

werken die zij ook tijdens de excursie zullen 
spelen. De excursiebijdrage, inclusief cd en 
programmaboekje, bedraagt € 20,- p.p.

Deelnemers wordt verzocht hun komst 
uiterlijk 28 mei te bevestigen via: 
excursie@brabantorgel.nl. 

Deelnemers die een van de orgels willen be-
spelen, wordt verzocht daarbij aan te geven 
op welk orgel zij welk werk willen spelen. 
Ook worden zij verzocht een kort eigen 
orgelcurriculum toe te voegen. Definitieve 
toewijzing wordt per e-mail bevestigd.

De laatste informatie over deze excursie is 
te vinden op de website: www.brabantorgel.nl

Nederlands Hervormde Kerk 
te Waspik

Hervormde Kerk 
van ’s-Grevelduin-Capelle 

Hervormde Kerk 
van Sprang
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Tijdschema
10.00 uur Welkom in de Hervormde Kerk te Sprang
10.30 uur Presentatie van het orgel, 
 bespeling door Sjak Smulders
11.15 uur Orgelspel door deelnemers excursie
13.00 uur Hervormde Kerk te ’s-Grevelduin-Capelle,
 presentatie en bespeling door Henk Kooiker
13.45 uur  Orgelspel door deelnemers excursie
15.00 uur Hervormde Kerk te Waspik,
 presentatie en korte bespeling door Ad van Sleuwen
15.30 uur Orgelspel door deelnemers excursie
16.00 uur Slotconcert door Ad van Sleuwen
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Hoofdwerk  C-c3

Prestant  8 vt
Bourdon  16 vt 
Holpijp  8 vt 
Fluyt travers D 8 vt
Octaef  4 vt
Fluyt  4 vt
Quint octaef  3 vt
Super octaef  2 vt
Flajolet  2 vt
Cornet D 4 st
Mixtuijr  3-4 st
Cymbal
Trompet B/D 8 vt

Onderpositief
Holpijp  8 vt
Prestant D 8 vt
Prestant  4 vt
Fluyt  4 vt
Nasat  3 vt
Octaef  2 vt
Sexquialter D 2 st
Basson  8 vt

Pedaal C-d1

Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt
Octaef  4 vt
Basuyn  16 vt
Trompet  8 vt
Claron  4 vt

Koppelingen:
Hoofdw. - Onderpos. B/D
Pedaal - Hoofdwerk

Tremulant (opliggend) 
over het gehele werk

Tremulant (inliggend) 
op het Onderpositief

Temperatuur 
gelijkzwevend

DispositieIn 1738 werkte Rudolph Garrels en in 
1743 Jacob François Moreau aan het 
orgel. Hendrik Hermanus Hess bracht in 
1778 nieuwe klavieren aan alsmede een 
gehalveerde manuaalkoppel en plaatste 
een Fagot 8 vt. Het orgel bezat toen 
19 stemmen. P.J. Geerkens wijzigde in 
1804 het orgel ingrijpend. Na de ver-
kleining van de kerk klonk het rugwerk 
te nadrukkelijk. Hij verwijderde het 
rugwerk en plaatste het pijpwerk met 
uitzondering van de Mixtuur op nieuwe 
lades als Onderpositief in de verbrede 
onderkas. 
In die situatie werd het orgel in 1869 
overgeplaatst naar de kerk in Sprang. 
Hierbij werden de frontpijpen ver-
nieuwd. Flentrop restaureerde in 1958 
het orgel en breidde het uit met een 
vrij pedaal. Bij deze restauratie werd 
onder meer een nieuwe lade voor het 
hoofdwerk gemaakt als kopie van de 
oude lade en een nieuwe windvoorzie-
ning inclusief nieuwe kanalen aange-
bracht. De lades van het onderpositief 
alsmede klavieren en mechanieken 
werden gerestaureerd. Voor een betere 
uitspraak van het onderpositief werden 
in de onderkas openingen aangebracht. 
Ook werden enkele registeraanpassingen 
doorgevoerd. De kas werd toen in ge-
broken wit geschilderd. 

Vanaf de eerste plannen voor de nieuwe 
restauratie die in 2009/2010 werd uit-
gevoerd door Flentrop Orgelbouw, leef-
de de wens om het onderpositief weer 
te reconstrueren als rugwerk conform 
het bestek en tekeningen van Houben 
die bewaard zijn gebleven. Hoewel dit 
plan door de Rijksdienst werd afge-
keurd, kreeg men wel toestemming om 
eventueel later een rugwerk aan het 
bestaande orgel toe te voegen. Daarop 

werd besloten de gehele orgelkas 30 cm 
omhoog te plaatsen, zodat op een later 
tijdstip alsnog mechanieken en een 
windkanaal voor een rugwerk in de stijl 
van Houben gerealiseerd kunnen worden. 
Bij de huidige restauratie werden opzij 
van het orgel drie nieuwe spaanbalgen 
geplaatst. 
Een nieuwe pedaaldispositie van 6 
stemmen, aansluitend bij de Rijnlandse 
school, werd gerealiseerd op de pedaal-
lade uit 1958 achter het orgel. Lades 
werden gerestaureerd en het verend 
sleepsysteem (van de restauratie van 
1958) werd vervangen door nieuwe ei-
ken slepen met afdichting van geweven 
ringen.
De Prestant 8 vt disc. van Houben was in 
1958 ongewijzigd gebruikt in de Ruispijp 
van het Pedaal. Deze keerde weer terug 
op het Onderpositief. Het pijpwerk van 
de Cymbal werd geheel nieuw gemaakt 
in Westfaalse samenstelling (met een 
hoge terts), dat van de Mixtuur bleef 
grotendeels oud in de samenstelling van 
1958.
De oorspronkelijk ongelijkzwevende 
temperatuur en toonhoogte van a¹=415 
Hz werden niet gereconstrueerd. De 
440 Hz bleef gehandhaafd. De winddruk 
(in 1958 verhoogd) werd teruggebracht 
naar 75 mm, waardoor de klank op som-
mige punten spectaculair is verbeterd.
Een nieuw pedaalklavier  in passende 
factuur werd aangebracht (kopie Hulst, 
Basiliek H. Willibrordus).
De orgelkas is, na grondig onderzoek 
van de oude verflagen, door restaura-
tieschilder De Jongh uit Waardenburg 
weer in de oorspronkelijke kleur (mo-
gelijk Houben of hoogstens Geerkens), 
roodpallissander geschilderd. Nieuwe 
gouden biezen hebben de kas meer 
in de oorspronkelijke uitstraling doen 
terugkeren. Op 13 november 2010 werd 
het orgel weer in gebruik genomen.

Het orgel in de Hervormde Kerk van 
Sprang werd in 2010 gerestaureerd door 
Flentrop Orgelbouw onder advies van 
ir. Henk Kooiker. Thomas Houben bouwde 
het oorspronkelijk voor de Waalse Kerk 
te Dordrecht als tweeklaviers orgel met 
hoofd-, rugwerk en aangehangen pedaal. 
Na diverse wijzigingen werd het in 1869 
in Sprang geplaatst.

Restauratie 2009/2010
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In 1889 had Van Hirtums meesterknecht 
en opvolger Vingerhoets dispositiewijzi-
gingen aan het orgel doorgevoerd, waarbij 
o.a. vulstemmen werden vervangen door 
enkele romantische registers. Koppejan 
voegde in 1938 een vrij pedaal toe met 
een Bourdon 16 vt. Nadat in 1945 het or-
gel beschadigd was door granaatinslagen 
herstelde Ernst Leeflang het orgel in 1949 
en wijzigde toen eveneens de dispositie 
waarbij o.a. een nieuw electro-pneumati-
sche unit-pedaallade werd toegevoegd. 
Bij de grote restauratie in 1984 door Orgel-
bouw Ernst Leeflang onder advies van 
Hans van der Harst werd de oorspronkelijke 
dispositie uit 1823 hersteld met toevoeging 
van een vrij pedaal achter het orgel. Het 
Onderpositief kreeg nieuwe frontpijpen. 
Bij de gereconstrueerde klaviatuur ver-
schenen 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...? De magazijn-
balg uit 1889 bleef gehandhaafd.

Bij de huidige restauratie door Orgelmakerij
Reil onder advies van Henk Kooiker, welke 
gekenmerkt is 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. Alle pijpwerk 
is van de lades geweest, schoongemaakt 
en waar nodig hersteld. Ook is waar nodig 
een bescheiden herintonatie uitgevoerd. 
De te korte pijpen van het pedaal werden 
verlengd, zodat zij nu goed gestemd konden 
worden op de geldende toonhoogte. De 
Trompet 8 vt van het pedaal werd weer 
gangbaar gemaakt.
Voor wat betreft het schilderwerk is een 
deel van het lofwerk nu verguld, de kleur 
geëgaliseerd en de kas in de was gezet.

2Het Van Hirtum-orgel 
  te ’s-Grevelduin-Capelle 

Voorjaarsexcursie 

Wijzigingen 
in de loop der jaren

Restauratie 2015

W
In 2015 werd het Van Hirtum-orgel van 
de Hervormde Kerk van ’s-Grevelduin-
Capelle gerestaureerd door Orgelmakerij 
Reil te Heerde. Het orgel werd door Van 
Hirtum in 1820 als eenvoudig instrument 
met een klavier gebouwd, terwijl hij het 
in 1823 uitbreidde met een Onderpositief. 
Na diverse eerdere restauraties werd nu 
een optimalisering van het orgel uitge-
voerd gekenmerkt als ‘groot onderhoud’.

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            4 st
Cimbel  2 vt 
Cornet D          4 st
Trompet B/D 8 vt
Clairon 4 vt

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           3 st 
Cornet D         3 st
Sexquialter D 2 st

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

Tremulant over hele werk

Koppelingen: 
Pedaal/Manuaal 
Pedaal/Positief 
Manuaal/Positief

Tractuur mechanisch.
Toonhoogte a’=410 Hz 
Temperatuur gelijkzwevend

Dispositie



J.C. van Rossum
Hoge Maasdi jk 8
4281 NG  Andel
T. :  0031(0)416 561790
F.:  0031(0)416 561874
M.:  06 53388734
E.:  info@rossumorgelbouw.nl
ht tp: / /www.rossumorgelbouw.nl
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3Het De Crane-orgel te Waspik
Voorjaarsexcursie HDe Culemborgse organist Matthæus de Crane 

leverde in 1767 een nieuw orgel voor de Hervormde 
Kerk te Waspik. De Crane was als orgelmaker 
vermoedelijk autodidact en nam het werk van 
Matthijs Verhofstad die het Culemborgse orgel 
bouwde, als voorbeeld voor Waspik. Het orgel 
met hoofdwerk en onderpositief heeft achterkant-
bespeling. Het orgel kostte ƒ 2.400,-. Voor het 
snijwerk, vervaardigd door Petrus Verhoeven uit 
Uden, werd ƒ 275,- betaald en voor het schilder-
werk door Johannis van der Mast, ‘meesterschilder 
te Gorcum’, ƒ 600,-.
Opvallend zijn de aan het orgel aangebrachte 
schilden. Boven het positief is het alliantiewapen 
van Floris Franciscus Cousebant, heer van Waspik, 
1735-1799, aangebracht. Hij was getrouwd met 
Elisabeth Julia Jacoba van Wassenaar. De beide 
familiewapens worden geflankeerd door een griffi-
oen en een leeuw. Op de zijtorens van het positief 
treffen we de wapens van A. Buys en A.C.V. Andel.

In zijn Kronyk schrijft Nicolaas van Hirtum dat hij 
in 1783 aan het orgel van Waspik werkte. Aan de 
binnenzijde van de orgelkas tekende Van Hirtum 
op: ‘Schoongemaakt en herstelt door Nicolaas van 
Hirtum’. Opmerkelijk is het bijzondere kistpedaal 

De imposante grote Hervormde Kerk te 
Waspik beschikt over een bijzonder orgel. 
Eén van de weinige orgels gebouwd 
door de orgelmaker Matthæus de Crane 
uit Culemborg, en dat als twee druppels 
water lijkt op het orgel dat de Gemertse 
orgelmaker Matthias Verhofstad in 1719 
bouwde voor de Grote of Barbarakerk te 
Culemborg. 
In 2014/2015 restaureerde Hans van 
Rossum dit De Crane-orgel. Peter van 
Dijk was er als orgeladviseur bij betrokken 
en Wim Diepenhorst als orgeladviseur 
van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. 
Gerard de Jongh gaf het Waspikse orgel 
zijn oorspronkelijke kleur terug. Zie de 
foto op de voorpagina.
Op 30 mei 2015 werd het orgel officieel 
gepresenteerd en in gebruik genomen.

van dit orgel. Is dat 
aan Van Hirtum toe 
te schrijven? Bekend 
is dat Van Hirtum 
veelal een kistpedaal 
toepaste. Deze zijn 
echter altijd robuust 
uitgevoerd met kope-
ren toetsbeslag. Dit 
kistpedaal is wel-
haast fragiel te noe-
men met zijn smalle 
en korte onder- en 
boventoetsen.
De orgelmaker Naber 
herstelde het orgel in 
de jaren 1851/1852. 
Vermoedelijk werd 
de klank van enkele 
fluitregisters enigs-
zins aangepast aan de smaak van de tijd door het 
hier en daar verhogen van opsnedes. Toen in 1920 
aan het orgel werd gewerkt door A.S.J. Dekker te 
Goes is de stemtoonhoogte een halve toon verhoogd 
door inkorten en deels opschuiven van het pijpwerk. 
Voorts werden de manualen en de manuaalkoppe-
ling vernieuwd. De Sexquialter van het hoofdwerk 
werd opgeofferd om een registertrekker te hebben 
voor deze koppeling. Tevens werd de intonatie 
gewijzigd, onder meer door het toevoegen van 
kernsteken.
De oorlogsschade aan het orgel, waardoor het on-
bespeelbaar was geworden, werd in 1952 hersteld 
door G. van Leeuwen & Zonen. Dit betrof met name 
het vernieuwen van enkele te zeer beschadigde 
frontpijpen in het onderpositief en een algehele 

Het De Crane-orgel

Lotgevallen
door de eeuwen heen
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vernieuwing van de windvoorziening (motor, 
zakbalg en schokbalgjes). Het orgel werd in 
1957-1958 geheel gerestaureerd door D.A. 
Flentrop. Hierbij werd o.a. de Sexquialter III 
van het hoofdwerk gereconstrueerd en de ke-
len van de Trompet 8 vt ingrijpend gewijzigd. 
In 1981 vond bij herstel door Flentrop een 
herintonatie plaats.

Het is opvallend dat dit orgel van De Crane in 
grote lijnen door de eeuwen heen zonder gro-
te veranderingen gaaf bewaard is gebleven. 
Voor wat betreft de windvoorziening werd nu 
op basis van de windvoorziening van het Ver-
hofstadt-orgel in Culemborg een reconstructie 
gemaakt van een balgstoel met drie balgen. 
Bij de windkanalen kon de maatvoering wor-
den teruggevonden bij de Cis-lade van het 
hoofdwerk en bij de positief-lade. Ook kon aan 
de hand van een reparatie in de vloer de maat 
van het kanaal naar de balg herkend worden. 
De verbinding tussen de C- en Cis-laden van 
het hoofdwerk werd gereconstrueerd naar 
de oorspronkelijke situatie van Culemborg. 
Zowel de register- als de speelmechaniek is 
grotendeels origineel. De pedaalmechaniek is 
vermoedelijk uit 1957/58. Van het onderpo-
sitief is alleen het wellenbord origineel. Bij de 

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  8 vt
Dwarsfluyt 8 vt
Prestant  4 vt 
Fluit  4 vt
Octaaf  2 vt
Quint  1½ vt
Sexquialter D 2 st

Pedaal (C-c1)
Aangehangen aan H.W.

Koppelingen: 
H.W. – O.P.  B/D

Speelhulp: Tremulant

Temperatuur: 
middentoonzetting
a¹ = 413 Hz

Dispositie

De recente restauratie

restauratie in 1957/58 zijn ook de armpjes en 
de dokken met vilt ingevoerd. 
Bij de huidige restauratie is de gehele speelme-
chaniek waar nodig gereconstrueerd, is het vilt 
verwijderd en zijn de armpjes vernieuwd. De 
messing draaipunten zijn passend gemaakt in 
het hout.
Voor wat betreft de klavieren zijn de manua-
len van Dekker aangepast aan een 18e eeuwse 
maatvoering en van nieuwe bakstukken en 
profielen van notenhout voorzien. Het manuaal 
voor het onderpositief werd van balans- naar 
staartklavier teruggebouwd, terwijl de ma-
nuaalkoppeling nu als schuifkoppeling is uit-
gevoerd. De pedaalaanhanging is nieuw ver-
vaardigd naar Van Hirtum-voorbeelden. De in 
1957/58 gewijzigde registermechanieken van 
het hoofdwerk zijn naar hun oorspronkelijke 
constructie en maatvoering hersteld.
De registerknoppen hebben weer hun originele 
notenkleur gekregen en er zijn – op basis van 
sporen van spijkergaatjes in de orgelkas -
nieuwe registerplaatjes gemaakt met een 
gouden belettering.
Op de windladen waren in 1957/58 dekplaten 
aangebracht. Bij de reconstructie van de laden 
zijn o.a. sponsels, dammen en slepen nieuw ge-
maakt en werd de oorspronkelijke bevestiging 
van de ventielen hersteld. Een deel van de ven-
tielen en van de voorslagen, de fundamentbalk, 
stokken, pijpenplanken en pulpetenplanken, 
alsmede een deel van de conducten en de ver-
voerstokken van het front konden als origineel 
behouden blijven. Waar conducten loodcorrosie 
vertoonden zijn ze uiteraard vernieuwd.
Bij de restauratie door Flentrop in 1957/58 was 
het pijpwerk op de oorspronkelijke plaatsen 
teruggezet. Aan de frontpijpen kon nu de oor-
spronkelijke toonhoogte worden vastgesteld. 
Daarom moest veel pijpwerk naar de nu lagere 
toonhoogte worden verlengd. Waar nodig werd 
pijpwerk uitgedeukt. De kelen van de Trompet 8 
vt waren te zeer beschadigd om weer te kunnen 
gebruiken. Daartoe zijn nieuwe kelen gemaakt 
en de oude, vanwege de bijzondere makelij, bij 
het orgel bewaard. De Sexquialter 3 sterk van 
het hoofdwerk uit 1957/58 is gehandhaafd. 
Voetopeningen en kernliggingen zijn gecor-
rigeerd en de later (vermoedelijk door Dekker) 
aangebrachte kernsteken zijn waar mogelijk 
uitgewreven. Zowel bij de houten als bij de 
metalen gedekte pijpen zijn de stoppen/hoeden 
van leer voorzien.
Het orgel is in middentoonstemming gestemd 
op een toonhoogte van a¹= 413 Hz.
Het uiterlijk van het orgel heeft een ware me-
tamorfose ondergaan. De voordien witgeschil-
derde kas kreeg zijn oorspronkelijke kleurstel-
ling terug. Een prachtige mahonie-imitatie werd 
aangebracht door restauratieschilder Gerard de 
Jongh. Ook de orgelbank kreeg zijn originele 
blauwe kleurstelling terug. 
De kas is inclusief het snijwerk in eigen beheer 
door de opdrachtgever gerestaureerd, evenals 
de stoelbekleding van de nieuwe balgstoel.
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Doelstelling van de vereniging is bevordering van:
• het gebruik van het orgel, het orgelspel
 en de orgelcultuur in het algemeen
• de verantwoorde verzorging 
 van de muziek in de eredienst
• alles wat het peil en de waardering 
 van de kerkmuziek ten goede kan komen
• een goede opleiding 
 van organisten en kerkmusici

De vereniging is uitgeefster van de tijdschriften:
• Het orgel  [website: www.hetorgel.nl]
• Muziek&Liturgie  [website: muziekenliturgie.nl]
• NotaBene  [digitaal]

Meer informatie? Lid worden? Zie: www.kvok.nl
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Krijg les van onze hoofdvak- 
docenten: Ruud Huijbregts, 
Henco de Berg en Jelena 
Bazova. Onderdeel van het 
lesprogramma zijn o.a. hoofdvak 
orgel en hoofdvak improvisatie, 
basso continuo, begeleiden,  
18e eeuwse uitvoeringspraktijk. 
Ook kun je tal van bijvakken 
volgen zoals harmonium, 
klavecimbel, piano, kistorgel.

Fontys Hogeschool voor de Kunsten heeft een eigen Kapel met 
2-drieklaviers orgels en een 3-klaviers pedaal-harmonium. Verder 
maken wij gebruik van de les- en concertorgels van: Heikese 
Kerk Tilburg, Heuvelkerk Tilburg, Sint Catharinakerk Eindhoven, 
Sacramentskerk Breda. Er zijn elke maand studentenconcerten.

Meer weten? Proefles volgen?  
Kijk op fontys.nl/conservatorium of mail  
naar FHKConservatorium@fontys.nl

ORGEL STUDEREN  
AAN HET FONTYS  
CONSERVATORIUM  
IN TILBURG

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

telefoon: 075-6168651 

info@flentrop.nl  

www.flentrop.nl 

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

In 2015 leverden wij o.a. weer een 
nieuw orgel af in Noorwegen (zie 
foto).  
De komende tijd werken wij aan drie  
nieuwbouwprojecten, in Oostenrijk 
en Engeland, en diverse restauraties 
in het Nederlandse orgelbestand. 

Wij wensen de organisatie van de 
orgel-evenementen in Brabant ook 
dit jaar veel succes en goed bezochte 
en gewaardeerde concerten. 
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Zaterdag 16 april
Zevenbergen, Hervormde Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-.  
Wouter van der Wilt, orgel.

Zondag 17 april
‘s-Hertogenbosch, kapel van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang vrij met vrije gave.
Bij voorkeur reserveren op 
www.kamermuziekshertogenbosch.nl 
Stephan van de Wijgert, orgel. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. Toegang € 7,50
(jongeren en studenten gratis).  
Jan Willems, orgel, m.m.v. 
Ilse van Wuijckhuijse (zang) 
en Eva Bottinga (saxofoon). 
 
Oploo, Matthiaskerk

 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije gave, richtbedrag € 5,-. 
Organist: Leon van den Brand. 
Herdenkingsconcert Ignas Bertels, 
medeoprichter van Orgelkring 
Gregorius van Dijk. 
 
Dinsdag 19 april
Sprang, Hervormde Kerk 

Aanvang 20.15 uur. Toegang € 10,-. 
Zaltbommels Kamerkoor 
o.l.v. Jan Opschoor. 
Tommy van Doorn, orgel (Boxtel). 
 
Zaterdag 23 april
Eindhoven, Cathrien/Stadskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (donateurs, CJP hou-
ders en studenten vrij toegang). 
Ad van Sleuwen, orgel.
Mendelssohn, Thiele en Rinck. 
 
Etten-Leur, Van Goghkerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis. Inloopconcert. 

Zondag 24 april
Deurne, Protestante Kerk
Aanvang 16.00 uur. 
Bert Augustus, orgel en 
Els Althuizen, blokfluiten. 
 
Donderdag 28 april
Eindhoven, Muziekgebouw 
Aanvang 20.15 uur.  Inleiding 19.30 uur. 
Toegang van € 47,- tot € 28,- 
Cameron Carpenter, met eigen orgel, 
en het Radio Symphonie Orchester 
Wien o.l.v. Cornelius Meister. 
 
Zaterdag 30 april
Eindhoven, Muziekgebouw

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvang 13.30 uur. Toegang € 7,50 
Aart Bergwerff (Breda), orgel. 
Bach, Alain en Messiaen. 
 

mei
Zondag 1 mei
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang vrij, collecte na afloop. 
Orgelconcert met koor. 
Bert Augustus, org.tit. (Deurne) 
koordirigent: Lucas Vis  
 
Heeswijk, Abdijkerk 
Aanvang 16.00 uur. Toegang € 15,-. 
Ines Maidre-Aarvik, orgel m.m.v. 
Ingmar Simson-Valtin, viool. 
 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 7,- (65+ € 5,-).  
Organist: Leon van den Brand 
 
Donderdag 5 mei
Wouw, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. Toegang € 10,- 
Tannie van Loon, orgel. 
Werken van: Hindemith, Bach, 
Mommers, Hanff, Homilius, Ritter.  
 
Vrijdag 6 mei
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Lunchconcert aanvang 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Ruud Huijbregts, stadsorganist.  
 
Zaterdag 7 mei
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (donateurs, CJP en 
studenten vrij toegang). 
Orgelstudenten van het 
Fontys Conservatorium, Tilburg.  
 
Zondag 8 mei
Cuijk, Sint-Martinuskerk

 
Aanvang 16.00 uur. 
Heringebruikname-concert.  
Deborah Cachet, sopraan, 
Susan Williams, baroktrompet,  
Pieter Dirksen, orgel. 
Muziek van Weckmann, Händel, 
Couperin, Krebs en Bach.  
 
Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur. Toegang € 8,00. 
Hayo Boerema, orgel.  
 
Vrijdag 13 mei
Eindhoven, Christelijk Gerefor-
meerde of Schootsekerk

 
Aanvang 20.15 uur. 
Vrijë toegang, collecte na afloop en 
gelegenheid tot napraten. 
Norbert Bartelsman, orgel.  
 
Zaterdag 14 mei
Etten-Leur, Van Goghkerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis. Inloopconcert.  

Dinsdag 17 mei
Waalwijk, Clemens Kerk 

Aanvang 20.15 uur. Toegang € 10,-. 
Jan Van Mol (België), orgel, 
Christel De Meulder, sopraan. 
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agenda2016

juni
Woensdag 1 juni
Breda, Grote- of O.L.V.-kerk
Lunchpauzeconcert.
Aanvang 12.45 uur, toegang gratis.   

Vrijdag 3 juni
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Lunchconcert aanvang 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Ruud Huijbregts, stadsorganist.  
 

Zaterdag 21 mei

Orgelexcursie 
Soerendonk en Budel. 
‘In ‘t spoor van Schweitzer’  
10.00 uur Welkom in Soerendonk 
kerk St.-Joannes Onthoofding.
Met organisten Tannie van Loon 
en Gerrit Christiaan de Gier.
Deelnemers aanmelden vóór 12 
mei via excursie@brabantorgel.nl.  
Ook zij die het orgel willen be-
spelen: aangeven welk werk en 
orgelcurriculum bijvoegen. 
Excursiebijdrage € 20,- (incl. cd) 
voldoen bij aanvang van excursie. 
Meer info: zie pagina’s 31-33. 
 
Zondag 22 mei
Etten-Leur, Lambertuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,00.  
Donateurs  € 4,50, 65+ en C.J.P. 
€ 6,00 kinderen t/m 12 jaar gratis.  
Roan v.d.Westen (orgel) en 
Wouter de Winne (marimba).  
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,50, 
jongeren en studenten gratis.  
Dansconcert m.m.v. Frans Bullens 
(orgel) en de dansafdeling van H19. 
 
Venray, St. Petrus’ Bandenkerk, 
Grote Markt 24, 5801 BL Venray 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije gave, richtbedrag € 5,-. 
Geert Verhallen (Mill), orgel.  
 
Dinsdag 24 mei
‘s-Hertogenbosch,
Sint-Janskathedraal.  
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 9,00. Tot 15 jr gratis. 
Leo van Doeselaar, orgel.  
 
Zaterdag 28 mei
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (donateurs, CJP en 
studenten vrij toegang). 
Bert den Hertog, orgel.
Werken van o.a. Max Reger. 
14.00 uur: inleiding Hans Strootman 
‘Reger, fijnbesnaarde strijdlust’ 
 
Zevenbergen, Hervormde Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-.  
Sander van Marion, orgelconcert met 
Muziekvereniging Zevenbergen. 
 
Zondag 29 mei
Breugel, Genovevakerk

 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte. 
Piet Groenendijk, orgel. 
Maria de Graaf, gedichten. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 19.30 uur. 
Feestelijke inspeling Robustelly-orgel.
Jan van de Laar, stadsorganist en 
vaste organist.

 
Zaterdag 4 juni

Orgelexcursie 
Sprang, ‘s Grevelduin-
Capelle en Waspik.

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Aanvang 10.00 uur tot 16.00 uur.  
Deelnemers aanmelden vóór 28 
mei via excursie@brabantorgel.nl.  
Ook zij die het orgel willen be-
spelen: aangeven welk werk en 
orgelcurriculum bijvoegen. 
Excursiebijdrage € 20,- (incl. cd) 
voldoen bij aanvang van excursie. 
Meer info: zie pagina’s 17-21. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis. 
Bas Koster, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Diederik Blankesteijn (1996), 
Amsterdam, in het kader van het 
Nederlands Gregoriaans Festival. 
 
‘s-Hertogenbosch, Grote Kerk

 
Aanvang 17.00 uur. 
Ars Choralis Lochem o.l.v. 
Els Dijkerman, Jamie de Goei, orgel 
met première opdrachtwerk 
Calliope Tsoupaki. 

Zondag 5 juni
Heeswijk, Abdijkerk

 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Peter King (Bath, Engeland), orgel 
 
Tilburg, Kapel Cenakel 
(Kempenbaan) 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 7,- (65+ € 5,-). 
Ensemble Venti Musicali: 
Willemijn van Baar (flauto traverso), 
Fien van Dingenen (flauto dolce), 
Stephan van der Maas (oboe) en  
Ad van Sleuwen (organo). 
 
Wouw, Lambertuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,- 
Kees van Eersel, orgel, Kloetinge. 
Werk van: Guilain, Händel, Bach, 
Mendelssohn, Reger, van Eersel. 
 
Bergeijk, Hofkerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang vrij met vrije gave. 
Brabantzangers E.M.D.K. 
o.l.v. Hennie Ramaekers, 
m.m.v. Ad Broeksteeg, orgel.



         

 
Zondag 19 juni vervolg
Cuijk, Sint-Marinuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Tineke Steenbrink, orgel.  
Werk van Sweelinck en Froberger. 

Mill, Sint-Willibrorduskerk

 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang met vrije gave, 
richtbedrag min. € 5,-. 
Willem Hörmann, orgel.
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte, 
richtbedrag min. € 5,-. 
Jamie de Goei, orgel. 
 
Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,00. 
Kees van Houten, orgel. 
 
Dinsdag 21 juni 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 9,- t/m 15 jaar gratis. 
Peter Van de Velde (Antwerpen), orgel. 
 
Waspik, Hervormde Kerk
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang € 10,-. 
Willem Hörmann, orgel.
Bosch Blazers Ensemble 
o.l.v. Marnix van den Bergh. 
 
Woensdag 22 juni
Breda, Grote- of O.L.V.-kerk
Lunchpauzeconcert.
Aanvang 12.45 uur.
Toegang gratis. 
Evan Bogerd (Hasselt), orgel.   

Zaterdag 25 juni 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. 
Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Etten-Leur, Van Goghkerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis. Inloopconcert.  
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang gratis. 
Koor en orgel: Eindhovens 
Kamerkoor o.l.v. Rienk Bakker. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Leendert Verduijn (1997), orgel.  
 
Tilburg, Jozef- of Heuvelse Kerk

 
Aanvang 20.00 uur. 
Gratis toegang, na afloop collecte. 
Kees Doornhein, orgel.  
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juli
Vrijdag 1 juli 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Gratis lunchconcert 12.30 uur. 
Ruud Huijbregts, stadsorganist.  
 
Zaterdag 2 juli
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. Markt-
concert. Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Van 14.30 uur tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert. 
Organisten/kerkmusici van de Sint-
Jansbasiliek en de Capella Catharina. 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang vrij, collecte na afloop. 
Istvan Eperjesy, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Willeke Smits (Utrecht), orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. Toegang gratis. 
Tjeerd en Marja van der Ploeg, orgel.
 
Zondag 3 juli
Oirschot, Petrusbasiliek 
Aanvang 15.30 uur tot 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid, orgel. 
 
Goirle, Sint Jan (Kerkstraat) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 7,- (65+ € 5,-). 
Sjak Smulders (Goirle), orgel. 
 
Heeswijk, Abdijkerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Bert den Hertog, orgel. 
 
Bergeijk, Hofkerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang met vrije gave. 
Concert door leden Koninklijke 
Harmonie Echo der Kempen en 
gemengd koor d’Eyckelbergh, 
en Paul van der Heijden, orgel. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte, 
richtbedrag min. € 5,-. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel, 
i.s.m. Fanfare de Vooruitgang.  
 

Dinsdag 7 juni
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 9,- t/m 15 jaar gratis. 
Véronique van den Engh, orgel.
 
Bavel, Parochiekerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming

 
Aanvang 20.15 uur. 
Toegang gratis, vrije gave. 
Organisten Drik Hoogstede, 
Paul Henken en Attie Vermeulen 
m.m.v. alt/mezzo Lucie Hillen en 
dwarsfluitist Marjet Krekels. 

Woensdag 8 juni
Breda, Grote- of O.L.V.-kerk
Lunchpauzeconcert.
Aanvang 12.45 uur.
Toegang gratis. 
Magdalena Jones (UK), orgel.   

Zaterdag 11 juni 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. 
Toegang gratis. 
Jan van de Laar, Helmond, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Toegang gratis. 
Alexander van Dijk (1999), orgel. 
 
Woensdag 15 juni
Breda, Grote- of O.L.V.-kerk
Lunchpauzeconcert.
Aanvang 12.45 uur.
Toegang gratis.
Leendert Verduyn, orgel.   

Zaterdag 18 juni 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. 
Toegang gratis. 
Gastorganist. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Toegang gratis. 
Maurits Bunt (1997), orgel.  

Zondag 19 juni 
‘s-Hertogenbosch, kapel van het 
Jeroen Bosch Ziekenhuis

 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang vrij met vrije gave.
Bij voorkeur reserveren op 
www.kamermuziekshertogenbosch.nl. 
Norbert Bartelsman, dirigent en 
organist, Helvoirts Kamerkoor.  
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang vrij met collecte. 
Ugo Sforza, orgel en 
Domenico Strada, viool. 

Dinsdag 5 juli
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 9,- t/m 15 jaar gratis. 
Adriaan Hoek, orgel. 
 
Donderdag 7 juli 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert van 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Organist Ad van Sleuwen.
 
Vrijdag 8 juli
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang: € 10,- tot 18 jaar gratis. 
Houders BredaPas: € 5,-. 
Jan Hage, orgel.
 
Zaterdag 9 juli
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. Markt-
concert. Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 14.00 uur. 
Toegang gratis. 
Adriaan Hoek, orgel. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 14.30 uur tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert. 
Hans Okkerse (Dordrecht), orgel 
m.m.v. Manja Okkerse (viool). 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk

 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang vrij, collecte na afloop. 
Tannie van Loon, orgel.  
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Laurens de Man (Utrecht), orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang gratis. 
Jo Louppen (Kerkrade), orgel.  
 
Zondag 10 juli
Etten-Leur, Lambertuskerk

 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,00. Donateurs € 4,50, 
65+ en C.J.P. € 6,- en kinderen tot 
en met 12 jaar gratis.  
Lotte van Roosmalen, sopraan,  
Tommy van Doorn, orgel,
en Antoinette Rath, harpiste. 
 
Donderdag 14 juli
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert van 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Sjak Smulders, orgel. 
 
Vrijdag 15 juli
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs: € 10,- tot 18 jaar 
gratis. Houders BredaPas: € 5,-. 
Gerben Budding, orgel.
 

Zondag 26 juni 
Den Hout, Corneliuskerk

 
Aanvang 12.00 uur. Toegang vrij. 
Ton Stevens (orgel) 
en Cees Rijnders (verteller). 
Houtse Orgelsoap deel 4: 
Marieke gaat anti-kraak.  
Medio 2016 gaat deze kerk dicht... 
Kan Marieke nog iets verzinnen voor 
de toekomst van kerk en orgel? 

Woensdag 29 juni
Breda, Grote- of O.L.V.-kerk
Lunchpauzeconcert.
Aanvang 12.45 uur, toegang gratis.  
Aart Bergwerff (Breda), orgel.

agenda2016
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Zaterdag 16 juli 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 14.30 uur tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert.
Joost den Nooijer (R’dam), orgel. 
 
Etten-Leur, Van Goghkerk 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis. Inloopconcert. 
Jan-Sjoerd van der Vaart, orgel  
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang vrij, collecte na afloop. 
Jack Evers, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Marc Schippers, orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. Toegang gratis. 
Jan van de Laar, orgel.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 

 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs met één introducé(e) 
€ 5,- p.p. CKV en CJP € 5,-. 
Hugo Bakker, orgel.
 
Zondag 17 juli 
Haps, Nicolaaskerk, 
Sint Agatha, Kloosterkerk,  
Aanvang 15.00 uur.  
Vrije gave, richtbedrag € 5,-. 
Tommy van Doorn, orgel (Boxtel). 
Demonstraties ‘nieuwe’ orgels.  
 
Deurne, Willibrorduskerk 

Aanvang 16.00 uur.  
Stephan van de Wijgert, orgel. 
 
Oirschot, Petrusbasiliek 
Aanvang 16.00 uur. Toegang gratis. 
Gerard Habraken, orgel. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Vrije gave, richtbedrag € 5,-. 
Matteo Imbruno, orgel.
 
Dinsdag 19 juli
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 20.00 tot 21.30 uur.  
Toegang € 9,- t/m 15 jaar gratis. 
Kees van Houten, orgel. 
(de Leipziger orgelkoralen van J.S. 
Bach. M.m.v. sopraan Marjon Strijk. 
Zij zingt ter inleiding telkens de 
melodie met de tekst.) 
 
Waalwijk Besoyen, Witte Kerkje

 
Aanvang 20.15 uur. Toegang € 10,-. 
Organist/klavecinist Hugo Bakker. 
 
Donderdag 21 juli
Hilvarenbeek, Petruskerk
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Rob Nederlof, orgel.
 

 
Vrijdag 22 juli
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs: € 10,- tot 18 jaar 
gratis. Houders BredaPas: € 5,-. 
Adriaan Hoek, orgel. 
 
Zaterdag 23 juli
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 14.30 uur tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert. 
Mark Christiaanse (Yerseke), orgel.
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang vrij, kollekte na afloop. 
Marc Schippers, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Stephan van de Wijgert, orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
 
 

 
 
 
 

 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang gratis. 
Philip Crozier (Montreal), orgel. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs met één introducé(e) 
€ 5,- p.p. CKV en CJP € 5,-. 
Jan Jansen, orgel, Soest. 
Bach Goldberg variaties. 
 
Zondag 24 juli
Oirschot, Petrusbasiliek 
Aanvang 15.30 uur tot 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid, orgel.
 
Woensdag 27 juli 
Ottersum, Johannes de Doper,  
Aanvang 20.00 uur. 
Vrije gave, richtbedrag € 5,-. 
Jos Maters, orgel. 
Organist te zien op beeldscherm.
 
Donderdag 28 juli 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Sjak Smulders, orgel. 
 
Vrijdag 29 juli
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs: € 10,- tot 18 jaar 
gratis. Houders BredaPas: € 5,-. 
Ludger Lohmann (Stuttgart), orgel.
 
Zaterdag 30 juli
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 14.30 uur tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert.
Rens Swart (Dongen), orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Bas Koster, Gouda, orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang gratis. 
Jaap Zwart (Hattem), orgel.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs met één introducé(e) 
€ 5,- p.p. CKV en CJP € 5,-. 
Nicolas de Troyer (B), orgel.

Zondag 31 juli 
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk
Aanvang 12.15 uur, toegang gratis.
Bach op Zondag, orgelconcert.
Peter Ledaine (Oostende-B), orgel.

augustus
Dinsdag 2 augustus
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 9,- t/m 15 jaar gratis. 
Theo Jellema (Leeuwarden), orgel. 
 
Donderdag 4 augustus
Hilvarenbeek, Petruskerk
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Jac Peeters, orgel.
 
Vrijdag 5 augustus
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Lunchconcert 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Ruud Huijbregts, stadsorganist.  
 
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs: € 10,- tot 18 jaar 
gratis. Houders BredaPas: € 5,-
Kerstin Wolf (Hamburg), orgel.

Zaterdag 6 augustus
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
van 14.30 uur tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert. 
Rowan van der Westen, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Geerten van de Wetering, orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang gratis. 
Anne-Gaëlle Chanon (Fr), orgel.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met vrije gave.  
Reinier Korver (Werkendam), orgel. 
Presentatie cd Knecht. 
 
Zondag 7 augustus
Breda, Grote- of O.L.V.-kerk
Aanvang 12.15 uur, toegang gratis.
Bach op Zondag, orgelconcert. 
Aart Bergwerff (Breda), orgel.

Udenhout, Lambertuskerk

Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 7,- (65+ € 5,-). 
Jamie de Goei, orgel.
 
Donderdag 11 augustus
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Jac Peeters, orgel.
 
Vrijdag 12 augustus
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs: € 10,- tot 18 jaar 
gratis. Houders BredaPas: € 5,-. 
Stephen Tharp (New York), orgel.
 

Zaterdag 13 augustus
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 14.30 uur tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert.  
Kees Doornhein, orgel. 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang vrij, collecte na afloop. 
Arjan Mooij, orgel.  
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Rowan van der Westen, orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. Toegang gratis. 
Kees van Eersel (Kloetinge), orgel.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs en één introducé(e) 
€ 5,- p.p. CKV en CJP € 5,- 
André Knevel (Canada), orgel. 
 
Zondag 14 augustus
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk
Aanvang 12.15 uur, toegang gratis.
Bach op Zondag, orgelconcert. 

Breugel, Genovevakerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte. 
Anne-Gaëlle Chanon, orgel.
 
Dinsdag 16 augustus
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 9,- t/m 15 jaar gratis. 
Jacques van den Dool, orgel.
 
Donderdag 18 augustus
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Paul van der Heijden, orgel.
 
Vrijdag 19 augustus
Breda, Grote of O.L.Vr. Kerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegangsprijs: € 10,- tot 18 jaar 
gratis. Houders BredaPas: € 5,-. 
Ben van Oosten, orgel.
 
Zaterdag 20 augustus
Oosterhout, O.L.V. Abdij 
(Zusters Benedictinessen)  

Aanvang 15.00 uur. 
‘Marktconcert’. Frans Bullens 
(orgel) en Bas Ramselaar (zang). 
Programma rondom Hemelvaart. 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang vrij, collecte na afloop. 
Jan Berkers, orgel. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Jeroen Koopman, orgel. 
 
Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. Toegang gratis. 
Jaco van Leeuwen, orgel.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs en één introducé(e) € 5,- 
p.p. CKV en CJP € 5,- 
Sander van Marion, orgel.
 
Zondag 21 augustus
Breda, Grote- of O.L.V.-kerk
Aanvang 12.15 uur, toegang gratis.
Bach op Zondag, orgelconcert.
Bert Mooiman (Den Haag), orgel. 

Oirschot, Petrusbasiliek 
Aanvang 15.30 uur tot 16.00 uur, 
orgelbespeling. Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid, orgel.
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Donderdag 25 augustus
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Ad van Sleuwen, orgel. 
 
Chaam, Ledevaertkerk  
 
 
 
 
 
 
 

 
Aanvang 20.00 uur. 
Gratis toegang, vrije gave. 
Jan Pieter Lanooy, orgel en 
Kees Alers, dwarsfluit. 
Werken van o.a. Bach en Handel.
 
Zaterdag 27 augustus
29e orgelexcursie van de 
Midden-Brabantse Orgelkring, 
dit jaar naar Maastricht.  
Celebroederskapel –J. Binvignat,  
Waalsekerk –Th. Weidtman, 
O.L.Vr. Basiliek –A. Severin, 
H. Martinuskerk –Pereboom & Leijser. 
Vertrek vanuit Tilburg om 07.45 uur. 
Deelname € 55,- incl. busreis,
programmaboekje en lunch. 
Informatie en aanmelden: 
013 5435762 of e-mail naar 
brabantseorgelklanken@home.nl. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek
Aanvang 14.30 uu- tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert. 
Jan-Sjoerd van der Vaart, orgel.  
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Wilke Havinga, orgel.  

Geldrop, Brigidakerk 
Aanvang 16.15 uur. 
Toegang gratis. 
Jan Hage (Utrecht), orgel.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- Tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs en één introducé(e) 
€ 5,- p.p. CKV en CJP € 5,-. 
Tymen Jan Bronda, orgel.
 
Zondag 28 augustus
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Marijn Slappendel, orgel.  
Froberger, Couperin, Krieger, Bach.
 
Oirschot, Petrusbasiliek

Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Willem Hörmann, orgel. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang gratis met collecte, € 5,-. 
Ute Gremmel-Geuchen, orgel. 
 
Boxtel, Petrusbasiliek 

Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,00. 
Tommy van Doorn, orgel. 

 

september
Donderdag 1 september
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Ad van Sleuwen, orgel.
 
Vrijdag 2 september
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Lunchconcert aanvang 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Ruud Huijbregts, stadsorganist.  
 
Zaterdag 3 september
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 

 
Aanvang 14.30 uur tot 15.15 uur. 
Toegang gratis. Marktconcert.
Wout Kalkman, orgel. 
M.m.v. Daniëlle Kalkman (fluit). 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang vrij, collecte na afloop. 
Bert Augustus, org.tit. (Deurne). 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Jamie de Goei, orgel. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs en één introducé(e) € 5,- 
p.p. CKV en CJP € 5,- 
Wout van der Linden, orgel. 
 
Zondag 4 september
Heeswijk, Abdijkerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Zsuzsa Elekes (Boedapest), orgel.
 
Donderdag 8 september
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Marktconcert 12.00 tot 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Jac Peeters, orgel.
 

Dinsdag 30 augustus
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 

Aanvang 20.00 uur.  
Toegang € 9,- t/m 15 jaar gratis. 
Josef Still (Domkirche, Trier) orgel.

Zaterdag 17 september
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs en één introducé(e) € 5,- 
p.p. CKV en CJV pashouders € 5,- 
Jamie de Goei, orgel. 
 
Zondag 18 september
Oirschot, Petrusbasiliek 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis. 
Jo Louppen (Kerkrade), orgel. 
 
Venray, St. Petrus’ Bandenkerk, 
Grote Markt 24, 5801 BL (Limburg)  
Aanvang 16.00 uur. 
Willem Hörmann, orgel.
 
Zaterdag 24 september
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (donateurs, CJP hou-
ders en studenten vrij toegang). 
Carolyn Shuster Fournier (Parijs) 
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Volwassenen € 8,- tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs en één introducé(e) € 5,- 
p.p. CKV en CJV pashouders € 5,- 
Hugo Bakker/Gerben Budding, 
orgel, Zaltbommel/Gorinchem 
Concert gewijd aan Samuel de 
Lange Jr, studiedag KVOK Utrecht. 
 
Zevenbergen, Hervormde Kerk

 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-.  
Aart van Muijen, orgelconcert. 
 
Zondag 25 september
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,50 
(jongeren en studenten gratis).  
Ignace Michielse (Brugge), orgel. 
 
Cuijk, Sint-Martinuskerk 
Aanvang 16.00 uur.
Pieter Dirksen, orgel, clavecimbel en 
voordracht. Froberger 400 jaar!  
Froberger, Weckmann en Bach.  
Met inleiding ‘Johann Jakob Frober-
ger: Melancholicus en Europeaan’. 
 
Wouw, Lambertuskerk 

Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,- 
Janno den Engelsman, orgel.
Werken: Kellner, Mozart, Bach, Pitts, 
Homilius, Krebs, Schneider, Bovet. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang met collecte, min. € 5,-. 
Nico Declerck, orgel. 
 
Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,00. 
Arjen Leistra, orgel.

Zaterdag 10 september 
Nationale Orgeldag*
15e Nationale Orgeldag.
Tevens de zaterdag van Open 
Monumentendag. 
Actuele informatie over de 
Brabantse activiteiten: 
zie de orgelagenda op 
www.brabantorgel.nl.  
 
Hooge Zwaluwe, Prot. Kerk 
 
 
 

 
 
 
 

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

Hooge Zwaluwe, Onze Kerk 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het orgel in Restaurant ‘Onze Kerk’, 
wordt bespeeld.
 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Toegang gratis. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Van 11.30 tot 12.00 uur. 
Marktconcert. Toegang gratis. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel. 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang vrij met collecte. 
Het Smits-orgel is te bewonderen en 
onder begeleiding te bespelen.  
 
Deurne, Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Amateurorganisten. 
 
‘s-Hertogenbosch, 
Sint-Janskathedraal 
Van 16.00 uur tot 16.30 uur. 
Gratis toegang. 
Maryam Maiawi, Freiburg (D), orgel. 
 
Etten-Leur, Van Goghkerk 
Toegang gratis.  
 
Zaltbommel, Sint-Maartenskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Vrije toegang met vrije gave.  
An van Tuijl, orgel.
 
Zondag 11 september
Monumentendag
Tilburg, Dionysiuskerk 
(Goirkesekerk) 
Aanvang 17.00 uur 
(afsluiting Monumentendag). 
Toegang € 7,- (65+ € 5,-). 
Willem Hörmann, orgel.
 
Bergeijk, 
Protestantse Kerk en Hofkerk 

Aanvang 19.00 uur in de 
Protestantse Kerk, Domineeslaan 1. 
Vervolg 20.00 uur in de Hofkerk. 
Toegang vrij met vrije gave.  
Ad van Sleuwen, orgel m.m.v. 
Anneke Verhoeven, dwarsfluit 
en Fien van Dingenen, blokfluit.  
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Gratis met collecte, min. € 5,-. 
Cor Ardesch, orgel.

agenda2016
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Zaterdag 15 oktober
 Orgelexcursie
van de Brabantse Orgelfederatie 
naar Lieshout en Helmond. 

Van 10.00 uur tot 16.00 uur. 
De excursiebijdrage, inclusief 
programmaboekje en cd, is 
€ 20,- per persoon. 
Organisten: Tommy van 
Doorn, Annelies Willemsen en 
Jan van de Laar. 
Deelnemers wordt verzocht zich 
een week van tevoren aan te 
melden middels een e-mail aan 
excursie@brabantorgel.nl.  
Naast de concerten is er gele-
genheid de orgels zelf te bespe-
len. Zij die dat willen worden 
verzocht bij aanmelding aan te 
geven welk werk zij willen spelen 
en op welk orgel.
Meer info: zie bladzijden 36-39.  
 

Zondag 16 oktober
 

Deurne, Willibrorduskerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Canto Ostinato met vleugel, piano 
en twee orgels. 
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang met collecte, min. € 5,-. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel, 
40 jarig jubileum organist,
m.m.v. Helmonds Vocaal Ensemble 
o.l.v. Jeroen Felix. 
Dritter Teil der Clavierübung, Bach.  
 
Boxtel, Petrusbasiliek 
Aanvang 20.15 uur.
Toegang € 8,00. 
Thed van den Aker, orgel.
 
Zaterdag 22 oktober
 

Eindhoven, Stadskerk Cathrien
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (donateurs, CJP hou-
ders en studenten vrij toegang). 
Tannie van Loon (Eindhoven), orgel.
 
Zondag 23 oktober
 

Ottersum, Johannes de Doper, 
St. Janstraat 13, (Limburg) 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang met vrije gave, € 5,-. 
Joost Langeveld, orgel.
 
Zaterdag 29 oktober
 

Eindhoven, Emmauskerk

Aanvang 15.30 uur.
Pieter Jelle de Boer, orgel. 

Zevenbergen, Hervormde Kerk
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-.  
Gedymin Grubba, orgel.

oktober
Zaterdag 1 oktober
 

Waalwijk, St. Jan de Doper

Aanvang 20.00 uur. Toegang € 10,-.
Véronique van den Engh, orgel.
Symfonisch Blaasorkest Drunen 
o.l.v. Geert Mooren. 
Hannie van Huijgevoort, sopraan 
en Mieke van Huijgevoort, sopraan. 
 
Zondag 2 oktober
 

Etten-Leur, Lambertuskerk 
Aanvang 15.00 uur. Toegang € 7,00. 
Donateurs € 4,50, 65+ en C.J.P. € 
6,00 en tot en met 12 jaar gratis.  
Improvisatieconcert Michel Gottmer. 
 
Horst, Sint-Lambertuskerk, 
(Limburg) Aanvang 15.00 uur. 
Toegang met vrije gave, € 5,-.  
Tina Christiansen, orgel, 
m.m.v. koren Cantate en Egelsheim. 
Het concert is op ‘n scherm te volgen.
 
Oirschot, Petrusbasiliek 
Aanvang 15.30 uur tot 16.00 uur, 
orgelbespeling. Toegang gratis. 
Gerard Hafkenscheid 
 
Diessen, Willibrorduskerk

Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 7,- (65+ € 5,-). 
Montre Acht Duo Beek en Veen 
(orgel en blokfluit) 
 
Heeswijk, Abdijkerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 10,-. 
Stephan van de Wijgert, orgel.

Dinsdag 4 oktober
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Gehele dag dierendagproject basis-
scholen. (BOF-dag: Jeugd & Orgel) 
Alleen bedoeld voor de schoolkinde-
ren, begeleiders en de ouders. 
 
Panningen, vm. Kloosterkapel, 
Kerkstraat 8, 5981CG (Limburg) 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang met vrije gave, € 5,-.  
Tina Christiansen, orgel. 
 
Vrijdag 7 oktober
 

Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Lunchconcert aanvang 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Ruud Huijbregts, stadsorganist.  
 
Zondag 9 oktober
 

Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. Toegang € 7,50 
(jongeren en studenten gratis). 
Ton Stevens (orgel) 
en Cees Rijnders (verteller). 
Orgelsprookje (De Ark van Noach) 
met muziek van Bach en diabeelden.  
 
Nuenen, H.Clemenskerk 
Aanvang 15.30 uur. 
Toegang gratis, bijdrage na afloop. 
Jeroen Follon (Genk, België), orgel
 
Bergeijk, Hofkerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang vrij met vrije gave.  
Organist later bekend. 
 

december
Vrijdag 2 december
 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Lunchconcert aanvang 12.30 uur. 
Toegang gratis. 
Ruud Huijbregts, stadsorganist. 
 
Zaterdag 3 december
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 16.30 tot 17.00 uur. 
Toegang gratis met collecte. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel.  
Adventsmuziek.  
 Zaterdag 10 december
 
Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 16.30 tot 17.00 uur. 
Toegang gratis met collecte. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel.  
Adventsmuziek. 
 
Zondag 11 december
 

Breugel, Genovevakerk 
Aanvang 15.00 uur. Kerstconcert. 
Toegang gratis met collecte. 
Leon van den Brand, orgel 
en het Sons kamerkoor 
o.l.v. Marie-Astrid Zeinstra-Vermaas. 
Piet van den Boom, gedichten. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 15.00 uur. 
Toegang gratis. 
Diverse koren, Ton Stevens, 
Jan Willems en Frans Bullens, orgel 
en koperkwartet.
 
Zondag 18 december
 

Heeswijk, Abdijkerk 
Aanvang 16.00 uur. Kerstconcert.  
Toegang € 15,-. 
Kamerkoor Ad Parnassum 
o.l.v. Anthony Zielhorst. 
Marcel Verheggen, orgel.
 
Maandag 26 december
 

Helmond, Lambertuskerk 
Aanvang 16.30 tot 17.00 uur. 
Toegang gratis met collecte. 
Jan van de Laar (Helmond), orgel.  
Kerstmuziek. 
 
Zaterdag 31 december
 

Hilvarenbeek, Petruskerk 
Aanvang 17.00 uur. 
Toegang gratis met collecte. 
Ad van Sleuwen, orgelimprovisaties, 
m.m.v. de Schola Gregoriana 
Becanus. 
1e Vespers van het hoogfeest 
‘Maria, moeder van God’. 
Delen uit de ‘Orgelmis 
della Madonna’ van Frescobaldi. 

november
Vrijdag 4 november
 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 
Lunchconcert aanvang 12.30 uur. 
Toegang gratis.  
Ruud Huijbregts, stadsorganist.  
 
Zondag 6 november
 

Heeswijk, Abdijkerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang € 15,-. 
Capella Monteverde 
o.l.v. Reinier Wakelkamp 
Hugo Bakker (Zaltbommel), orgel. 
Missa da Requiem, Th. de Victoria. 
 
Oosterhout, Sint-Jansbasiliek 
Aanvang 20.00 uur. 
Jazzconcert rondom het 
Maarschalkerweerd-orgel. 
Frits Bayens Big band 
en het Fontys Jazz Choir.
Sacred Concert van Duke Ellington. 
Frans Bullens, orgel, 
Antoine Trommelen (saxofoon) en 
Aaron Raams (gitaar).  
 
Vrijdag 13 november
 
Etten-Leur, Trouwkerkje 

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,00.  
Donateurs € 4,50, 65+ en C.J.P. 
€ 6,00 en t/m 12 jaar gratis.  
Jan Willems, orgel 
en Ilse van Wuijckhuijse, sopraan. 
 
Sint-Oedenrode, Martinuskerk 
Aanvang 20.00 uur. 
Toegang vrij met kollekte na afloop. 
Stomme film op groot scherm met 
begeleiding van orgelimprovistaties. 
Joost Langeveld, orgel. 
 

Zaterdag 19 november 
Zevenbergen, Bartholomeuskerk 

Aanvang 20.00 uur. 
Toegang € 7,-.  
Jacques van den Dool, orgel. 
 
Zaterdag 26 november 
Eindhoven, Stadskerk Cathrien 

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,- (donateurs, CJP hou-
ders en studenten vrij toegang). 
Rubin Abdullin (Rusland), orgel.

 
Zondag 30 oktober
 

Etten-Leur, Van Goghkerk
 

Aanvang 15.00 uur. 
Toegang € 7,-. Donateurs € 4,50, 
65+ en C.J.P. € 6,-, tot 12 jaar gratis.  
Ignace Michels (Brugge), orgel. 
 
Hilvarenbeek, Petruskerk 
Aanvang 14.00 uur. 
Ad van Sleuwen, orgel, 
m.m.v. het Hildewaris Consort 
o.l.v. Jac Peeters. 
Requiem van Tomás Luis da Vittoria.  
 
Breugel, Genovevakerk 
Aanvang 16.00 uur. 
Toegang gratis met collecte. 
Jamie de Goei, orgel. 
Stan Mooij, gedichten.
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Sint-Jansbasiliek 
Oosterhout
ORGELCONCERTEN op het 
MAARSCHALKERWEERD-ORGEL
Toegang € 7,50. Jongeren gratis.

Zondag 17 april, 15.00 uur. 
Jan Willems, orgel, m.m.v. Eva Bottinga 
(sax.) en Ilse van Wuijckhuijse (zang).

Zondag 22 mei, 15.00 uur. 
Dansconcert m.m.v. Frans Bullens 
(orgel) en de dansafdeling van H19.

Zondag 25 september, 15.00 uur.           
Ignace Michielse (Brugge), orgel.

Zondag 9 oktober, 15.00 uur. 
Orgelsprookje (De Ark van Noach) met 
Ton Stevens en Cees Rijnders (verteller).  
 
Zaterdag 6 november, 20.00 uur. 
Jazzconcert rondom 
het Maarschalkerweerd-orgel
A sacred concert of Duke Ellington.

Zondag 11 december, 15.00 uur. 
Gratis kerstconcert m.m.v. diverse 
koren, orgel en koperkwartet.

Alle zaterdagmiddagen van 2 juli 
t/m 3 september om 14.30 uur: 
gratis markt-inloopconcerten.  
Alleen op 20 augustus is de locatie:  
O.L.V. Abdij (zusters benedictenessen).

www.stichtingludens.nl

Sint-Willibrorduskerk 
Deurne
Zondag 24 april, 16.00 uur.
(Protestantse kerk, Helmondseweg 5) 
Bert Augustus, orgel 
en Els Althuizen, blokfluiten.    
Zaterdag 17 juli, 16.00 uur.
Stephan van de Wijgert, orgel.  
Zaterdag 10 september, 16.00 uur.
Nationale Orgeldag 
Amateurorganisten.  
Zondag 16 oktober, 16.00 uur.
Canto Ostinato met vleugel, piano en 
twee orgels.
Naast deze concerten waarbij orgels 
gebruikt worden zijn er veel meer 
concerten te vinden op: 
www.willibrorduskerkdeurne.nl/
concerten/agenda.html

Brigidakerk
Geldrop

Toegang vrij. Collecte.  
Aanvang 16.15 uur.

zondag 12 juni 
Martin Stadler (Konstanz), blokfluit 

zaterdag 25 juni 
orgel en het Eindhovens Kamerkoor 
o.l.v. Rienk Bakker

zaterdag 2 juli 
Tjeerd en Marja van der Ploeg 
(Schagen), orgel  

zaterdag 9 juli 
Jo Louppen (Kerkrade), orgel
 
zaterdag 16 juli 
Jan van de Laar (Helmond), orgel
 
zaterdag 23 juli 
Philip Crozier (Montreal), orgel
 
zaterdag 30 juli  
Jaap Zwart (Hattem), orgel
  
zaterdag 6 augustus 
Anne-Gaëlle Chanon (Compiègne), orgel
  
zaterdag 13 augustus   
Kees van Eersel (Kloetinge), orgel
  
zaterdag 20 augustus  
Jaco van Leeuwen (Noordwijk), orgel
 
zaterdag 27 augustus   
Jan Hage (Utrecht), orgel 

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

Zondag 17 april  16.00 uur. 
Oploo Matthiaskerk   
Léon van den Brand, orgel  
Herdenkingsconcert I. Bertels

Zondag 22 mei  16.00 uur.
Venray Petrus’ Banden (L.)  
Geert Verhallen, orgel

Zondag 19 juni  16.00 uur.
Mill Willibrordus   
Willem Hörmann, orgel

Zondag 17 juli 15.00 uur. 
Haps en Sint Agatha   
Tommy van Doorn,
demonstraties ‘nieuwe’ orgels 

Woensdag 27 juli  20.00 uur. 
*Ottersum  Joannes de Doper (L.)
Jos Maters, orgel

Zondag 18 september  16.00 uur.
Venray  St. Petrus’ Bandenkerk (L.) 
Willem Hörmann, orgel

Zondag 2 oktober  15.00 uur. 
*Horst  Lambertus (L.)   
Tina Christiansen, orgel, m.m.v. 
koren Cantate en Egelsheim

Dinsdag 4 oktober  20.00 uur. 
Panningen  vm. Kloosterkapel (L.) 
Tina Christiansen, orgel

Zondag 23 oktober 16.00 uur.
Ottersum Joannes de Doper (L.) 
Joost Langeveld, orgel
De concerten met een * zijn te volgen 
via een beeldscherm.

Zondagmiddag. Aanvang 16.00 uur.

8 mei 
FEESTELIJKE HERINGEBRUIKNAME 
Deborah Cachet, sopraan, 
Susan Williams, baroktrompet,  
Pieter Dirksen, orgel 
Muziek van Weckmann, Handel, 
Couperin, Krebs en Bach.   
19 juni  
Tineke Steenbrink, orgel.  
Muziek van Sweelinck en Froberger.   
28 augustus  
Marijn Slappendel, orgel.  
Muziek van Froberger, Louis Couperin, 
Krieger en Bach.   
25 september  
Froberger 400 jaar!  
Pieter Dirksen, orgel, 
clavecimbel en voordracht.  
Muziek van Froberger, Weckmann en Bach.  
Met inleiding ‘Johann Jakob Froberger: 
Melancholicus en Europeaan’. 

meer info:
www.severijn-orgel.nl

Sint-Martinuskerk
Cuijk, Severijn-orgel

Midden-Brabantse
Orgelkring
Toegang € 7,00 en 65+ € 5,00 
 
Zondag 1 mei 16.00 uur 
Petruskerk, Hilvarenbeek (Vrijthof)
organist: LEON VAN DEN BRAND 
(Ravenstein)

Zondag 5 juni 16.00 uur 
kapel Cenakel, Tilburg (Kempenbaan)
Ensemble VENTI MUSICALI 
Willemijn van Baar (flauto traverso), 
Fien van Dingenen (flauto dolce),
Stephan van der Maas (oboe) 
en Ad van Sleuwen (organo)
 
Zondag 3 juli 16.00 uur 
kerk Sint Jan, Goirle (Kerkstraat) 
organist: SJAK SMULDERS (Goirle)
 
Zondag 7 augustus 16.00 uur 
Lambertuskerk, Udenhout (Slimstraat)
organist: Jamie de Goei (Den Bosch) 
 
Zaterdag 27 augustus  07.45-20.00 uur
29e orgelexcursie Maastricht 
Celebroederskapel – J. Binvignat (1794)
Waalsekerk – Th. Weidtman (1743)
O.L.Vr. Basiliek – A. Severin (1652)
H. Martinuskerk – Pereboom & Leijser 
(1878) rest. (2014)
Deelnamekosten: € 55,00 incl. busreis, 
programmaboekje en lunch.
 
Zondag 11 september 17.00 uur
Sint-Dionysiuskerk/Goirkesekerk, 
Tilburg (Goirkestraat) 
Organist: Willem Hörmann (Den Bosch)
 
Zondag 2 oktober 16.00 uur 
Willibrorduskerk, Diessen (Kerksingel) 
MONTRE ACHT  
Duo Beek en Veen (orgel en blokfluit)
 
Voor informatie en aanmelding: 
telefoon 013 5435762 of e-mail: 
brabantseorgelklanken@home.nl
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Sint-Genovevakerk
Breugel
Vollebregt-orgel
Gratis toegang, collecte na afloop.
Aanvang 16.00 uur.

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

Zondag 29 mei 
Piet Groenendijk – orgel
Maria de Graaf – gedichten

Zondag 14 augustus 
 Anne-Gaëlle Chanon – orgel 
 Geen gedichten. 

Zondag 30 oktober 
 Jamie de Goei – orgel
 Stan Mooij – gedichten

Zondag 11 december (15.00 uur)
Kerstconcert met het Sons kamerkoor 
o.l.v. Marie-Astrid Zeinstra-Vermaass,

 Leon van den Brand – orgel
 Piet van den Boom – gedichten 
Secretariaat:      Klaas Woltjerweg 50

9636 BE Zuidbroek
Tel: 0598-755031

E-mail: sovob@gmx.com

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

Promenadeconcerten 
op zaterdagen in de 
Van Goghkerk:
23 april 
14 mei 
25 juni 
16 juli
Aanvang 15.00 uur, 
toegang gratis.

Zondag 22 mei
Lambertuskerk 15.00 uur:
Roan v.d.Westen (orgel) en 
Wouter de Winne (marimba).

Zondag 10 juli
Lambertuskerk 15.00 uur:
Lotte van Roosmalen (sopraan), 
Tommy van Doorn (orgel) en 
Antoinette Rath (harpiste).

Zaterdag 10 september
Van Goghkerk 
Toegang gratis.
Nationale Orgel- en Monumentendag

Zondag 2 oktober
Lambertuskerk 15.00 uur
Improvisatieconcert Michel Gottmer 
(orgel) en andere uitvoerenden.

Zondag 30 oktober
Van Goghkerk 15.00 uur
Ignace Michels 
(organist Kathedraal Brugge).

Zaterdag 13 november
Trouwkerkje 15.00 uur
Jan Willems (orgel) en 
Ilse van Wuijckhuijse (sopraan).

www.jacobuszeemans.nl

Sint-Maartenskerk
Zaltbommel
Orgelconcerten op zaterdag.
Toegang volwassenen € 8,- 
Kinderen tot 12 jaar € 2,- 
Donateurs met één introducé(e) € 5,- p.p. 
CKV en CJV pashouders € 5,-
Middagconcerten vrije gave.

16 juli, 20.00 uur.   
Hugo Bakker  Zaltbommel  
23 juli, 20.00 uur.  
Jan Jansen (Bach-concert) Soest  
30 juli, 20.00 uur.   
Nicolas de Troyer Antwerpen  
6 augustus, 16.00 uur.   
Reinier Korver Werkendam  
13 augustus, 20.00 uur.  
Andre Knevel St. Catharines (CA)  
20 augustus, 20.00 uur.    
Sander van Marion  Scheveningen
Thema ‘Reis om de wereld in 60 jaren’  
27 augustus, 20.00 uur.    
Tymen Jan Bronda Groningen  
3 september, 20.00 uur.     
Wout van der Linden Brakel  
10 september, 16.00 uur.   
An van Tuijl Zaltbommel  
17 september, 20.00 uur.   
Jamie de Goei ‘s-Hertogenbosch  
24 september, 20.00 uur.    
Hugo Bakker Zaltbommel 
Gerben Budding Gorinchem 
(Concert gewijd aan Samuel de Lange Jr, 
in het kader van de studiedag KVOK Utrecht)  
www.MuziekkringBommelerwaard.nl

- zondag 1 mei, 15.00 uur 
  Orgelconcert met kamerkoor.
  organist: Bert Augustus
  kamerkoor o.l.v.: Lucas Vis

- zondag 19 juni, 15.00 uur
  Orgelconcert met viool. 
  organist: Ugo Sforza
  violist: Domenico Strada

- zondag 13 november, 20.00 uur   
  Orgelimprovisatie 
  bij een stomme film. 
  organist: Joost Langeveld

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

Alle concerten zijn gratis 
met vrijwillige gave na afloop.

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

Sint-Martinuskerk
Sint-Oedenrode
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Robustelly-orgel  
Concerten op zondag om 20.00 uur.
Vrije toegang, collecte bij uitgang.

29 mei (19.30 uur) 
 Feestelijke inspeling 

Jan van de Laar , orgel

5 juni Jan van de Laar 
19 juni Jamie de Goei
 
3 juli Jan van de Laar
 i.s.m. Fanfare de Vooruitgang
 
17 juli Matteo Imbruno
 
28 augustus  Ute Gremmel-Geuchen
 
11 september Cor Ardesch
 
25 september Nico Declerck
 
16 oktober Jan van de Laar 
 40 jaar organist Robustelly-orgel
m.m.v. Helmonds Vocaal Ensemble

o.l.v. Jeroen Felix
 Dritter Teil der Clavierübung, J.S. Bach 

3 december  Adventsmuziek
10 december  Adventsmuziek
26 december  Kerstmuziek 
(16.30 - 17.00 uur) Jan van de Laar

Op zaterdagen van 4 juni t/m 23 juli en 
van 3 t/m 24 september:   

Marktbespeling van 11.30–12.00 uur.

www.robustelly-society-helmond.com

Sint-Lambertuskerk
Helmond

Lambertuskerk
Wouw
Orgelconcerten
aanvang 16.00 uur 
Entree: € 10,00 

Donderdag 5 mei
Orgelconcert: 
Tannie van Loon, Eindhoven
Met werken van: Hindemith, Bach, 
Mommers, Hanff, Homilius, Ritter.

Zondag 5 juni.
Kees van Eersel, Kloetinge
Met werken van: Guilain, Händel, Bach, 
Mendelssohn, Reger, Kees van Eersel.

Zondag 25 september.
Janno den Engelsman, 
Bergen op Zoom 
Met werken van: Kellner, Mozart, 
Bach, Pitts, Homilius, Krebs, 
Schneider, Bovet.

www.indenwouwdfluit.nl
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Stadskerk Cathrien
Eindhoven

ORGELCONCERTEN 2016
Zaterdagmiddag om 15.00 uur.
Toegang € 7,- 
(CJP houders en studenten vrije toegang)
 
Zaterdag 23 april 
Ad van Sleuwen, 
stadsorganist van Hilvarenbeek. 
Orgelwerken uit de Biedermeiertijd: 
Mendelssohn, Thiele en Rinck. 
 
Zaterdag 7 mei 
Studenten Fontys Conservatorium, Tilburg 
 
Zaterdag 28 mei 
Bert den Hertog (Den Haag), 
Werken van o.a. Max Reger 
14.00 uur: inleiding Hans Strootman, 
‘Reger, fijnbesnaarde strijdlust’ 
 
Zaterdag 10 september 
Nationale Orgeldag 
 
Zaterdag 24 september 
Carolyn Shuster Fournier (Parijs) 
 
Zaterdag 22 oktober 
Tannie van Loon (Eindhoven) 
 
Zaterdag 26 november 
Rubin Abdullin (Rusland) 

Voor meer concerten zie: 
www.muziekindecathrien.nl

Abdij van Berne
Heeswijk

BERNE ABDIJCONCERTEN 
sinds 1952

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

1 mei*  Ines Maidre-Aarvik m.m.v.  
 Ingmar Simson-Valtin, viool (Est) 
 
5 juni   Peter King (Bath, England) 
 
3 juli    Bert den Hertog (Den Haag) 
 
4 september  Zsuzsa Elekes 
 (Boedapest, Hongarije)  
2 oktober Stephan van de Wijgert 
 (Amsterdam) 
 
6 november* Missa da Requiem,  
 Thomas Luis de Victoria. 
 Capella Monteverde 
 o.l.v. Reinier Wakelkamp 
 Hugo Bakker, orgel (Zaltbommel) 
 
18 december* Kerstconcert.  
 Kamerkoor Ad Parnassum 
 o.l.v. Anthony Zielhorst 
 Marcel Verheggen, orgel (Maastricht)

Abdijstraat 49, Heeswijk

Sint-Janskathedraal
‘s-Hertogenbosch

Dinsdagavondconcerten
Aanvang 20.00 uur.  
Entree € 9,00. 
Jongeren t/m 15 jaar gratis.

24 mei 
Leo van Doeselaar
(Pieterskerk Leiden, 
Martinikerk, Groningen)

7 juni  
Véronique van den Engh
(St. Janskathedraal, ‘s-Hertogenbosch)

21 juni 
Peter Van de Velde
(Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, 
Antwerpen)

5 juli 
Adriaan Hoek
(Chr. Geref. Kerk, Tholen)

19 juli 
Kees van Houten  (Bachconcert)
m.m.v. sopraan Marjon Strijk.

2 augustus
Theo Jellema
(Grote Kerk, Leeuwarden)

16 augustus 
Jacques van den Dool
(vm. org. Grote Kerk, ‘s-Hertogenbosch)

30 augustus 
Josef Still 
(Hohe Domkirche, Trier (D))

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

In juni vier jonge aankomende talenten: 

4 juni 
Diederik Blankesteijn (1996)
11 juni 
Alexander van Dijk (1999)
18 juni 
Maurits Bunt (1997)
25 juni 
Leendert Verduijn (1997)  
www.orgelconcerten-hendrik-niehoff.nl

Orgelkringconcerten 2016

H

Ledevaertkerk
Chaam

Donderdag 25 augustus 
Aanvang 20.00 uur. 
Gratis toegang, vrije gave. 
Jan Pieter Lanooy, orgel 
en Kees Alers, dwarsfluit. 
Werken van o.a. Bach en Händel. 

www.ledevaertkerk.nl

Stichting Orgelkring
Waalwijk
Toegang alle concerten: € 10,-  
Aanvang 20.15 uur.

Dinsdag 19 april
Hervormde Kerk te Sprang.
Zaltbommels Kamerkoor o.l.v. Jan Opschoor                                                                                                                                      
Organist: Tommy van Doorn (Boxtel)

Dinsdag 17 mei 
St. Clemens te Waalwijk.
Organist: Jan Van Mol (Zoersel-België)                                                                                                                                 
Sopraan: Christel De Meulder (Zoersel-België)                                                                                                                                 

Dinsdag 21 juni 
Hervormde Kerk te Waspik. 
Organist: Willem Hörmann (‘s-Hertogenbosch) 
Bosch Blazers Ensemble
o.l.v. Marnix van den Bergh
 
Dinsdag 19 juli 
Witte kerkje te Waalwijk. 
Organist/klavecinist: Hugo Bakker (Utrecht)

Zaterdag 1 oktober (20.00 uur!)
St. Jan de Doper te Waalwijk.
Organiste: Véronique van den Engh (Den 
Bosch) en het Symfonisch Blaasorkest 
Drunen o.l.v. Geert Mooren.
Zang: Hannie van Huijgevoort (sopraan) en 
Mieke van Huijgevoort (sopraan). 

www.orgelkringwaalwijk.nl

JBZ kapel
‘s-Hertogenbosch

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
organiseert iedere derde zondag 
van de maand om 15.00 uur in de 
kapel van het ziekenhuis een 
kamermuziek- of orgelconcert in 
samenwerking met de ‘Stichting  
Kamermuziek ’s-Hertogenbosch’ 
en de ‘Brabantse Orgelfederatie’.
Dit jaar zijn de orgelconcerten 
op 17 april, 19 juni, 18 september 
en 18 december.
Bijwonen van de concerten is gratis, 
maar een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. 
Na afloop van ieder concert wordt u een 
kop koffie of thee aangeboden.

Voor meer informatie: 
www.jeroenboschziekenhuis.nl/
concerten

Kamermuziek- 
en orgelconcerten
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Het in 2011 in Budel door Orgelmakerij Reil geplaatste en 
gerestaureerde Dalstein & Haerpfer-orgel uit 1912 staat 
centraal in deze excursie. Dit orgel kwam destijds tot stand 
na overleg met Albert Schweitzer en ademt de sfeer en de stijl 
van de ‘Orgelreform’ van die tijd. 
In 2015 was het 50 jaar geleden dat Albert Schweitzer is 
overleden. Tijdens zijn leven was Albert Schweitzer onver-
moeibaar bezig om geld in te zamelen voor zijn ziekenhuis 
in Lambaréné (Gabon-Afrika). Het geven van orgelconcerten 
was een van de vele activiteiten daarvoor. Schweitzer speelde 
zijn Bach-herdenkingen op het beroemde Silbermann-orgel 
in de St. Thomaskerk te Straatsburg, waar ook een door 
Schweitzer ontworpen Dalstein & Haerpfer-koororgel staat. 
De link Schweitzer-Budel is dus herkenbaar.
In de middag van deze excursie zal het Dalstein & Haerp-
fer-orgel centraal staan, waarbij ook de interpretatie van 
Schweitzer door Gerrit Christiaan de Gier, organist van de 
Jacobikerk te Utrecht, aan de orde zal komen. Gerrit Christi-
aan de Gier, die zich verdiepte in deze begaafde persoonlijk-
heid, startte vorig jaar als eerbetoon aan hem zijn orgeltour 
‘In ‘t spoor van Schweitzer’. Deze excursie kan ook in dat 
kader worden geplaatst. Daarnaast zal o.a. in film – vertoond 
in het parochiecentrum - een stuk leven en werk van Albert 
Schweitzer worden getoond.
’s Ochtends zal eerst het door Lambertus Vermeulen ge-
bouwde orgel (zijn ‘Opus 1’) in de Kerk van Sint Joannes 
Onthoofding te Soerendonk worden bezocht. Dit mechanische 
orgel, in aanleg uit 1843, wordt gepresenteerd door Tannie 
van Loon, organiste van de Maria Presentatiekerk te Aalst. 
Daarna is hier ook gelegenheid voor deelnemers het orgel te 
bespelen.

Deelnemers ontvangen bij aanvang van de excursie een pro-
grammaboekje, aan het eind van de excursie de cd waarop 
het Dalstein & Haerpfer-orgel te beluisteren is met werk dat 
Gerrit Christiaan de Gier ook tijdens de excursie ten gehore 
brengt.

Deelnemers dienen zich uiterlijk 12 mei aan te melden via 
excursie@brabantorgel.nl. 
Zij die het orgel in Soerendonk willen bespelen wordt verzocht 
daarbij aan te geven welk werk zij willen spelen en een kort 
eigen orgelcurriculum toe te voegen.
De excursiebijdrage van € 20,- (inclusief programmaboekje 
en cd) kan bij aanvang van de excursie worden voldaan. 
Verdere bijzonderheden over deze excursie zijn te vinden op 
www.brabantorgel.nl en op de volgende pagina’s.

H
Orgelexcursie 
  naar Soerendonk en Budel 
    op zaterdag 21 mei...

MuziekgebouwEindhoven.nl

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

DO 28 APR ’16  

Radio Sinfonie Orchester Wien 
Cornelius Meister dirigent
Cameron Carpenter orgel
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‘In ‘t spoor van Schweitzer’

Dagindeling
10.00 uur Welkom in de kerk St.-Joannes Onthoofding in Soerendonk.
10.30 uur Presentatie van het orgel met toelichting door Rogér van Dijk.
 Bespeling door Tannie van Loon. 
11.15 uur Orgelspel door deelnemers excursie.
13.30 uur Welkom in de kerk Onze Lieve Vrouw Visitatie in Budel.
 Toelichting op het orgel door Rogér van Dijk en Hans Reil
 met klankpresentatie door Gerrit Christiaan de Gier.
14.00 uur ‘In ‘t spoor van Schweitzer’ door Gerrit Christiaan de Gier.
14.30 uur Het werk van Albert Schweitzer met filmbeelden in het  
 parochiecentrum, m.m.v. het NASF.
15.30 uur Slotconcert door Gerrit Christiaan de Gier.

www.nasf.nl
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De kerk Sint Jan Onthoofding in Soe-
rendonk werd in 1838 in neoclassicis-
tische stijl gebouwd als waterstaats-
kerk. Architect was J. van der Reydt 
uit Princenhage. In 1908-1910 werd 
de westtoren gebouwd, waarschijnlijk 
ontworpen door Caspar Franssen. 
In 1932 werden transept en koor bij-
gebouwd onder architectuur van 
Joseph Franssen.

In deze kerk bevindt zich het oudste 
Vermeulen-orgel. Het werd oorspron-
kelijk in 1843 gebouwd door Lamber-
tus Vermeulen als eenklaviers vier-
voets orgel met aangehangen pedaal. 
Drie jaar later vergrootte hij het orgel 
met een tweede klavier. 
In 1865 verbouwde Vermeulen het 
tot een achtvoets instrument. Hierbij 
werd de Prestant 8 vt, welke vroe-
ger een diskantregister was, volledig 
uitgebouwd, de Salicionaal 4 vt werd 
opgeschoven en met een groot octaaf 
aangevuld tot 8 vt, de Quintfluit 3 vt 
werd Bourdon 16 vt diskant en de 
Fluit 4 vt werd een Quintfluit 3 vt. 

Nadat transept en koor waren bijgebouwd werden 
o.a. de Bourdon 16 vt D met een bas aangevuld 
en de achterwand van de kas verwijderd. Mogelijk 
is toen ook pijpwerk verwijderd of vervangen.
Van 1989 tot 1992 werd het orgel gerestaureerd 
door de Gebroeders Vermeulen onder advies 
van Hans van der Harst. Hierbij was de dispo-
sitie van 1846 uitgangspunt met handhaving 
van achtvoets basis, en de kas hersteld naar de 
situatie van 1865. De spaanbalgen, nog origineel 
uit 1843, werden vroeger - i.p.v. getreden – met 
touwen bediend.

Orgelexcursie zaterdag 21 mei...
‘In ‘t spoor van Schweitzer’

In 1854 werd aan de Keizersgracht te Amster-
dam een nieuwe zaalkerk in classicistich-eclec-
tische stijl gebouwd voor de Waalse Gemeente. 
In 1861 ontstond een grote brand, waarbij het 
interieur van de kerk geheel werd verwoest. Go-
defroy kreeg de opdracht het gebouw te herstel-
len. Voor een pijporgel had men geen middelen, 
daarom ontwierp hij een niet onverdienstelijk 
orgelfront waarachter een harmonium stond.
Pas in 1909 werd er een orgelcommissie op-
gericht om geld in te zamelen voor een nieuw 
pijporgel. In 1910 kreeg architect H.A.J. Baan-
ders de opdracht een nieuwe ‘muziekgalerij’ te 
ontwerpen, met plaats voor het nieuwe orgel 
en een koor. Tevens ontwierp hij een nieuwe 
preekstoel en het bijzondere orgelfront met in-
vloeden van de Amsterdamse School. De toen-
malige predikant van de kerk, ds Etienne Albert 
Giran, was tijdens zijn studie bevriend geraakt 
met Albert Schweitzer, de bekende theoloog, 
organist, filosoof en arts. Giran vroeg hem om 
advies bij de keuze van een orgelmaker. Zo 
kwam de firma Dalstein & Haerpfer uit Boulay 
(Elzas-Lotharingen) in beeld. In 1912 had men 
voldoende middelen verzameld voor de bestel-
ling van een nieuw pneumatisch orgel met 23 
stemmen bij Dalstein & Haerpfer. De verbouwde 
kerk en het nieuwe orgel werden op 25 decem-
ber 1912 ingewijd. 

Door onvoldoende financiën dreigde het kerkge-
bouw aan de Keizersgracht verkocht te worden, 
waardoor ook het voortbestaan van het Dalstein 
& Haerpfer-orgel in gevaar kwam. Vooral de 
bekende orgeldeskundige J.W. Enschedé maakte 
zich in enkele artikelen grote zorgen over deze 
situatie. Hij schreef o.a. “Inderdaad noem ik dit 
orgel een eersterangs instrument en bovendien 
een typeerend voorbeeld van de combinatie der 
Duitsche en Fransche stelsels, waarvan de we-
derga hier te lande niet gevonden wordt. Onder 
de nieuwe orgels te Amsterdam is er geen te 
vinden, dat in waarachtige schoonheid in ver-
gelijking kan komen met dit instrument. Het is 
bovendien een vereeniging van historische prin-
cipes, Duitsche techniek en Fransche gratie.”
Door verhuur van de kerk kon men het gebouw 
nog enige tijd handhaven. Er werden concerten 
gegeven en de radiozenders ontdekten het 
gebouw met uitstekende akoestiek en bijzonder 
orgel. De AVRO huurde de kerk enige jaren voor 
de dagelijkse morgenwijdingen en orgelbespe-
lingen en ook de NCRV huurde de kerk regelmatig. 
Ook werden er grammofoonplaten opgenomen. 
De Waalse Gemeente gebruikte het gebouw nog 
maar sporadisch voor de erediensten en verkocht 

I
Het Dalstein & Haerpfer-orgel
  in de kerk van 
   Onze Lieve Vrouw Visitatie
     te Budel

Zorgen over voortbestaan
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Groot Orgel C-g3

Prestant  8 vt ¹) 
Holpijp  8 vt  ¹)
Prestant  4 vt ¹) 
Fluit  4 vt ¹)
Salicionaal  4 vt ²) 
Quintfluit  3 vt ²) 
Octaaf B-D 2 vt ¹) 
Mixtuur 1 vt 3 st ³) 
Cornet D 4 st  ³) 
Trompet B/D 8 vt  ¹) 
Hautbois D 8 vt  ³) 
Clairon B 4 vt  ³) 

Klein-Orgel 
Bourdon  8 vt ¹) 
Fluit Travers D 8 vt ³)
Viola di Gamba D 8 vt ¹) 
Prestant  4 vt ³)  
Roerfluit  4 vt ¹) 
Nazard  3 vt ³)
Octaaf  2 vt ¹) 
Veldfluit  2 vt ²) 

Pedaal C-g
Aangehangen 
Koppelingen 
Manuaalkoppel
schuifkoppel.  
¹) 1843/1846
²) deels 1843/1846,   
    deels 1992
³) 1992

Dispositie

Oudste 
Vermeulen-orgel

Het Vermeulen-orgel 
  in de kerk Sint Joannes 
          Onthoofding 
            te Soerendonk



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.
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Het Dalstein & Haerpfer-orgel
  in de kerk van 
   Onze Lieve Vrouw Visitatie
     te Budel

het gebouw in 1952 aan 
het Kerkgenootschap der 
Zevende-dags Adventisten. 
Het orgel was in 1948 
gereviseerd door de firma 
Spanjaard, waarbij de 
manuaal-windladen werden 
vervangen en de dispositie 
van het pedaal licht werd 
gewijzigd. Er kwam een 
nieuwe speeltafel en de 
tractuur werd elektro-
pneumatisch.

Door de sluiting en her-
bestemming van het kerk-
gebouw in 1989 liep het 
orgel direct gevaar op. 
Na overleg met de Rijks-
dienst voor de Monu-
mentenzorg werd het 
orgel verkocht aan de 
firma Reil uit Heerde. Na 
jaren zoeken naar een 
nieuwe bestemming kon 
het orgel uiteindelijk een 
nieuw leven beginnen in 
de kerk van Onze Lieve 
Vrouw Visitatie te Budel. 
Al sinds 1999 was er een 
orgelcommissie actief 
in deze parochie, die in 
2004 besloot het Dalstein 
& Haerpfer-orgel aan te 
kopen. In 2007 werd het 
restauratie- en plaatsings-

Besloten werd de windladen van het instrument uit 
1948 te handhaven en te restaureren. De speeltafel 
werd inwendig geheel vernieuwd, waarbij men de 
gelegenheid aangreep om de speelhulpen en kop-
pels zoals die in 1912 aanwezig waren weer in ere 
te herstellen, waarbij men zich voor de vormgeving 
en indeling baseerde op diverse gaaf bewaarde 
Dalstein & Haerpfer-orgels uit dezelfde bouwtijd. 
De kas van het instrument werd enigszins verhoogd, 
terwijl de onderkas minder diep gemaakt werd, 
waardoor er op het oksaal meer ruimte voor het 
koor beschikbaar kwam. De windvoorziening werd 
meer in lijn met de oorspronkelijke situatie gebracht, 
het pijpwerk werd hersteld en de intonatie ervan 
gecorrigeerd. De Violoncelle 8 vt van het pedaal werd 
door Reil gereconstrueerd. De speeltafel werd in Budel 
vrijstaand geplaatst. Op 6 november 2011 werd het 
instrument in gebruik genomen. 

Restauratie en plaatsing in Budel

Verdere lotgevallen 
van het orgel

Grand Orgue (I) C-g3

Bourdon  16 vt
Montre  8 vt
Violoncelle  8 vt 
Flûte harmonique  8 vt
Salicional  8 vt
Bourdon  8 vt
Prestant  4 vt
Flûte à cheminée  4 vt
Doublette  ¹) 2 vt  
Fourniture Cornet  
 3-4-5 rgs
Trompette  8 vt

Récit (II) in zwelkast
Diapason  8 vt
Gambe  8 vt
Voix Céleste 8 vt
Dulciana  8 vt
Flûte traverse  8 vt
Flûte octaviante  4 vt
Harmonia aethera  3 rgs
Tromp. harmonique 8 vt
Clairon  4 vt

Pedaal C-f¹
Contrebasse  16 vt
Sousbasse  16 vt  
Violoncelle  8 vt

Koppelingen:
(voettreden)
Grand Orgue – Pédale
Récit – Pédale
Récit – Grand Orgue
Récit – Gr.Org. oct. aigue
Récit – Gr.Org. oct. grave
Diverse speelhulpen
¹) uit Fourniture Cornet

Dispositie

Orgelmmakekerijrij ReReil il b.vb.v.
PosPostwetweg 550b,0b, 81881811 VJVJ HeHeerderdee
Postbubus 2s 21, 1, 81881800 AAAA HeHeerderdee
TelTel.:.: 05705788 -- 6969 1616 7676
FaxFax: 05705788 -- 69 69 55 55 6565
infinfo@ro@reileil.nl.n , www.w.reireil.nl.nll
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contract met Reil ondertekend. Door drukke werk-
zaamheden bij de orgelmaker kon er pas in 2009 
worden begonnen met het restauratiewerk, waarbij 
de adviseurs Rogér van Dijk en Marcel Verheggen 
betrokken waren. 
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Jaarlijkse ‘happening’ op dierendag 4 oktober 
voor basisschoolleerlingen van groep 7...

A
Onder leiding van Ad van Sleuwen is 
een enthousiaste werkgroep aan de slag 
gegaan om een meer structurele vorm 
te ontwikkelen en een herkenbare dag 
in te vullen, waarbij in de hele provincie 
op veel plaatsen de jeugd actief betrok-
ken kan worden bij ons klinkend erf-
goed. Daarbij wordt een basisprogramma 
aangereikt dat lokaal met de daar aan-
wezige mogelijkheden van organisten, 
beiaardiers, docenten en beschikbare 
instrumenten kan worden ingevuld. 
Als uitgangspunt is genomen om in het 
begin van het schooljaar kinderen van 
groep 7 van de basisscholen op een 
leuke en speelse wijze nader kennis te 
laten maken en te enthousiasmeren 
voor het orgel en – indien daar aanwe-
zig – de beiaard. Vanuit het voorbeeld 

Al vele jaren wordt op diverse plaatsen - ook in onze 
provincie - met een zekere regelmaat een programma 
ingevuld om de jeugd nadrukkelijk te betrekken bij 
het orgel. Bij meerdere initiatieven werden diverse 
formats ontwikkeld. Ook in onze eerdere magazines 
werden hierover artikelen* opgenomen van prachtige 
projecten in o.a. Helmond en Oosterhout.

van klinkend materiaal – orgelpijpjes en 
klokken – e.e.a. worden gevisualiseerd. 
Op dierendag zal in groepen een excur-
sie plaatsvinden naar één of meerdere 
orgels en eventueel de beiaard. Na de 
uitleg bij het orgel krijgen de kinderen 
een luisteropdracht: de organist speelt 
speciaal voor dit project melodieën 
waarin kinderen bijvoorbeeld dieren 
kunnen herkennen. De opdracht is dan 
om deze te herkennen en te noteren op 
een antwoordblad. Datzelfde geldt bij 
het bezoek aan de beiaard.
Kinderen zullen zelf ook kunnen musice-
ren waarbij zij geassisteerd worden door 
ervaren organisten of beiaardiers.
Op onze website www.brabantorgel.nl 
worden bij dierendag 2016 alle locaties 
met bijzonderheden vermeld.

B

en de format zoals dat in Oosterhout nu 
reeds een aantal jaren wordt ingevuld 
als ‘dierendagproject’, en door Ton 
Stevens binnen de groep is toegelicht, 
is gekozen om ook op 4 oktober, dieren-
dag, - dit jaar op een dinsdag – deze 
happening in heel Brabant in te vullen. 
Uiteraard zoals aangegeven waar 
mogelijk met enthousiaste muziek-
liefhebbers en docenten. Deze dag is 
inmiddels gedoopt tot Brabantse dag 
jeugd, orgel & beiaard.
Dat betekent dat in de week vooraf-
gaande aan de Brabantse dag jeugd, 
orgel & beiaard, op school aan groep 7 
een voorbereidende les wordt gegeven. 
Daarbij kunnen korte filmpjes – van 
dvd’s over het orgel en de beiaard - 
worden getoond en kan aan de hand 

* Deze artikelen zijn te vinden via www.brabantorgel.nl in de pdf’s van Brabants Orgelrijkdom 2010 en 2014.
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Het monitoren van orgels, en met name 
van de monumentale instrumenten, 
is van groot belang om een zorgvul-
dig onderhoud te bewerkstelligen en 
te voorkomen dat onverwacht grote 
uitgaven moeten worden gedaan voor 
kostbare reparaties of restauraties. 
Ook het toetsen van de klimaatbeheer-
sing van de betreffende kerk is daarbij 
van belang. Op die wijze wordt ook 
een kostenbesparing voor later gere-
aliseerd. De Brabantse Orgelfederatie 
zet zich daarom in om de opleiding en 
training van potentiële orgelmentoren 
inhoud te geven. Reeds eerder werden 
daartoe studiemiddagen onder leiding 
van ons lid en orgeladviseur ir. Henk 
Kooiker belegd. Zie de foto hierboven 
bij het Vollebregt-orgel in Breugel. 
Ook in 2016 zullen trainings- en oplei-
dingsdagdelen in overleg met orgel-

Orgel-
  mentorschap

Het afgelopen jaar zijn in samenwerking met de RCE, 
de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, door een voor-
bereidende werkgroep – waarin ook de Brabantse 
Orgelfederatie participeert - belangrijke stappen 
gezet om te komen tot een landelijke invulling van 
het ‘orgelmentorschap’.

advies geven hoe zij hun orgel(s) zo goed 
mogelijk kunnen beheren. Orgelmentoren 
zijn onafhankelijk. 
Het is een van de prioriteiten van de Bra-
bantse Orgelfederatie, daarbij gesteund 
door de RCE en de Provincie Noord-Brabant, 
die met name in het kader van de zorg voor 
onze klinkende monumenten het belang 
hiervan onderstrepen. 

adviseurs en orgelmakers regelmatig 
plaatsvinden. Op die wijze kunnen 
kandidaat-orgelmentoren hun ken-
nis vermeerderen en verder ervaring 
opdoen op dit terrein. Eigenaren van 
orgels kunnen een beroep doen op 
de orgelmentoren. Binnen de voor-
bereidende groep is o.a. een aantal 
documenten ontwikkeld rondom de 
‘gedragscode’ van de orgelmentoren 
en is een standaard ‘inspectierapport’ 
opgesteld. De gedragscode is opgesteld 
op basis van het binnen onze federatie 
ontwikkelde model van de bij ons reeds 
langer bekend zijnde ‘orgelstatusrap-
portage’. Het ligt in de bedoeling dat 
landelijk de orgelmentoren een herken-
bare groep gaan vormen. Een orgel-
mentor zal op basis van kennis en erva-
ring binnen een zekere regio regelmatig 
voor kerkbesturen orgels monitoren en 
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Dispositie
Hoofdwerk  C–g³
Prestant  8 vt 
Roerfluit  8 vt
Oktaaf  4 vt
Spitsfluit  4 vt
Nachthoorn  2 vt
Sesquialter  2 st 
Mixtuur  5 st 
Trompet  8 vt

Borstwerk 
Holpijp  8 vt
Roerfluit  4 vt
Prestant  2 vt
Kwint  11/3 vt
Sifflet  1 vt
Cimbel  3 st 
Dulciaanregaal  8 vt
Tremulant

Pedaal  C-f¹
Subbas  16 vt
Spitsfluit  8 vt
Kwintadeen  4 vt
Fagot  16 vt
Schalmei  4 vt

Koppelingen
Hoofdw. - Borstwerk
Pedaal - Hoofdwerk 
Pedaal - Borstwerk

Het Pels-orgel 
  (1962)IIn 1962 werd de onder architec-

tuur van J.A. de Reus gebouwde 
Sint-Servatiuskerk in Lieshout 
in gebruik genomen. Deze kerk 
verving de oude uit 1839 date-
rende kerk welke in 1967 werd 
gesloopt. Hij werd gebouwd op 
de plaats waar vroeger Huize 
Ribbius stond. Men kan nu via 
de nog wel bestaande poort van 
Huize Ribbius de kerk, die wordt 
omgeven door de oude slot-
gracht, betreden.
In 1967 werd op advies van 
Floris van der Putt, componist, 
dirigent en pastoor te Lieshout, 
een nieuw orgel geplaatst door 
Pels te Alkmaar. Hij had een 
stimulerende invloed op het con-
cept en de vormgeving van dit 
orgel. Kenmerkend zijn de fraaie 
frontversieringen met kleurige 
panelen van Arnoud Paashuis. 
Bij de ingebruikname werd het 
orgel bespeeld door Louis Toe-
bosch en Maurice Pirenne.
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Najaarsexcursie 
zaterdag 15 oktoberN

I

Sint-Servatiuskerk 
  te Lieshout

De traditionele najaarsexcursie vindt plaats op 
zaterdag 15 oktober in Oostbrabant. Aanleiding 
voor deze keuze is de voltooide restauratie van 
het Robustelly-orgel in de Sint-Lambertuskerk in 
Helmond. Deze excursie wordt zoals gebruikelijk 
georganiseerd door de Brabantse Orgelfederatie 
in samenwerking met het maandblad De Or-
gelvriend en het district Noord-Brabant van de 
KVOK, de Koninklijke Vereniging van Organisten 
en Kerkmusici. 
We starten met een – ook qua uiterlijke vorm-
geving - bijzonder ‘neo-barok-orgel’ van Pels, 
gebouwd in 1967 in de Sint-Servatiuskerk in 
Lieshout. Aan het begin van de middag kunnen 
wij in Helmond in de Sint-Jozefkerk kennismaken 
met een bescheiden maar prachtig orgel van Van 
Gruisen uit 1788. Vandaar gaan wij naar de Sint-
Lambertuskerk. Het vorig jaar gerestaureerde 
en daar geplaatste orgel van Jan Vermulst maar 
vooral het Robustelly-orgel zullen onze aandacht 
hebben.

De orgels worden gepresenteerd door een drietal 
vakorganisten. Maar ook de deelnemers aan de 
excursie krijgen – voor zover mogelijk – gele-
genheid zelf op één van de orgels te spelen. Aan 
het eind van de excursie krijgen de deelnemers, 
na het slotconcert in Helmond door Jan van de 
Laar, een cd uitgereikt waarop de drie organis-
ten de drie orgels laten klinken in werken die zij 
ook tijdens de excursie zullen spelen. De excur-
siebijdrage, inclusief programmaboekje en cd, 
bedraagt € 20,- per persoon. Meldt u zich vooraf 
aan door het sturen van een mail aan excursie@
brabantorgel.nl onder vermelding van het aantal 
deelnemers. Zij die ook een orgel willen bespelen 
worden verzocht daarbij aan te geven welk werk 
zij willen spelen en op welk orgel. Graag een kort 
eigen orgelcurriculum toevoegen. Definitieve toe-
wijzing wordt per mail bevestigd.
Hieronder treft u het tijdschema van de excur-
sie, op de bladzijden 36 tot 39 worden de orgels 
beschreven.

Tijdschema
10.00 uur Welkom in de Sint-Servatiuskerk te Lieshout
10.30 uur Presentatie van het orgel, bespeling door  
 Tommy van Doorn, organist van de 
 Basiliek te Boxtel
11.15 uur Orgelspel door deelnemers excursie
13.00 uur Sint-Jozefkerk te Helmond 
 Presentatie van het orgel en bespeling 
 door Annelies Willemsen, organist van de kerk
13.45 uur  Orgelspel door deelnemers excursie
15.00 uur Sint-Lambertuskerk te Helmond
 Presentatie van de orgels en toelichting op 
 de restauratie van het Robustelly-orgel 
 door Jan van de Laar, organist van de kerk
15.45 uur Slotconcert op het Robustelly-orgel door 
 Jan van de Laar

Programma
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Dispositie
Manuaal  C–f³
Bourdon  D  16 vt 
Prestant  D 8 vt 
Holpijp  8 vt 
Prestant  4 vt 
Fluit  4 vt 
Quint  2 2/3 vt
Octaaf  2 vt 
Mixtuur  2 st 
Tremblant

Pedaal (C-f)
Aangehangen

Toonhoogte  a¹ = 415 Hz
Winddruk 52 mm Wk
Temperatuur 
evenredig zwevend

Het Van Gruisen-orgel
  (1788)IIn 1788 plaatste Albertus van Gruisen een nieuw 

orgel in de Sint-Martinuskerk, een schuilkerk in 
Bolsward. Pastoor Pluijm schonk dit orgel, zoals 
een inscriptie in de lade aangeeft, aan zijn kerk. 
Orgelmaker Dirk Sjoerds Ypma, leerling van Van 
Gruisen, verzorgde in 1847 de overplaatsing naar 
de nieuwe parochiekerk. De orgelmakerij Ypma 
kende naast Dirk Sjoerds (1813-1853) zijn broer 
Lolke Sjoerds (1823-1887) ook wel Lodewijk 
genoemd. Bij de overplaatsing werd een Quinta-
dena 8 vt D vervangen door een Bourdon 16 vt D. 
Toen Lodewijk Ypma in 1876 in deze kerk een 
nieuw orgel plaatste, werd het Van Gruisen-orgel 
opgeslagen. Naar verluid is het binnenwerk van 
het Van Gruisen-orgel in 1934 door de parochie 
van Bolsward geschonken aan die van Brouwhuis 
(bij Helmond) en door de firma Vermeulen in de 
O.L.Vrouw Middelares, de Mariakerk, geplaatst. 

2Sint-Servatiuskerk 
  te Lieshout

Sint-Jozefkerk 
   te Helmond

Daarbij kreeg het orgel een zinken front. 
Bij de restauratie in 1982/1983 door Verschueren 
Orgelbouw werd het uit Oisterwijk afkomstige 
- in 1975 in de hervormde kerk aldaar verwijderde – 
schijnfront uit ca. 1840 gebruikt voor de kas om 
het Van Gruisen-orgel. Het frontpijpwerk (C-b¹ 
van de Prestant 4 vt) werd daarbij vernieuwd. 
Uitgezonderd de Bourdon 16 vt discant en de 
frontpijpen is al het pijpwerk van Van Gruisen. 
Ook de windlade en een groot deel van de 
mechaniek is nog origineel.
Het orgel werd op 23 januari 1983 in gebruik 
genomen met een bespeling door adviseur Hans 
van der Harst. 
Na de sluiting van de Mariakerk in 2010 werd 
het orgel door Verschueren Orgelbouw in 2012 
gerestaureerd en als altaarorgel geplaatst in de 
Sint-Jozefkerk in Helmond.
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3Najaarsexcursie 

Het ‘Vermulst-orgel’

J Grand’Orgue  C-f³
Grand Bourdon  16 vt 
Montre  8 vt 
Bourdon  8 vt 
Prestant  4 vt 
Flûte  4 vt 
Nazard  3 vt 
Doublette  2 vt 
Tierce D  1 3/5 vt
Sexquialter  2 st
Fourniture  4 st 
Cymbale  4 st 
Cornet  5 st 
Trompette  8 vt 
Voix Humaine  8 vt 
Clairon  4 vt

Positif
Bourdon  8 vt 
Prestant  4 vt 
Flûte  4 vt 
Nazard  3 vt 
Doublette  2 vt 
Tierce  1 3/5 vt 
Sexquialter  2 st 
Fourniture  4 st 
Cymbale  3 st 
Cornet  4 st 
Trompette  8 vt 
Cromorne  8 vt

Borstwerk
Holpijp  8 vt 
Salicionaal  8 vt 
Prestant  4 vt
Fluit  4 vt 
Blokfluit  2 vt 
Sesquialter  2 st 
Dulciaan  8 vt 
Vox Humana  8 vt 
Kromhoorn  4 vt 
Cinck  2 vt

Pedaal C-f¹
Subbas  16 vt 
Prestant  8 vt 
Fluit  8 vt 
Prestant  4 vt 
Mixtuur  3 st 
Fagot  16 vt 
Bazuin  16 vt 
Trompet  8 vt

Koppelingen:
Koppel G.O.- Pos. 
Koppel G.O.- Borstwerk 
Koppel Ped.- G.O. 
Koppel Ped.- Pos.

Tremblant

Dispositie De Luikse orgelbouwer Guillaume 
Robustelly bouwde dit orgel in 1772 
voor de Abdijkerk van Averbode (B) 
in een Franse bouwstijl. Het had 
oorspronkelijk vier klavieren en 
een aangehangen pedaal. Met zijn 
dispositie volgens plan van 38 stem-
men telde het negen tongwerken: 
vier op het Grand Orgue, twee op het 
Positif, één op het Récit en twee op 
het Echowerk. De kas ontwierp hij in 
de stijl van zijn leermeester Jean-
Baptiste le Picard. In de nasleep van 
de Franse revolutie wordt de abdij 
na 25 jaar gesloten en wordt het 
orgel gedemonteerd en opgeslagen. 
In 1822 wordt het orgel verkocht 
aan de parochie te Helmond. Arnold 
Graindorge, zoon van Matthieu die 
leerling was van Robustelly, verzorgt 
de herbouw in de voormalige Sint-
Lambertuskerk. 
In 1862 plaatst F.C. Smits het 
instrument in de herbouwde Sint-
Lambertuskerk. Daarbij vervangt hij 
het Récit en Echo door een Borst-
werk (om het koor beter te kunnen 
begeleiden), schuift de beide ma-
nuaalladen naar het midden en kan 
zodoende aan de beide zijden binnen 
de kas een nieuw zelfstandig pedaal 
toevoegen. Daarbij gebruikt hij veel 
van het oude pijpwerk. Het orgel 
heeft vanaf dat moment drie klavieren 
en een zelfstandig pedaal. 
Bij de restauratie in 1954 door de 
fa. Verschueren, noodzakelijk voor 
technisch herstel, wordt de klank 
gewijzigd, de winddruk verlaagd en 
gedifferentieerd waardoor het oude 
karakter wordt aangetast. 
Door gewijzigd inzicht werd in 
1975/1976 door Verschueren een 
restauratie uitgevoerd welke als 
uitgangspunt had het orgel weer 
terug te brengen in de situatie 1862 
en meer haar oorspronkelijk karakter 
van toen terug te geven. Daarbij 
werd op het Grand Orgue en het 
Positif teruggegrepen op de oor-
spronkelijke dispositie. Het orgel 
kreeg hierna ook internationale 
bekendheid en waardering. 
De restauratie door Verschueren Or-
gelbouw, begonnen eind 2015, 

Het Robustelly-orgel (1772)DJan Vermulst (1925-1994) was een 
internationaal beroemd Helmonds 
componist en jarenlang koorleider van 
de Onze Lieve Vrouwe Kerk (thans 
Theater ’t Speelhuis). Hij had thuis 
een eigen pijporgel, een unit-orgel van 
Verschueren. Na zijn overlijden heeft 
dit gestaan in De Schabbert. 
Nadat deze kerk in 2011 gesloten 
werd, lag het orgel opgeslagen. 
Met hulp van de ‘Stichting Jan 
Vermulst’ is het orgel gerestaureerd 
en geplaatst in het koor van de Sint-
Lambertuskerk. Tijdens de restauratie 
van het Robustelly-orgel deed het 
dienst bij de vieringen. Het zal tevens 
gebruikt worden voor projecten van 
educatie en cultuur, ook rond activiteiten 
rond het werk van Jan Vermulst.

Sint-Lambertuskerk van Helmond
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is gericht op technisch herstel en met 
name klankherstel. Naast de reparatie 
van windkanalen en alle afdichtingen, 
werden o.a. nieuwe afdichtingsringen 
en integraal nieuwe pulpeten aange-
bracht. Ventielen werden gericht en 
opnieuw gelijmd. De mechanieken 
werden opnieuw uitgeregeld en van 

nieuwe regelmoeren voorzien. De 
klavieren werden hersteld, het toets-
beleg opnieuw verlijmd en waar nodig 
werd het ivoor vervangen. Al het 
pijpwerk is schoongemaakt, bescha-
digingen hersteld en sommige houten 
pijpen werden opnieuw verlijmd en 
kregen de stoppen nieuwe bekleding. 

Het totaal klankconcept kwam na het 
bijwerken van de intonatie meer over-
een met de authentieke situatie. 
Op zondag 29 mei 2016 om 19.30 uur 
zal het hernieuwde orgel feestelijk 
in gebruik worden genomen. Tijdens 
de excursie kunnen wij de resultaten 
horen.
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Luijtenstraat 17     *     2941 CE Lekkerkerk 

www.sloofforgelbouw.nl 

         nieuwbouw 

                          restauaratie 

                                           stemmen en onderhoud 
Van mechanische, pneumatische en electro-pneumatische 

orgels 
Tel:                +31(0)180 681562 

Fax:               +31(0)180 681226 

E-mail:          info@sloofforgelbouw.nl 

 

Elsendorp, Prot.kerk

Eindhoven, Paterskerk

Wouw, Lambertuskerk

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

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

Bergeijk, Hofkerk

Hooge Zwaluwe 
 Willibrorduskerk wordt 
  Restaurant ‘Onze kerk’

De voormalige Willibrorduskerk in 
Hooge Zwaluwe is overgenomen door 
het lokale ondernemerspaar Simonis-
Stellinga en zeer grondig opgeknapt 
en gerenoveerd. Het is sinds begin 
2016 een restaurant: ‘Onze kerk’. 
Bijzonder is dat het Van Peteghem-
Franssen-orgel (1800) behouden is 
en dat het kan worden gebruikt bij 
activiteiten. “Om het onderhoud te 
bekostigen ontkom je niet aan iets 
van een commerciële functie, maar 
eerste punt is dat de kerk voor het 
dorp behouden en toegankelijk blijft”, 
aldus Willem Simonis. 
Het eerste concert op 13 maart met 
de oud-organist van de kerk, Ton 
Stevens, die samenspeelde met 
saxofonist Tonny Bijl en zangeres 
Eveline van Wijk, was een succes. 
‘Onze Kerk’ is beschikbaar voor expo-
sities, muziekoptredens, theatervoor-
stellingen, zang- en orgelconcerten 
en andere uitingsvormen van kunst.

Zoals al eerder gemeld heeft men ook in onze provincie, net als in het 
gehele land, te maken met kerksluitingen. Dat heeft ook consequenties 
voor de orgels in die kerken. Zeker waar het waardevolle instrumenten 
betreft, wordt vaak gezocht naar een passende nieuwe bestemming 
voor het betreffende orgel.

Soms wordt een orgel van een gesloten kerk overgeplaatst naar een 
andere kerk waar het een nieuwe bestemming krijgt als hoofd- of als 
koororgel. De volgende pagina’s laten u daarvan voorbeelden zien.

Het is interessant om te zien hoe in diverse gemeentes gezocht wordt 
naar nieuwe bestemmingen van een gesloten kerkgebouw. Het wordt 
dan ook nog interessanter wanneer het orgel daarbij behouden blijft, 
een herkenbare plaats wordt gegeven en daar ook nog regelmatig klinkt. 
Hieronder leest u hoe dat bijvoorbeeld in Hooge Zwaluwe is aangepakt.

Kerksluitingen

Andere bestemming gebouw

Overplaatsingen

Restauraties

In januari van dit 
jaar werd het hoofd-
orgel van de Onze 
Lieve Vrouwe-Kerk 
in Roosendaal, de 
vroegere Paterskerk, 

Restauratie 
Roosendaal

na een restauratie door Nijsse orgelmakers weer in gebruik genomen. 
Het koororgel werd bij het huidige groot onderhoud tevens bijgewerkt 
op het gebied van de intonatie. Ook werd hier eind 2015 een nieuwe, 
verrijdbare, centrale speeltafel geplaatst. Met een nieuwe MIDI-instal-
latie zijn nu beide orgels vanaf deze speeltafel te bespelen.
Kortom, veel nieuws van het Brabantse orgellandschap.....

HHet afgelopen jaar werd weer een aantal restauraties van belangwek-
kende orgels afgerond. In dit nummer leest u onder meer over de 
orgels van de Hervormde Kerk te Waspik, in ‘s-Hertogenbosch de 
Grote Kerk en in Hilvarenbeek de Sint-Petrusbandenkerk. En dit jaar 
komt de restauratie van het Robustelly-orgel in Helmond gereed. Bij de 
excursies van dit jaar kunt u met enkele van deze instrumenten nader 
kennismaken. 
Ook de derde fase van de restauratie van het Smits-orgel in de Goirkese 
Kerk in Tilburg werd afgerond en het orgel werd afgelopen jaar weer 
feestelijk in gebruik genomen. 
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O
‘Nieuw’ Van Vulpen-orgel voor PKN in Bergeijk

Manuaal I (C-f³)
Prestant  8 vt
Roerfluit 8 vt
Octaaf 4 vt
Spitsfluit 4 vt
Octaaf 2 vt
Mixtuur 3–4 st 

Manuaal II
Gedekt 8 vt
Roefluit 4 vt
Gemshoorn 2 vt
Nasard  1 1/3 vt 
Pedaal (C-d¹)
Subbas 16 vt

Koppelingen
Man. I – Man. II
Ped. – Man. I

Dispositie Op zaterdag 3 oktober 2015 werd in de 
kerk van de Protestantse Gemeente te 
Bergeijk het recent daar geplaatste Van 
Vulpen-orgel in gebruik genomen. Tot 
voor kort werden de diensten begeleid 
op een vijfstems Van Vulpen-positief dat 
hier in 1963 werd aangeschaft na de ver-
bouwing van de kerk. Rond het 200-jarig 
bestaan van het kerkgebouw hebben de 
vier organisten van Bergeijk het initiatief 
genomen om te trachten een orgel met 
meer draagkracht en meer klankmoge-
lijkheden in hun kerk geplaatst te krijgen. 
Het nu aangekochte tweeklaviers orgel 
werd in 1964 door de Orgelmakers Gebrs. 
Van Vulpen te Utrecht gebouwd voor de 
Oud-Gereformeerde Gemeente in Doetin-
chem. Daar heeft het dienst gedaan tot 
2005 waarna het aangekocht werd door 
een particulier te Coevorden. Via spon-
soring en bijdragen van gemeenteleden 
kon de aankoop door Bergeijk en de over-
plaatsing door Sicco Steendam gereali-

Het vroegere Van Vulpen-positief uit de PKN in 
Bergeijk is verkocht aan en door Slooff Orgel-
bouw geplaatst als koororgel in de Katholieke 
Hofkerk in Bergeijk. Een prima orgel voor de 
koorbegeleiding en voor continuospel. Rechts 
op de achtergrond het Maarschalkerweerd-orgel.

seerd worden. De zinken Subbas 16 vt werd vervangen door een 
houten en nu aan weerszijden van de manuaallades binnen de kas 
geplaatst. Veel werk, waaronder de vergroting en aanpassing van 
de orgelgaanderij alsmede het schilderwerk, werd door vrijwilligers 
uitgevoerd. Bij de ingebruikname werd een concert gegeven door 
Ad van Sleuwen, waarbij hij het orgel in al zijn klankkleuren pre-
senteerde. In enkele werken klonk het orgel met blokfluit (Fien van 
Dingenen) en trombone (Koen Rietveld). 
Het orgel zal qua klankvorming nog nader afgewerkt worden.

Hofkerk in Bergeijk 
   verrijkt met koororgel

Koororgel

Manuaal (C-f³)
Holpijp  8 vt 
Prestant  4 vt 
Roerfluit  4 vt
Octaaf  2 vt
Mixtuur b/d 2 st 

Pedaal (C-d¹)
Aangehangen

Dispositie

De Hofkerk in Bergeijk beschikt sinds 2001 over 
een hoofdorgel met kas en pijpwerk van orgel-
maker Maarschalkerweerd. Slooff Orgelbouw 
bouwde toen een nieuw orgel geheel in de stijl 
van Maarschalkerweerd met deze belangrijke 
delen van het in 1902 voor de hervormde kerk 
te Geervliet gebouwde instrument. In 2005 werd 
het pedaal aangevuld met een gereserveerde  
Gedekt 8 vt. Recenter werd door Slooff Orgel-
bouw de windvoorziening uitgebreid en kreeg 
het pedaal een aparte balg. Hierdoor werd de 
wind stabieler. Ook werden de bekers en stevels 
van de Fagot 16 vt van het pedaal - relatief eng, 
cilindrisch in orgelmetaal uitgevoerd - vervangen 
door houten bekers en kreeg het register nu de 
naam Basson 16 vt (foto hieronder).
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Het orgel van de Sint-Martinuskerk in Cuijk is een van de oudste van 
Noord-Brabant. Het werd rond 1648 gebouwd door de uit Maastricht 
afkomstige Andries Severijn (c.1600-1673), voor een kerk te Luik 
waar hij zich als orgelbouwer had gevestigd. Het ging hierbij hoogst-
waarschijnlijk om een in eerste aanleg eenklaviers-orgel, gebouwd 
voor de Sint-Laurentius-abdij, dat al spoedig daarna door Severijn 
met rugwerk en echowerk werd uitgebreid. Na sluiting van de abdijen 
onder de Franse bezetting in 1796 werd dit orgel in 1803 door de 
Martinusparochie van Cuijk gekocht; de inwijding vond in 1804 
plaats. Een groot deel van de 19e en het begin van de 20e eeuw had-
den de gebroeders Smits uit Reek in onderhoud, waarbij ook diverse 
aanpassingen werden doorgevoerd. In 1913 werd het orgel naar het 
nieuwe kerkgebouw overgebracht, waarbij het pedaal en het echo-
werk sneuvelden (de kas van het rugwerk was al eerder verdwenen, 
waarbij de rugwerklade in de hoofdwerkkas was geplaatst). In 1955 
vond een eerste restauratie door Verschueren plaats, terwijl in 1992 
door dezelfde orgelmaker een grondige restauratie en reconstructie 
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I Posityf  (CD-c3)
Prestant  4 vt  (V)
Holpyp  8 vt   (S)
Octave  2 vt  (V)
Nazatt  22/3 vt   (S)
Tiers  13/5 vt  (V)
Quintfluit  11/3 vt   (V)
Mixtur  3 st  (V)
Cimbal  2 st  (V)
Cromhorn B/D  8 vt   (V)
Nagtegaal   (V)

II Groot Orgel (CD-c3)
Prestant  8 vt   (S)
Cornet D  4 st  (S)
Bordon  8 vt   (S)
Octave  4 vt   (S)
Fluit  4 vt   (S)
Quintfluit  22/3 vt 
Superoctave  2 vt
Sexquialtera  2 st 
Tiers  13/5 vt  (V)
Nazatt  11/3 vt  
Mixtur  4 st  (S)
Cimbal  3 st  (V)
Trompet B/D  8 vt   (S)
Claron  4 vt   (V)
Vogelkens   (V)

III Echo (c1-c3)
Bordon  8 vt  (V)
Prestant  4 vt   (V)
Nazatt  3 vt  (V)
Octave  2 vt  (V)
Tiers  13/5 vt   (V)
Trompet  8 vt  (V)

Pedaal (C-c1)
Bordon  16 vt  (V)
Fluit  8 vt  (V)
Trompet  8 vt  (S)
Claron (1955)  4 vt  (V)

Schuifkoppel I/II
Pedalkoppel /II
Tremblant
Tambour

Dispositie

De Parel van Cuijk 
  weer in volle glorie hersteld.…

Brabants orgel allerlei                

van de oorspronkelijke zeventiende-eeuw-
se staat van het orgel werd gerealiseerd,. 
Het afgelopen jaar werd door Verschueren 
een grote onderhoudsbeurt doorgevoerd. 
Dit was nodig omdat het alweer 24 jaar 
geleden is dat de grote restauratie/recon-
structie van dit bijzondere orgel werd vol-
tooid, en enkele jaren geleden de kerk is 
gerestaureerd, waardoor stof in het orgel 
terecht is gekomen. Maar het was vooral 
noodzakelijk omdat een deel van het histo-
rische pijpwerk van met name het hoofd-
werk het laatste decennium behoorlijk te 
lijden heeft gehad van loodoxidatie, wat 
een grondige behandeling cq. restauratie 
vereiste. Honderden pijpen moesten wor-
den aangepakt. Om de pijpvoeten goed 
schoon te kunnen maken was het noodza-
kelijk om ze door te zagen. Weer tot een 

bescherming bieden tegen eventuele nieuwe 
inwerking van zure condens. Een aantal 
pijpvoeten was dermate beschadigd dat ver-
vanging noodzakelijk bleek. Ook werden de 
conducten vervangen door nieuwe met een 
legering die minder gevoelig is voor aan-
tasting. De forse kostenpost kon bij lange 
na niet uit het beschikbare onderhouds-
budget van de Stichting Severijn-orgel Sint 
Martinus Cuijk betaald worden. Dankzij de 
medewerking van een aantal fondsen en 
de provincie Brabant kwam het financiële 
plaatje toch rond en kon het herstel onder 
het wakend oog van adviseur Jan Boogaarts 
en de Rijksdienst in de persoon van Rudi van 
Straten worden afgerond.
Daarmee klinkt dit orgel met zijn 1/5-komma 
middentoonsstemming en zijn onverwis-
selbare, unieke klankkarakter weer als 
vanouds. Een feestelijk concert op zondag-
middag 8 mei stelt het herboren Severijn-
orgel weer aan U voor. Medewerking daar-
aan wordt verleend door Deborah Cachet 
(sopraan), Susan Williams (baroktrompet) 
en Pieter Dirksen (orgel).

geheel gesoldeerd zijn de pijpvoeten ver-
volgens in Copallak gedompeld. 
Deze lak is reversibel 
en moet 
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Toen Hans Schaaf eind 1980 directeur 
werd van het Maria Ziekenhuis in Tilburg, 
werd iedere zondagochtend een viering 
in de kapel van het ziekenhuis gehou-
den. Daarbij zong het eigen koor, ooit 
als gelegenheidskoor ontstaan, onder 
dirigentschap van Anton Egberts, hoofd 
van de administratieve dienst van het 
ziekenhuis. In de kapel, een enigszins 
hol klinkende ruimte die niet bespreek-
baar was zonder geluidsinstallatie, stond 
voor de begeleiding van de zang een 
Philicorda, een elektronisch orgeltje. 
Tussen kerst 1983 en nieuwjaar 1984 
viel het oog van Hans op een aan de 
wand van de kapel bevestigde collec-
tebus met het opschrift ‘Orgelfonds’. 
Als orgelliefhebber moest hij daar meer 
van weten. Navraag leerde hem dat het 
orgelfonds, ook door extra giften in de 
voorgaande jaren, inmiddels ƒ 40.000 
omvatte. Dat was voor hem reden om 
zich te oriënteren op de mogelijkheid 
van de aanschaf van een pijporgel. 
Daarbij werd in eerste instantie gedacht 
aan een positiefje met aangehangen 
pedaal. Bij een drietal orgelmakers 
werden offertes aangevraagd en tegelij-

kertijd werd een nieuwe impuls gegeven 
aan de fondswerving. Bij Van Vulpen 
bleek een bescheiden tweeklaviers orgel 
te staan, waarvan de verkoop op het 
laatste moment niet was doorgegaan. 
Hiermee bleek een aankoopbedrag 
gemoeid van ruim ƒ 100.000. Dankzij de 
bijdragen van verschillende bedrijven, 
regionale fondsen, particulieren en het 
eigen personeel, lukte het om het orgel 
nog voor Pasen 1984 aan te schaffen 
zonder een beroep te hoeven doen op 
het ziekenhuisbudget. Zoals verwacht 
bleek het Van Vulpen-orgel een gewel-
dige aanwinst voor de begeleiding van 
de zang in de kapel, maar ook voor daar 
georganiseerde concerten. 

Toen begin deze eeuw de kapel van het 
TweeSteden ziekenhuis werd verkleind 
en omgebouwd tot auditorium, verloor 
het – naar het balkon verplaatste - orgel 
goeddeels zijn functie. Na zijn vertrek 
uit het ziekenhuis in 2005 speelde Hans 
dan ook geregeld met de gedachte een 
betere bestemming voor het orgel te 

zoeken. In overleg met de Raad van 
Bestuur van het ziekenhuis leidde dit 
begin 2014 tot verkennende gesprekken 
met Het Cenakel.
In de voormalige kloosterkapel van Het 
Cenakel in Tilburg (van de Congregatie 
van Onze Lieve Vrouw der afzondering 
in het Cenakel, daterend uit 1907), 
werd eind 1998 een nieuwe concert- en 
expositieruimte ingericht. Gelet op de 
daar nu plaatsvindende activiteiten zou 
het orgel daar een prima bestemming 
kunnen krijgen. Na het nodige voorbe-
reidende werk kon in september 2015 
de schenkingsovereenkomst worden 
getekend, waarna het orgel door de or-
gelmakers Gebr. Van Vulpen in oktober 
naar de goed klinkende kloosterkapel 
werd overgeplaatst. Op 29 november 
2015 kon het orgel feestelijk in gebruik 
worden genomen. 
Op 16 april 2016 was de Brabantse 
Orgelfederatie welkom in Het Cenakel en 
vond hier de presentatie plaats van dit 
magazine Brabants Orgelrijkdom 2016. 
Dit alles werd muzikaal opgeluisterd met 
een concert door Eelco Kooiker op orgel 
en Eveline Wolting, fluit.

Voorgeschiedenis

De nieuwe 
bestemming

V

Van Vulpen-orgel 

Op zondag 29 november 2015 
werd in Het Cenakel in Tilburg 
het Van Vulpen-orgel in gebruik 
genomen. Het was een schenking 
van het TweeSteden ziekenhuis 
in Tilburg, waar het – voor de 
kapel van het voormalige Maria 
Ziekenhuis door Van Vulpen in 
1984 gebouwde orgel – nog 
maar weinig werd gebruikt. 
In een gesprek met Hans Schaaf, 
eerder directeur van het zieken-
huis, vernemen wij meer over de 
totstandkoming van deze ‘deal’ 
en de geschiedenis van dit Van 
Vulpen-orgel.
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Dispositie
Manuaal I  C-f3
Prestant  4 vt
Holpijp  8 vt 
Octaaf  2 vt
Sesquialter 2 st 
Manuaal II 
Gedekt 8 vt
Roerfluit  4 vt
Fluit  2 vt
Pedaal C-d¹
Bourdon  16 vt
Koppelingen:
Man. I – Man. I
(schuifkoppel)
Ped. – Man. I
Ped. – Man. II

Temperatuur Werckmeister.

Brabants orgel allerlei                

geplaatst in Het Cenakel 
                         te Tilburg

O
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Nijnsel kreeg 
  Vierdag-orgel uit
    Sint-Oedenrode

In de Sint Antonius van Paduakerk in Nijnsel plaatste orgelmaker 
Nico van Duren in 2015 het orgel dat de firma Vierdag in 1969 
bouwde voor de r.-k. Goede Herderkerk in Sint-Oedenrode. Het 
orgel kwam destijds tot stand onder advies van Gerard Dekker uit 
Son. Op het borstwerk werd de Regaal 8 vt met zijn houten be-
kers ‘en chamade’ uitgevoerd. In 1995 voerde de fa. Vermeulen uit 
Weert een revisie en herintonatie uit onder advies van de organist 
van de kerk Wim Franssen. De Goede Herderkerk in Sint-Oeden-
rode werd in 2014 gesloten. De kerk in Nijnsel beschikte eerder al 
over een unit-orgel (type ‘Mignon’) van Verschueren uit 1967.

De Sint-Corneliuskerk in Achtmaal beschikt sinds vorig jaar over 
een Verschueren-koororgel dat in 1971 werd gebouwd voor de 
Sint-Josephkerk in Rilland-Bath. Nico van Duren plaatste dit orgel 
over, nadat de kerk in Rilland-Bath in 2015 gesloten werd. 
De kerk in Achtmaal beschikte sinds 1948 over een eenklaviers 
Verschueren-orgel. Het nieuw geplaatste koororgel is een unit-orgel 
van het type ‘Excellent’ uitgebreid met een groot octaaf voor de 

Achtmaal kreeg Verschueren-
koororgel uit Rilland-Bath...
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- Restauratie en revisie van mechanische, 
  pneumatische en elektropneumatische pijporgels.
- Overplaatsingen van kerkorgels.
- Stemmen en onderhoud. 

           Zeer betaalbare tarieven!

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

Bourdon 16 vt. 
De stamregisters zijn 
Bourdon 16, 8, 4 en 2 vt, 
Prestant 4 en 2 vt, 
Kwint 2 2/3 en 1 1/3 vt en 
Cimbel 2 st (één octaaf).

Hoofdwerk (C-g³)
Prestant  8 vt 
Roerfluit  8 vt 
Octaaf  4 vt 
Woudfluit  2 vt 
Mixtuur  3 st

Borstwerk (C-g³)
Holpijp  8 vt 
Roerfluit  4 vt 
Prestant  2 vt 
Sifflet  1 vt 
Regaal  8 vt

Tremulant

Pedaal (C-f¹)
Bourdon  16 vt

Koppelingen
Hoofdwerk - Borstwerk 
Pedaal - Hoofdwerk
Pedaal - Borstwerk

Dispositie
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Brabants orgel allerlei
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Van Hirtum-orgel 
  in Hilvarenbeek
    gerestaureerd... 

Hoofdwerk (C-f³)
Bourdon  16 vt
Praestant  8 vt
Holpijp  8 vt
Viooldigambas  8 vt
Octav  4 vt
Gemshoorn  4 vt
Fluit  4 vt
Quintfluit  3 vt 
Superoctav  2 vt 
Flageolet  1 vt
Mixtuur  4 st 
Cimbel  2 st 
Cornet  4 st 
Trompet B/D  8 vt 
 
Onderpositief 
Holpijp  8 vt 
Flute travers D  8 vt 
Bekfluit D  8 vt 
Praestant  4 vt
Fluit  4 vt 
Octav  2 vt
Waltfluit  2 vt 
Quint B  1½ vt 
Sexquialter D  2 st 
Fagot B  8 vt
Clarionet D  8 vt

Pedaal (C-c1)
Bourdon  16 vt  
Praestant  8 vt 
Octav  4 vt 
Bazuin  16 vt 

Manuaalkoppel.
Pedaalkoppel. 
Tremulant.
Afsluiting. 
Ventil.
Winddruk 63 mm wk.
Toonhoogte a1=392 Hz.
Stemming Valotti.

Dispositie

Restauratie 2015

HHet afgelopen jaar werd in Hilvarenbeek het Van Hirtum-orgel in 
de Sint-Petrusbandenkerk onder advies van Roger van Dijk geres-
taureerd door orgelmaker Hans van Rossum. In 2005 kreeg het 
orgel binnen de toen aanwezige mogelijkheden reeds een klankres-
tauratie en klankreconstructie door Hans van Rossum. Toen werd 
het pijpwerk gerestaureerd, de toonhoogte teruggebracht naar de 
oorspronkelijke van a¹ = 390 Hz en de winddruk empirisch verlaagd 
naar 63 mm wk. Wijzigingen in windkanalen en het onder een hoek 
leggen van de balgen optimaliseerden de windvoorziening binnen 
de toen aanwezige mogelijkheden.  In de Brabantse Orgelkrant 2008 
schreef ik uitvoerig over deze zeer geslaagde klankrestauratie, 
waarbij ook de historie van het orgel met o.a. de ingrijpende ver-
plaatsing en wijzigingen in 1905 aan de orde kwam. 

Bij de huidige restauratie en reconstructie werd een nieuwe balg-
stoel naar het concept van Van Hirtum vervaardigd met vier spaan-
balgen, met gebruikmaking van de twee – nu boven geplaatste - 
balgen uit 1969, en achter het orgel geplaatst. Hierbij kunnen alle 
vier de balgen worden getreden. Drie balgen zijn aangesloten op de 
bestaande motor. De windkanalen in het orgel werden hersteld en 
er zijn nieuwe kanalen van de balgstoel naar het orgel vervaardigd.  
De orgelkas werd mede vanwege de beschikbare ruimte voor de 
balgstoel 50 cm naar voren geplaatst zodat deze nu weer ‘in’ de 
balustrade staat. Het orgel kreeg daarbij een steviger ‘fundatie’. De 
balustrade werd aan de nieuwe situatie aangepast. 
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De windlades werden schoongemaakt waarbij de technische aanleg 
van 1969 met plaat en de daarop aangebrachte toen gedeelde dam-
men gehandhaafd bleef. De ventielkasten werden opnieuw beleerd 
en nieuwe pulpeten werden aangebracht. De ventielen werden naar 
de oorspronkelijke situatie hersteld met nieuwe geleidingen. Ook de 
voorslagen werden opnieuw beleerd. Waar nodig werden de loden 
conducten gerestaureerd of vernieuwd.
Zoals in die tijd nog wel gebruikelijk waren bij de restauratie van 
1969 alle draaipunten van de mechaniek voorzien van vilt. Het vilt 
werd nu verwijderd en houten proppen werden aangebracht en 
voorzien van een boring van 0,1 mm groter dan de draad van de 
abstract  respectievelijk de stift in de wals. Schoonmaak en repa-
ratie van register- en speelmechanieken hebben het functioneren 
hiervan ook betrouwbaarder gemaakt.
Op verzoek - en op kosten - van de organist Ad van Sleuwen is een 
tremulant aangebracht. 
Het gehele pijpwerk werd gereinigd en teruggeplaatst. Ook werd de 
intonatie nagelopen.
Het orgel van Hilvarenbeek heeft nu, o.a. mede dankzij de gerecon-
strueerde windvoorziening,  een meer stabiele en prachtig brede 
klank herkregen.
Hilvarenbeek, Sint Petrusbanden
Bouwer: B.P. van Hirtum, Hilvarenbeek, 1840
Restauratie: Gebr. Vermeulen, Weert, 1969
Klankrestauratie: Hans van Rossum, Wijk en Aalburg, 2005
Restauratie: Hans van Rossum, Wijk en Aalburg, 2015



Dde Jongh Schildersbedrijf b.v. 
restauratie & onderhoudsschilderwerken 

Waardenburg  / ‘s-Gravenhage 

www.dejonghwaardenburg.nl   

Bätz-orgel Grote Kerk ‘s-Hertogenbosch 
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De Jongh Schildersbedrijf te Waardenburg    
  kreeg predicaat Hofleverancier

Hoofdwerk (C-g³)
Bourdon  16 vt
Prestant  8 vt 
Flûte Harmonique  8 vt 
Bourdon  8 vt 
Octaaf  4 vt 
Quint  2 2/3 vt 
Octaaf  2 vt 
Trompet  8 vt

Positief
Bourdon  8 vt 
Viola  8 vt
Flûte Octaviante  4 vt 
Gemshoorn  2 vt 
Pedaal (C-f1)
Bourdon  16 vt 
Koppelingen
HW – Pos.  
Ped. – HW 
Ped. – Pos. 
HW – HW 4 vt 
Speelhulpen
Tremulant
Calcant 
Temperatuur 
evenredig zwevend.
Toonhoogte  a¹ = 440 Hz.
Winddruk 75 mm wk.

Dispositie
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Op woensdag 9 september2015 werd tijdens een feestelijke bijeen-
komst in de Gasthuiskapel te Zaltbommel stilgestaan bij het feit dat 
Hillebrand de Jongh 125 jaar geleden startte met het gelijknamige 
schildersbedrijf. Kleinzoon van de oprichter Gerard de Jongh is voor 
velen bekend als restauratieschilder waarbij hij ook veel orgels hun 
oorspronkelijke uiterlijk deed herkrijgen. Ook zijn dochter Gonnie is 
als restauratieschilder actief in het bedrijf en heeft eveneens al veel 
orgels op haar naam staan. 
In deze editie van Brabants Orgelrijkdom 2016 staan weer diverse 
orgels die recent door Gerard en Gonnie de Jongh zijn geschilderd. 
Zo prijkt op de omslag het door hen geschilderde orgel van Waspik. 

Maar ook de orgels van o.a. ‘s-Hertogenbosch en Sprang zijn door 
hen in oude luister hersteld.
Sinds een aantal jaren is De Jongh Schildersbedrijf B.V. een zelf-
standige entiteit binnen het schildersbedrijf De Jager Totaal. Bij 
gelegenheid van dit 125-jarig jubileum ontving De Jongh Schilders-
bedrijf uit handen van de burgemeester van de gemeente Linge-
waal, mevrouw Loes van Ruijven – van Leeuwen, het predicaat ‘Bij 
koninklijke beschikking Hofleverancier’. Wij feliciteren betrokkenen 
van harte met dit prachtige predicaat.
Op de foto v.l.n.r. mevrouw Van Ruijven, burgemeester van de gemeente 
Lingewaal, Gonnie de Jongh, Gerard de Jongh en zijn vrouw Mija.
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De afgelopen jaren sloten drie van de katho-
lieke kerken in Schijndel hun deuren. Slechts 
de Sint-Servatiuskerk bleef voor de eredienst 
geopend. In deze kerk staat een prachtig 
drieklaviers hoofdorgel van F.C. Smits uit 
1852 met in totaal 39 stemmen en een rijk 
gesneden kas, vervaardigd door schrijnwer-
ker Jacobus Buijsen uit Boxmeer. Er stond 
ook een Verschueren-unit-koororgel. Parochie-
leden gaven dit orgel met fraaie panelen van 
oude biechtstoelen een bijna historisch uiterlijk.
Door de sluiting in 2013 van de Sint-Paulus-
kerk in Schijndel kwam het daar in 1998 
door Pels & Van Leeuwen - als opus 950 - 
gebouwde orgel beschikbaar. Dit orgel werd 
overgeplaatst als koororgel naar de Sint-Ser-
vatiuskerk. Het orgel met zijn mechanische 
sleepladen heeft een vrijstaande klaviatuur 
met terrassenindeling. Het groot-octaaf van 
de Viola 8 vt van het Positief is gecombineerd 
met die van de Bourdon 8 vt en de pedaal-
Bourdon is een transmissie van die van het 
Hoofdwerk. Op het Hoofdwerk is een super-
koppel beschikbaar.
In de vorige kerk sloot de bovenlijn van de 
orgelkas precies aan tegen het ‘geluidsabsor-
berende’ plafond. Het orgel werd hier qua in-
tonatie aan de nieuwe ruimte aangepast, ter-
wijl de kleur van de orgelkas door De Jongh 
Schildersbedrijf in zijn geheel is bijgewerkt. 
In deze nieuwe opstelling klinkt het orgel – mede 
dankzij de goede akoestiek – prachtig en is het 
een geweldige aanwinst voor de koorzang.
Het orgel zal op 5 mei dit jaar feestelijk in 
gebruik worden genomen.

‘Nieuw’ koororgel
  in Sint-Servatiuskerk    
    van Schijndel
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Orgelpuzzel

N
Horizontaal 

  1. Deel achternaam bestuurslid van de BOF. 
  3. Functie van veel BOF-leden.
  5. Kleur van de verglaasde terracotta banden in de voormalige   
 Jacobskerk in ‘s-Hertogenbosch. 
14. In het pedaal.
17. Orgelwerk van Flor Peeters op de cd Brabants Orgelrijkdom X. 
18. Vrouw, afgebeeld op glas-in-lood-raam uit 1966 in Ginneken. 
20. Voornaam van de orgeldocent die in 2015 afscheid nam van 
 het Tilburgse Conservatorium.
21. Type pijpen toegepast in het Knipscheer-orgel van Boxmeer 
 van fis’’ tot f’’’ bij de Fluit 4 vt. 
24. En (Latijn). 
25. Ligt nieuw op het nieuwe altaar in Nuenen. 
27. Omroep die regelmatig orgelmuziek programmeert.
28. Speelde in Waspik werken van Raick en Van den Gheyn. 
29. Daar komt het Maarschalkerweerd-Slooff-orgel van Bergeijk 
 oorspronkelijk vandaan.
30. Componist van ‘Aufschwung’, gespeeld door Jan van de Laar in Erp. 
35. Muziekterm.
36. Achternaam van bouwer van het Conservatorium-orgel.
37. Voornaam van een van de wethouders van Oosterhout die 
 betrokken was bij de aangifte van Joshua, zoals verteld wordt 
 in de Orgelsoap, deel 2, opgevoerd in Den Hout.

Na invulling van deze kruiswoordpuzzel 
vormen de letters in de gele vakjes 
de oplossing. De antwoorden om deze 
puzzel in te kunnen vullen zijn te vinden 
op de ruim 660 pagina’s van onze website 
www.brabantorgel.nl. 
Er zijn drie mooie prijzen te winnen: 
het Loret-boek met de 2 bijhorende cd’s, 
3 BOF-cd’s naar keuze en twee gratis 
deelnamekaarten voor de najaarsexcursie 
van de BOF. 
E-mail de oplossing uiterlijk 15 september 
naar info@brabantorgel.nl. 
De winnaars worden op 1 oktober 2016
bekendgemaakt op de site en ontvangen 
persoonlijk bericht.
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38. Stuk gespeeld door de zussen Steenbrink in Sint-Oedenrode.
39. Heeft zoon Nicolaas met de bouw van het Smits-orgel van Reek 
 ‘op het paard geholpen’.
40. Laatste woord van de tekst die boven de boog, tussen het oude 
 middenschip en het nieuwe priesterkoor van de Willibrorduskerk 
 in Eersel, in 1981 bij een restauratie tevoorschijn kwam. 
42. Meer dan zeshonderd van te vinden op www.brabantorgel.nl.
44. Plaats afgebeeld op glas-in-lood-raam te Berkel-Enschot waar 
 bruiloft gevierd werd. 
46. Gero Körner, deelnemer aan het Festival Nieuwe Muziek 2010, 
 werkte o.a. samen met deze artieste.
47. De voorjaarsexcursie van mei 2014 ging naar deze hoek.
48. Wet met art. 11-1-f waardoor de BOF voor BTW is vrijgesteld. 
52. Deel van de postcode van de Gereformeerde Kerk in Nieuwendijk. 
54. Postcodedeel van de in nieuwsbrief 44 genoemde ‘Dolce Amore’. 
55. Stichting organiseert orgelconcerten in Helmond.
59. Muziekstuk van organist/componist Jacques van den Dool. 
61. Alles wat te maken heeft met liefde en verlangen. 
62. Christusvoorstelling op het tabernakel van Eersel. 
63. Tweede deel van de naam van de rector van de TUE op wiens 
 initiatief in het auditorium een orgel werd geplaatst. 
64. Voornaam van de organist die op 15 augustus 1789 een concert 
 in de Sint-Janskathedraal gaf. 
65. Type gronden in de 12e eeuw waar Nistelrode uit kon ontstaan. 
66. Wordt gedragen door het beeld van Sint Job in Berkel-Enschot.
68. Muzieknoot.
69. Deel van de postcode van de Brigidakerk. 
70. Oud onderdeel uit 1881 in de Protestantse Kerk van Lith. 
71. O.a. bij deze orgelmaker leerde Johannes Vollebregt het vak. 
73. Oorzaak van de schade aan de kerk van Oss in 1751. 
74. Maakte een groot orgel in Berghem mogelijk.
76. Muzieknoot. 
77. Stuk van Liszt dat Ad van Sleuwen graag in Helmond speelt 
 (twee woorden, samen met 45 vertikaal).
78. Tremulant.
79. Oude naam voor diploma Tweede Fase Orgel. 
81. Register dat drie maal op het grote Ibach-orgel te vinden is.
83. Diende na 1787 in Raamsdonk in stilte plaats te vinden. 
84. Register in Aalst. 
88. Postcodedeel van het Nationaal Beiaard- en Natuurmuseum Asten.
89. Deel van de titel van een werk van Joep van Leeuwen, 
 uitgevoerd tijdens het Festival Nieuwe Muziek in 2010. 
91. Bijzonder register op Smits-orgels, o.a. in Rosmalen.
94. 8 voets register van het Maarschalkerweerd-orgel in de Basiliek 
 van de H. Johannes de Doper. 
95. Hulpmiddel waarmee het Positief werd herplaatst in Diessen.

Vertikaal
  1. Martelwerktuig van Sint Catharina.
  2. Kerststalfiguur.
  4. Stuk van Langlais door Piet Groenendijk gespeeld in mei 2009.
  6. Materiaal van het dak van de NH Kerk in Almkerk.
  7. Oud-orgeldocente van Bert Becht.
  8. Muzieknoot.
  9. Doel van de herdenkingsboom in Enschot voor Job. 
10. Inhoud van de brief die eind 2009 over 
 ‘rapportage orgel-status’ is uitgegaan naar veel 
 kerkbesturen in de provincie. 
11. Deel van de postcode van het Secretariaat van de Stichting 
 Orgelkring ‘Hendrik Niehoff’. 
12. Nodig ter financiering van de activiteiten volgens de Algemene 
 Ledenvergadering van januari 2007. 
13. Windverdeler.
14. Windvoorziening.
15. Herstelde eind vijftiger jaren het Van Hirtum-orgel in Cuijk. 
16. Organist die achter-achter-achterkleinzoon van orgelbouwer 
 Rogier is. Er staan nog orgels in Fijnaart en Bergen op Zoom.
19. Deel postcode Kasteel van Heeswijk. 
22. Organiste in Chaam van 1831-1841. 
23. Weertype waarbij op 16 augustus 1801 de Sint-Odatoren 
 ‘s nachts geheel instortte. 
25. Orgelbouwer van twee orgels in ‘In den Wouwdfluit’. 
26. Hier wordt een Smits-orgel (1896) bedreigd met kerksluiting.
31. Plaats, genoemd in Nieuwsbrief 26, bij de orgeltrip in 2006.
32. Deel van de Benelux. 
33. Fons Mommers (Festival Nieuwe Muziek) hoopt rondom Hans 
 Keilson een project te maken. Wat publiceerde Keilson in 1933? 
34. Systeem van het Pels-orgel uit 1930 in Raamsdonk. 
41. Eigenwaarde.
42. Communicatietechniek.
43. Unitregister op het Pedaal van het orgel in de Corneliuskerk. 
45. Zie 77 horizontaal.
49. 16 voet tongwerk in de Petrusbasiliek.
50. Muziekterm.
51. Postcodedeel van de Orgelstichting Lambertuskerk Escharen. 
52. Door architect Maaskant toegepast materiaal in het Provinciehuis. 
53. Veel gebruikte registernaam.
54. Koreaanse organisten geselecteerd voor de eerste ronde van 
 het Internationale Orgelconcours Breda 2015. 
56. Van apostel Jacobus de Meerdere bewaard in Zeeland. 
57. Tegenwoordige energiebron voor pijporgels. 
58. Aspect van God waar lof over wordt gezongen bij de twaalf in 
 lengte ongelijke buizen in de klokkentoren van de Paaskerk te Oss. 
59. Nodig voor elke orgelpijp. 
60. Dominee. 
65. Afkorting gebruikt vóór de naam van de firma IJpma, zoals bij 
 orgelbouwer Hans van Rossum beschreven. 
66. Overheidsregeling door Henk Kooiker besproken in Brabants 
 Orgelrijkdom 2012. 
67. Bezettersactie waarbij het orgel van de Sint-Gummariskerk in 
 Steenbergen op 30 oktober 1944 werd verwoest. 
69. Deel van de postcode van de Martinuskerk in Sint-Oedenrode. 
70. Postcodedeel van de gereformeerde kerk in Sprang-Capelle. 
72. Hierin bevindt zich de klaviatuur van het Geerkens-orgel in Bladel. 
75. Aanduiding voor bijvoorbeeld het aantal Mixtuur of Cornet pijpen.
78. Muzieknoot.
80. Middelste woord van de aanduiding op de 20e registerknop van  
 het Johannes Hageman-orgel uit 1792 in Grave.
82. Bouwer van positief in het Provinciehuis.
85. Oud-Hollandse schrijfwijze voor ‘zoals’, zoals gebruikt in het 
 contract van 4 mei 1764 voor de bouw van het Bätz-orgel in de 
 Pauluskerk van Tilburg. 
86. Het Pels-D’Hondt-orgel uit 1980 van de Josephkerk in Eindhoven 
 werd overgeplaatst naar deze kapel. Eerste deel van de naam. 
87. Voornaam van de organist van o.a. de Sint Jan in Goirle. 
90. Deel van de postcode van de Heilig Hartkerk in Eindhoven.
92. Veroorzaakte veel overlast in Hintham in vroeger jaren.
93. Middelste woord van de aanduiding op de 20e registerknop van 
 het Johannes Hageman-orgel uit 1792 in Grave.
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Amstelwijckweg 44
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Breda, Grote Kerk (R-2000) Breda-Princenhage, Johanneskerk (N-2004)
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De hier getoonde cd’s 
en het boek 

‘De orgelmakers Loret 
en hun orgels in 

Nederland’ 
uit de serie 

‘Brabants 
Orgelrijkdom’ 

kunnen, zolang de 
voorraad strekt, 

worden besteld via 
www.brabantorgel.nl

Opnames ter gelegenheid van orgelexcursies
Het primaire doel van de cd-opnames die de BOF bij haar 
excursies maakt, is de excursie-deelnemers een aandenken 
mee te geven. Er is op iedere cd 80 minuten orgelspel van de 
bij de excursie betrokken vakorganisten op de bezochte or-
gels te beluisteren. Dit is een uitgekiende selectie van het to-
tale orgelspel dat tijdens de excursie ten gehore werd gebracht.

Unieke klankdocumenten
Een tweede, ook voor de BOF zeer belangrijk doel is het 
vastleggen van de unieke klanken van de betreffende orgels, 
zeker nu er steeds meer kerken worden gesloten en buiten 
gebruik raken. Zo ontstaat er in beeld en geluid een belang-
rijk cultuurarchief. Inmiddels is van meer dan 75 orgels in 
Noord-Brabant een klankdocument gemaakt!

Een caleidoscoop van muziek en orgels
Teneinde ieder orgel in zijn unieke klankbeeld te documen-
teren 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 gangbaar 
repertoire van Sweelinck tot hedendaags. 
Op nevenstaande cd’s is een enorme verscheidenheid aan 
bekende en onbekende muziek in de serie ‘Brabants Orgel-
rijkdom’ vastgelegd, in hoge geluidskwaliteit en gespeeld 
door Brabantse vakorganisten, die allen geheel belangeloos 
aan deze opnames voor klankdocumentatie meewerkten.
Ook bij de toekomstige excursies en de daarvan afgeleide 
cd-opnames zal de keuze van orgelwerken steeds afgestemd 
worden op de betreffende orgels. 

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 
openbaar gemaakt. Ook de klankdocumenten ‘Brabants Orgelrijkdom’, 
cd’s die verschijnen bij excursies naar Noord-Brabantse orgels, zijn 
gerealiseerd dankzij de verstrekte subsidie.
Ook dit magazine ‘Brabants Orgelrijkdom 2016’, een documentatie van 
wat dit jaar belangrijk is op orgelgebied in Noord-Brabant, is mede mogelijk 
gemaakt dankzij een bijdrage uit deze subsidie van de stichting DELAfonds.

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



Het Bätz orgel in de Grote Kerk te ‘s-Hertogenbosch

DISPOSITIE
Hoofdwerk  Bovenwerk  Pedaal
Bourdon 16 vt Prestant 8 vt Subbas    16  vt
Prestant 8 vt  Roerfluit 8 vt Octaaf 8 vt
Holpijp 8 vt Quintadeen 8 vt Octaaf 4 vt
Octaaf 4 vt Viola di gamba 8 vt Bazuin 16  vt
Gemshoorn 4 vt Prestant 4 vt Trompet 8 vt
Quint  3 vt Fluit 4 vt
Octaaf 2 vt Woudfluit 2 vt  Koppelingen
Mixtuur III-VI  Dulciaan 8 vt Pedaal+Hoofdwerk
Scherp III-IV  Tremulant  Hoofdwerk+Bovenwerk
Cornet V disc.
Trompet 8 vt 

organbuilders since 1903

platinalaan 10
5234 gh  ’s-hertogenbosch

the netherlands

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

info@pelsenvanleeuwen.nl
www.pelsenvanleeuwen.nl

organbuilders since 1903

NIEUWBOUW • RESTAURATIE • ONDERHOUD
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binnenwerk geheel in kleur  

10 nummers per jaar  
meer informatie en bestellingen:  

als orgelliefhebber kúnt u niet zonder

kennismaking:

3 nummers voor e 10
of neem direct een jaarabonnement

met korting voor e 36  (eerste jaar)

• oude en nieuwe pijporgels • restauraties • concertagenda • organisten • orgelbouwers  

• componisten • concoursen • muziekbijlage in ieder  nummer ook in klavar
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